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     Гуревич, В. О режиме питания мощного контактора переменного тока при провалах 

напряжения в сети 0,4 кВ / В. Гуревич // Электрические сети и системы. – 2019. – № 1-2. – С. 65-74. 

   В статье рассматривается вопрос о режиме питания мощного контактора переменного тока 

при кратковременных провалах напряжения в сетях 0,4 кВ промышленных предприятий и в сетях 

собственных нужд подстанций, во время аварийных режимов в сетях высокого напряжения. 
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     Комплексная оценка технического состояния высоковольтных трансформаторов 

основанная на результатах мониторинга и периодической диагностики / Л. Н. Конторович, 

Спахи, О. Н. Билинский, О. Е. Доля // Электрические сети и системы. – 2019. – № 1-2. – С. 31-39. 

В статье дается комплексная оценка технического состояния высоковольтных трансформаторов 

основанная на результатах мониторинга и периодической диагностики. 
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     Коцар, О.В. Дорожня карта розвитку АСКОЕ в Україні в рамках концепції Smart Grid / О. В. 

Коцар // Электрические сети и системы. – 2019. – № 1-2. – С. 40-56. 

   Враховуючи тенденції щодо інтегрування ОЕС України до ENTSO-E доцільною є імплементація 

передових загальноєвропейських підходів, процедур, стандартизованих рішень під час побудови 

АСКОЕ в лібералізованому ринку електричної енергії України. 
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     О необходимости системной замены силовых трансформаторов устаревших типов в 

электрических сетях Украины / А. П. Лазуренко, И. Д. Колотило, В. И. Колотилов, А. А. 

Савченко // Электрические сети и системы. – 2019. – № 1-2. – С. 21-25. 

В статье описана необходимость замены силовых трансформаторов. 
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     Ніценко, В.В. Моделювання аварійних процесів при розробці та налагодженні алгоритмів 

роботи цифрових пристроїв захисту електромереж / В. В. Ніценко // Электрические сети и системы. 

– 2019. – № 1-2. – С. 57-64. 

У статті висвітлюється важливість дослідження аварійних процесів в електричних мережах та 

прогнозування дії пристроїв релейного захисту під час їх виникнення. 
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     Охоровські, М. Використання симетризатора (вирівнювача) струмів навантаження ENSTO 

PHASE BALANGER - як ефективного засобу для зменшення мережевих / М. Охоровські, Я. 

Штефуник // Электрические сети и системы. – 2019. – № 1-2. – С. 15-20. 

   У статті описується використання симетризатора (вирівнювача) струмів навантаження 

ENSTO PHASE BALANGER - як ефективного засобу для зменшення мережевих.   

 
 


