1. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ГОЛЕМИНИ И ПОИМИ
Задача 1.1.
Множество од 160 двособни и трисобни станови е со централно греење. Сите други
потреби се задоволуваат со електрична енергија. Просечната стапка на годишниот пораст на
врвното оптоварување е 1,5%. Факторот на едновременост за бесконечно голем број на станови не
се менува и изнесува 0,20. Врвното оптоварување на еден стан изнесува 11 kW. За набљудуваното
множество станови да се пресмета:
а) Врвното оптоварување по 20 години;
б) По колку години врвното оптоварува ње ќе достигне 500 kW;
в) Колкава треба да биде просечната годишна стапка на порастот на врвното оптоварување за
тоа да достигне 600 kW за период од 10 години;
г) Колкав број набљудувани станови може да се напојува во текот на следните 25 години со
енергетски кабел за кој најголемата трајно дозволена струја изнесува 250 А, ако факторот
на моќност изнесува 0,97, а номиналниот напон на напојувањето е 380 V.
Решение:
а) Врвното оптоварување на множеството станови по 20 години може да се одреди со следната
формула:
Pvrv (n, t )  n  Pvrv (1)  f edn (n)  pvt

каде што:
n - број на станови во набљудуваното множество;
Pvrv (1) - врвно оптоварување на еден стан
f edn (n)  f  

1  f
n

- фактор на едновременост на множество од n станови;

pv - просечна стапка на годишен пораст на врвното оптоварување;

t - е разгледуваниот временски период.

Во равенката за факторот на едновременост на множество од n станови f  е фактор на
едновременост за бесконечно голем број на станови кој може да се отчита од табелата 1, во
зависност од врвното оптоварување на еден стан.
Tabela 1. Фактор на едновременост за бесконечно голем број на станови
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Согласно ова за нашиот случај ќе добиеме:
1  0,195 

20
Pvrv (n, t )  n  Pvrv (1)  f edn (n )  pvt  160 11  0,195 
 1,015  613 kW
160 


б) Pvrv ( n, t )  n  Pvrv (1)  f edn ( n)  p vt  500
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1,015t  1,098
log1,098 
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log1,015 
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Просечната годишна стапка на пораст на врвното оптоварување е 2,8%.
г) Трајно дозволената активна моќност со која може да се оптовари кабелот е:
Ptd  3  U n  I td  cos   3  380  250  0,97  159,6 kW

1  0,195 
  1,015 25  159,6
n  11   0,195 
n 

n  4  n  50
n  28,6

Значи можат да се напојуваат 28 станови.
Задача 1.2.
Зграда со 30 еднакви станови се напојува преку кабел за кој трајно дозволената струја
изнесува 230 А. Напојувањето е од трифазна урамнотежена мрежа со номинален напон 380 V.
Оптоварувањето на зградата е рамномерно распределено по фазите, Денес просечното врвно
оптоварување на еден стан е 10 kW, при фактор на моќност 0,96. Просечното годишно
зголемување на врвното оптоварување изнесува 1%. Да се пресме та:
а) сегашното врвно оптоварување на зградата;
б) врвното оптоварување на зградата по 25 години и да се провери дали тогаш постојниот
кабел може да го поднесе струјното оптоварување на зградата.
Решение:
а) Сегашното врвно оптоварување на зградата е:
1  0, 2 

Pvrv (n)  n  Pvrv (1)  f edn (n )  30 10   0, 2 
  103,8 kW
30 


б) Врвното оптоварување на зградата по 25 години изнесува:
1  0, 2 

25
Pvrv (30, 25)  30  10   0, 2 
  1,01  133,1 kW
30


Струјното оптоварување на постојниот кабел тогаш ќе биде:
I

Pvrv 30,25
3  U n  cos 



133,1  10 3
3  380  0,96

 210,7 A  230 A

Значи постојниот кабел може да го поднесе ова струјно оптоварув ање на зградата.
Задача 1.3.
Три згради се напојуваат преку еден кабел. За секоја од нив важат податоците дадени во
задача 1.2. Да се пресмета:
a) сегашното врвно оптоварување на трите згради;
б) колкава најмалку треба да биде трајно дозволената струја на ка белот ако со тој кабел треба
да се овозможи напојување на зградите за следните 25 години?
Решение:

2

а) Сегашното врвно оптоварување на зградата е:
1  0, 2 

Pvrv (n)  n  Pvrv (1)  f edn (n)  90  10   0, 2 
  255,9 kW
90 


б) Врвното оптоварување на зградата по 25 години изнесува:
1  0, 2 

25
Pvrv (90, 25)  90 10   0, 2 
 1,01  328, 2 kW
90



Најмалку трајно дозволената струја на кабелот треба да биде:
I

Pvrv 90,25
3  U n  cos 



328,2  10 3
3  380  0,96

 520 A

Задача 1.4.
За напојување на повеќе згради од задачата 1.2 се предвидува трансформаторска станица
СН/НН во која е инсталиран трансформатор со номинална моќност 630 kVA. Колку такви згради
можат да се приклучат на ТС, а притоа да не дојде до преоптоварување на трансформаторот ни по
20 години. Да се смета дека со времето не се менува факторот на едновременост за бесконечен
број на станови.
Решение:
Pvrv ( n, t )  n  Pvrv (1)  f edn ( n)  p vt  S n  cos 

1  0,2 
  1,0120  630  0,96
n  10   0,2 
n 

n  192 вкупен број на станови кои можат да се напојуваат со ТС

192
 6 згради можат да се напојуваат
30

3

