Якість електричної енергії
Якість електричної енергії - це ступінь відповідності фактичних значень
параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 значенням,
основні з яких наведено нижче у таблиці:
Найменування показника
Відхилення напруги
Доза флікера, відн. од.:
короткочасна
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Примітки:
* Встановлюються в договорах на користування електроенергією між
електропостачальною організацією і споживачем. Наведено величини, за
визначенням нормальних допустимих та гранично допустимих значень
показників, відносяться до розрахункового періоду 24 години в електричній
мережі напругою до 1 кВ.
Проблеми живлення - будь-які відхилення параметрів напруги від встановлених
стандартом значень якості електроенергії.
Основні неполадки живлення, які становлять небезпеку для роботи
електрообладнання відповідно наведеної класифікації (у дужках наведені
найбільш поширені англомовні еквіваленти) відображає вимоги міжнародного
стандарту ГОСТ 13109-97, термінологічних стандартів ГОСТ 30372-95 та ДСТУ
3466-96 *:
1. Зникнення напруги (Power Failure, Loss of Voltage) - відсутність напруги в
електромережі протягом більше двох періодів (40 мс). Наслідками зникнення
напруги можуть бути: втрата, пошкодження даних на серверах і поточної
інформації на робочих станціях, пошкодження файлової системи, порушення
технологічного процесу, вихід з ладу апаратури.
2. Провал напруги (Power Sag, Voltage Dip) - раптове зниження напруги в
електричній мережі нижче величини 90% від номінального значення, за яким
слідує відновлення напруги до початкового або близького до нього рівня за

проміжок часу від десяти мілісекунд до декількох десятків секунд. Причиною
провалу напруги можуть бути: включення енергоємного обладнання, запуск
потужних електродвигунів, робота зварювальних апаратів і т.д. Можливі
наслідки: скидання оперативної пам"яті; виникнення помилок, вихід з ладу
апаратури, мерехтіння освітлення.
3. Перенапруга (Power Surge, Over Voltage) - раптове підвищення напруги в
електричній мережі вище величини 110% від номінального значення, за яким
слід відновлення напруги до початкового або близького до нього рівня за
проміжок часу від десяти мілісекунд до декількох десятків секунд. Причиною
виникнення перенапруг може бути відключення енергоємного обладнання.
Можливі наслідки: скидання оперативної пам"яті; виникнення помилок, вихід з
ладу апаратури, мерехтіння освітлення.
4. Відхилення напруги (Brownout, Voltage Deviation) - відхилення (зниження /
підвищення) напруги в мережі від допустимих стандартом значень на тривалий
час (більше десятків секунд). Виникає зазвичай через зростання споживання
електроенергії в певні періоди часу при обмеженій потужності джерела
електроенергії або довгих лініях електроживлення. Можливі негативні наслідки:
додаткові втрати потужності в стабілізаторах, скорочення терміну служби блоків
живлення, збої у виконанні програм.
5. Електромагнітна перешкода (Electrical Line Noise) - виникнення у мережі
високочастотних імпульсів, що накладаються на синусоїдальну форму напруги.
Основними причинами виникнення електромагнітних перешкод є робота
потужних електродвигунів, перемикання релейної апаратури і силової
комутаційної електроніки, мовлення суміжних станцій, магнітні бурі. Можливі
наслідки - виникнення помилок, скидання оперативної пам"яті, "зависання"
операційної системи, вихід з ладу накопичувачів на жорстких дисках. У [1,2] цей
термін відсутній;
6. Імпульс напруги (High Voltage Spikes, Voltage Impulse) - це короткочасне
перевищення напруги вище 110% від номінального значення тривалістю 10-50
мкс (з часом фронту імпульсу 1-10 мкс). При цьому, амплітуда імпульсів
перенапруги може досягати величин 6000 В. Причиною їх появи можуть бути
удари блискавок, розряди статичної електрики. Такі високовольтні імпульси з
дуже крутим переднім фронтом без перешкод минають захисні фільтри блоків
живлення ПЕОМ і потрапляючи в ланки системних плат, викликають скидання
оперативної пам"яті і вихід з ладу мікросхем.
7. Відхилення частоти (Frequency Variations, Frequency Deviation) - відхилення
частоти на величину більше 0,2 Гц від номінального значення (50 Гц). Причиною
появи можуть бути: нестабільність джерела електроенергії, нестабільність
частоти обертання ротора дизель-генератора. Можливі наслідки: перегрів і вихід
з ладу блоків живлення, «зависання» операційної системи, програмні збої,
втрата даних.

8. Тимчасове перенапруга (Switching Transient) - це короткочасне перевищення
напруги вище 110% від номінального значення тривалістю 1000-5000 мкс. При
цьому, амплітуда імпульсів перенапруги може досягати величин 4500 В.
Причиною їх появи є комутаційні процеси потужнострумових ланцюгів
електропостачання, іскріння комутаційних апаратів. Можливі наслідки: скидання
оперативної пам"яті і вихід з ладу мікросхем.
9. Несинусоїдальність напруги (Harmonic Distortion) - характеризується двома
основними показниками:
а) коефіцієнтом спотворення синусоїдальності кривої напруги (струму) відношення діючих значень суми вищих гармонік напруг (струмів) до діючого
значення напруги (струму) основної гармоніки або у спрощеному варіанті до
номінальної напруги (струму);
б) коефіцієнтом гармоніки напруги (струму) - відношення діючого значення
аналізованої гармоніки напруги (струму) до діючого значення змінної напруги
(струму) або у спрощеному варіанті до номінальної напруги (струму). Крім
перерахованих використовуються такі показники якості електроенергії, як:
коефіцієнти форми і амплітуди кривих змінної напруги (струму), гармоніка
напруги (струму), джерело гармонік напруги, струму (Source of Harmonic Voltage,
Current), гармонійний резонанс (Harmonic Resonance). Небезпеку для
електрообладнання представляють спотворення синусоїдальності кривої
напруги більше 8% або наявність в кривій напруги гармонійних складових
напруги непарного (парного) порядку, з коефіцієнтом гармонік більше 5%.
Причиною їх появи є наявність споживачів з нелінійним навантаженням, таких як
комп"ютери, тиристорні перетворювачі і т.п. При цьому поряд із спотворенням
відбувається генерування значного потоку реактивної потужності в зовнішню
електромережу, що погіршує якість роботи інших споживачів електроенергії та
вимагає використання пристроїв автоматичної компенсації реактивної
потужності або інших пристроїв, що коректують форму вхідного струму.

