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Постійний і змінний струм 

• Будь-який з цих струмів створюється електромагнітним полем, що 
змушує рухатися вільні електрони в металах або інших 
провідниках. Але при постійному вони весь час летять в одну 
сторону, а змінний струм смикає їх туди-сюди. 

• Постійний струм, джерелами якого, як правило, є акумулятори, 
гальванічні елементи (електричні батарейки різних видів), сонячні 
батареї, термопари. Він знаходить широке застосування в 
бортових мережах автомобільного та повітряного транспорту, 
електронних схемах комп'ютерів, систем автоматики, радіо і 
телеапаратури. Постійним струмом запитані контактні мережі 
залізниць, він забезпечує роботу енергетичних установок ряду 
кораблів і суден.  

• Змінний струм. Більше 90% всієї електроенергії, яка генерується 
для потреб людства, виробляється генераторами змінного струму. 
Настільки широке поширення пояснюється тим, що змінний 
струм, на відміну від постійного, має здатність передаватися на 
великі відстані, а трансформаторні підстанції змінювати величини 
його напруги до необхідних значень, без відчутних втрат. 



 



• Електродинамометр Wattmeter має два типикотушки; нерухомої і 
рухомої котушки. Фіксована котушка з'єднується послідовно з 
контуром, в якому вимірюється споживання енергії. Напруга 
живлення відноситься до рухомої котушки. Резистор керує струмом 
по рухомій котушці і з'єднаний з ним послідовно. Покажчик 
фіксується на рухомій котушці, яка єрозміщені між нерухомими 
котушками. Струм і напруга нерухомої і рухомої котушки генерують 
два магнітні поля. А взаємодія цих двох магнітних полів відхиляє 
покажчик інструменту. Відхилення покажчика прямо пропорційно 
потужності, що протікають через неї. 



• Феродинамічний ватметр (як і електродинамічний) складається 
з двох котушок: нерухомої і рухомої. Нерухома котушка 
феродинамічного ватметра, на відміну від електродинамічного, 
наноситься на феромагнітний магніто-провід. Таким чином, 
створюється радіальне магнітне поле в зазорі, в якому розміщено 
рухому котушку. Рушійний момент створюється взаємодією 
магнітних полів рухомої і нерухомої котушок.  

• У феродинамічному ватметрі, порівняно з електродинамічним, 
значно більший обертальний момент і значно менший вплив 
зовнішніх магнітних полів. Поряд з цим, феродинамічний ватметр 
має більшу похибку від нелінійності і більші втрати енергії. 

 



 



 



Вимірювання енергії 

 



Вимірювання показників якості електроенергії в електричних мережах  

• Розрізняють основні і додаткові показники якості електроенергії. До  

• основних показників якості електроенергії, що визначає властивості  

• електричної енергії, які характеризують її якість, відносяться:  

• 1) відхилення напруги (δU, %); 15  

• 2) розмах зміни напруги (δUt, %);  

• 3) доза коливань напруги (ψ, %);  

• 4) коефіцієнт несинусоїдальності кривої напруги (kнсU,%);  

• 5) коефіцієнт n-й гармонійної складової напруги непарного (парного)  

• порядку (kU (n),%);  

• 6) коефіцієнт зворотної послідовності напруги (k2U, %);  

• 7) коефіцієнт нульової послідовності напруг (k0U, %);  

• 8) тривалість провалу напруги (Δtпр, с);  

• 9) імпульсна напруга (Uімп, кВ);  

• 10) відхилення частоти (Δf, Гц).  

• Додаткові показники якості електроенергії, що представляють собою  

• форми записи основних показників якості електроенергії та  

• використовувані в інших нормативно-технічних документах:  

• 1) коефіцієнт амплітудної модуляції напруги (kмод);  

• 2) коефіцієнт небалансу міжфазних напруг (kнеб.м);  

• 3) коефіцієнт небалансу фазних напруг (kнеб.ф).  



Вимірювання частоти 

 


