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     Кирик, В.В. Аварійні вимикання магістральних ліній електропередавання з невстановлених 

причин / В. В. Кирик // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1. – С. 24-29. 

  Виконано аналіз та співставлення аварійних відключень магістральних ліній 

електропередавання зі сплесками геомагністного поля Землі. Розроблена математична модель 

для оцінки рівня напруженості геоелектричного поля на основі діних коливань геомагністного 

поля Землі. Наведено статистиснчі діаграми часових збігів моментів зміни значення 

поверхневого потенціалу з моментами автоматичних відключень ліній 
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     Коцар, О.В. Організація інформаційної взаємодії електроенергетичних компаній та 

споживачів під час керування попитом в рамках концепції SMARTGRID / О. В. Коцар // 

Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1. – С. 19-23. 

  Одним з головних напрямів розвитку електричних мереж в рамках концепції SMARTGRID є 

модернізація бізнес-процесів, що робить розумні мережі рентабельними. У статті розглянуто 

сучасні програми керування попитом. доведено, що в умовах лібералізації ринків електричної 

енергії та масового застосування розосередженої генерації найбільш ефективним є 

комбінування економічних методів керування попитом та методів прямого управління 

навантаженням. 
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     Манилов, А.М. Способ повышения чувствительности защиты трансформатора с помощью 

дифференциальной логической защиты обратной последовательности / А. М. Манилов // 

Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1. – С. 31-33. 

В статье описан способ повышения чувствительности защиты трансформатора 
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     Манилов, А.М. Способ сохранения устойчивости работы энергосистемы 

электроприемников уменьшения сечения кабелей при коротких замыканиях в сетях анпряжением 

6-10 кВ. / А. М. Манилов // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1. – С. 33-34. 

В статье рассмотрен способ сохранения устойчивой работы энергосистемы, уменьшение 

сечения кабелей при коротких замыканиях в сетях напряжением 6-10, 20 кВ приподключении 

линии к шинам без токоограничивающих реакторов 
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     Манилов, А.М. О целесообразности применения токовой отсечки с выдержкой времени на 

линиях / А. М. Манилов, А. А. Каленюк // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1. – С. 

30-31. 

В статье рассмотрена  целесообразность применения токовой отсечки с выдержкой времени на 

линиях 
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     Пономарьов, П.Є. Вплив "гібридної" війни на проектні вимоги до будівництва повітряних 

ліній великої потужності на сході Україні / П. Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 

2019. – № 1. – С. 11-13. 

У статті вказані головні умови, що сприяли порушенню електропостчання на півночі Луганської 

області. Розглянут основні виомги які ялід враховувати при проектування будівництва нових 

повітряних ліній для забезпечення у повному обсязі надійного електропостачання цього регіону 

 

  

  

   

  

  
 


