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I УВОД У ПРОРАЧУН
1.1. СВРХА ПРОРАЧУНА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА
Електрична мрежа, која служи за пренос електричне енергије од енергетског
извора, или више њих, до потрошача, треба да испуњава следеће услове:
1) у техничком погледу мора да буде изведена по важећим прописима,
механички чврсто и да је поуздана у погону;
2) мора да буде тако изведена да не представља опасност за околину и
3) мора да буде што економичнија.
Сви ови захтеви изискују бројне прорачуне и проверавања при пројектовању,
тј. пре него што се приступи њеном остварењу.

1.2. ВРСТЕ ПРОРАЧУНА ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА
Да би се удовољило свим захтевима који се од електроенергетских водова
траже, потребно је при пројектовању обавити више техничких и других прорачуна, као што су нпр.:
1) термички прорачун који обухвата прорачун пресека проводника на основу загревања, хлађења и дозвољене температуре проводника;
2) електрични прорачун – обухвата прорачун пресека проводника на основу дозвољеног пада напона, као и разлике и промене напона;
3) механички прорачун – обухвата прорачун напрезања и угиба проводника, као и стабилност појединих делова стубова (врши се само за надземне водове);
4) економски прорачун – обухвата прорачун најекономичније варијанте вода с обзиром на уложене инвестиције и годишње трошкове погона, па
обухвата прорачун губитка енергије, интензитет струја, потрошњу материјала итд. и
5) допунске прорачуне.
При изради свих ових прорачуна треба се строго придржавати важећих стандарда и прописа који одређују поједине елементе и податке потребне за пројектовање, а који су настали на бази искустава, техничких података и захтева.
НАПОМЕНА: У току ове године проучаваћемо термички, електрични и механички прорачун.

II ТЕРМИЧКИ ПРОРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРЕГЕТСКИХ ВОДОВА
Пo Џулoвoм зaкoну ри прoтицaњу струje крoз прoвoдник, oн сe зaгрeвa, пa нa
oдрeђeнoj тeмпeрaтури мoжe дoћи дo квaрa (тoпљeњa) прoвoдникa. Дa нe би дo
тoгa дoшлo, oдрeђeнa je мaксимaлнa тeмпeрaтурa прeкo кoje сe прoвoдник нe
смe зaгрeвaти, oднoснo мaксимaлнa струja кojу нeки прeсeк прoвoдникa мoжe дa
пoднeсe a дa нe нaступe штeтнe пoслeдицe. Taквa мaксимaлнo дoзвoљeнa тeмпeрaтурa нaзивa сe грaничнa тeмпeрaтурa, a мaксимaлнa струja грaничнa
трajнa дoзвoљeнa струja oптeрeћeњa. Пoстoje двe грaничнe тeмпeрaтурe:
jeднa нижa трajнa при рaдним услoвимa и другa вишa при крaтким спojeвимa.
Дoзвoљeнo струjнo oптeрeћeњe прoвoдникa зaвиси углaвнoм oд прeсeкa и кoнструкциje прoвoдникa, кao и oд услoвa oкoлинe у кojу сe пoстaвљa.
Зa избoр прeсeкa прoвoдникa у прaкси сe кoристe гoтoвe тaбeлe, кoje су сaстaвљeнe нa oснoву прoрaчунa и рeзултaтa нeпoсрeдних испитивaњa зa свe стaндaрднe прeсeкe, кaкo зa гoлe, нeизoлoвaнe прoвoдникe, тaкo и зa изoлoвaнe.
Прeмa тим тaбeлaмa, усвaja сe нajмaњи прeсeк прoвoдникa кojи сe мoжe трajнo
oптeрeтити oдрeђeнoм струjoм. Кoд нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa дoзвoљeнo je пoвeћaњe тeмпeрaтурe прoвoдникa нa тeмпeрaтуру дo +800C, тj.
+40oC изнaд мaксимaлнe тeмпeрaтурe oкoлинe. Зa кaблoвe су изрaђeнe пoсeбнe тaбeлe, кoje сe oднoсe нa jeдaн кaбл пoлoжeн у зeмљу нa дубини oд 70 cm,
чиja je тeмпeрaтурa +20oC, a спeцифичнa тoплoтнa oтпoрнoст 100oCcm/W.
Укoликo сe услoви срeдинe и брoj кaблoвa рaзликуje oд нaвeдeних, oндa сe
прeсeк прoвoдникa мнoжи кoрeкциoним фaктoримa, кojи су дaти у пoсeбним
тaбeлaмa.

III EЛEКTРИЧНИ ПРOРAЧУН ВOДOВA
3.1. ПAРAMETРИ ВOДA И EКВИВAЛEНTНE ШEME
Основни електрични прорачун водова у нормалном режиму рада састоји се у
одређивању напонских прилика вода, губитака снаге у воду и степена искоришћења вода. Да би се могао извести електрични прорачун потребно је познавати
његове основне карактеристике, које се називају параметри вода. То су омска
отпорност (R), индуктивност (L), капацитивност (С) и одводност (G). Они зависе
од врсте материјала и конструкције проводника, међусобног положаја проводника, растојања између проводника, изолације проводника, атмосферских прилика околине и дужине вода. Параметри вода дају се у табелама или рачунају
према одговарајућим формулама и то само за један фазни проводник, а изражавају се по јединици дужине вода, најчешће по једном километру.
Параметре електроенергетског вода представљамо у електричним шемама
одговарајућим симболима, добијајући на тај начин еквивалентну (заменску)
шему вода. С обзиром да се поједини параметри на одређеним напонима вода
могу занемарити добијамо различите шеме вода, као што су: „I“-шема, „Г“шема, обрнута „Г“-шема, „Т“-шема и „∏“-шема вода.

Еквивалентна шема вода са редним параметрима тзв. „I“-шема

Еквивалентна права и обрнута „Г“-шема

Еквивалентна „Т“-шема

Еквивалентна „π“-шема

3.2. ОДВОДНОСТ ВОДА И КОРОНА
У водовима високих напона, осим губитака активне снаге који настају због загревања проводника, јављају се и губици активне снаге на изолацији вода и услед јонизације ваздуха. Ти губици карактеришу се лаганим пуцкетањем, стварањем озона и светлуцавим плавичастим венцем, а сама појава назива се корона.
Корона се најпре јавља само по неким тачкама дуж проводника, а таква корона назива се локална корона и дешава се обично при лепом времену. Даљим
погоршавањем климатских услова, корона се све више шири и захвата све већу
површину проводника, док на крају не обухвати проводник по целој његовој дужини, а таква корона назива се општа корона.
Напон при коме долази до појаве короне назива се критични напон, а рачуна
се по Пиковом обрасцу:
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где су:

U fk - фазни критични напон
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δ – коефицијент релативне густине ваздуха
m p - коефицијент храпавости површине проводника

mv - коефицијент временских прилика
Dsr -средње геометријско растојање између фазних проводника у cm

r -полупречник проводника у cm.
Коефицијент релативне густине ваздуха

δ рачуна се према изразу:
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где су:

b0 и T0 - притисак и апсолутна температура при нормалним атмосферским условима ( b0  101323Pa , T0  273  20 К), а b p и T притисак и апсолутна температура при неким другим атмосферским условима.
Средње геометријско растојање проводника рачуна се по обрасцу:

Dsr  3 D12  D23  D13
где су D12 , D13 и D23 међусобна растојања појединих фазних проводника у
трофазном воду.
Општа корона не би смела да наступи при лепом времену, а иначе наступа
ако је радни напон вода мањи од критичног:

U f  U fk
Сметње услед короне могу бити велике, па се настоји да се она избегне.
Најефикаснији начин решавања короне јесте повећање пречника проводника,
што се постиже употребом проводника у снопу.
Губици снаге услед короне у трофазном воду рачунају се по Пиковом обрасцу:
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Пиков образац своди на:
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3.3. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ВОДОВА
НИСКОГ НАПОНА
Електрични прорачун водова обухвата прорачун пресека проводника на основу дозвољеног пада напона, као и разлике и промене напона, те губитке снаге и
степен искоришћења.
Без обзира на врсту вода (отворени, затворени итд.), као и напонски ниво
вода (нисконапонски, средњенапонски, високонапонски), редослед по којем се
врши електрични прорачун је следећи:
1) одређивање распореда (расподеле) снага или струја у деоницама
главног вода или огранцима;
2) одређивање пресека проводника у главном воду и огранцима;
3) прорачун пада напона у крајњим тачкама главног вода и огранака.
Прорачун водова наизменичне струје изводи се са ефективним вредностима
напона и струја.

3.3.1. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ОТВОРЕНОГ НН ВОДА
Узимајући на разматрање једнофазни вод оптерећен једним оптерећењем на
крају вода и занемарујући индуктивне и капацитивне губитке, пад напона у воду
је једнак:
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где су:
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s - пресек проводника mm2 
Напонски дијаграм таквог вода дат је на следећој слици:

I
Често је оптерећење вода уместо у амперима дато у киловатима, па израз за
пад напона постаје:

2 103  P  l
u
  s U f V 
Производ струје и дужине I  l назива се струјни момент (момент
струје), а производ снаге и дужине P  l момент снаге.
Пад напона обично је условљен у % од номиналног напона, а формуле за пад
напона онда се пишу као:

2 10 2  I  l
u% 
  s U f

2 105  P  l
u% 
  s U 2f

и

3.3.2. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ОТВОРЕНОГ НН ВОДА
ОПТЕРЕЋЕНОГ НА ВИШЕ МЕСТА
Електрични вод ретко је оптерећен само на једном месту, а много чешће на
више места:
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Код таквог вода укупан пад напона једнак је збиру падова напона у појединим
деоницама вода:

u  u1  u2  u3
где су:

u1  I1  R1 - пад напона у деоници А-1
u2  I 2  R2 - пад напона у деоници 1-2
u3  I 3  R3 - пад напона у деоници 2-3

струје I1 , I 2, , I 3 су струје у појединим деоницама, тј.:

I1  i1  i2  i3
I 2  i2  i3
I 3  i3
Даљом анализом и извођењем добијају се формуле за одређивање пресека
проводника на основу одређеног пада напона у процентима:
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где су:
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збир момената струје, односно:

( P  l )  P1  l1  P2  l2  P3  l3

- збир момената снаге.

Израз за снагу даје само приближну вредност, јер нису узети у обзир губици
снаге у воду.

3.3.3. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ОТВОРЕНОГ
КОНТИНУАЛНО ОПТЕРЕЋЕНОГ ВОДА
Континуално оптерећеним водом сматра се вод који је оптерећен једнаким
оптерећењима на приближно једнаким растојањима, као нпр. за улично осветљење. У том случају се укупно оптерећење може заменити једним оптерећењем на половини дужине вода, чиме се знатно поједностављује прорачун пресека проводника.

3.3.4. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ЗАТВОРЕНОГ ВОДА
НАПАЈАНОГ ИЗ ДВА ИЗВОРА
На слици је приказан један затворени вод са два извора напајања и расподелом струја по појединим деоницама. У овом случају од оба извора протичу струје према средини вода, а место где се оне сусрећу назива се место сусретања
струја (S).

Под условом да су напони оба извора једнаки, при прорачуну прво се одређују струје у деоницама најближим изворима напајања према формулама:

I A  I1 

i3  l4  i2  l3  l4   i1  l2  l3  l4 
l1  l2  l3  l4

I B  I 4  I i  I B  I1  I 2  I 3  I 4   I B
Аналогно овоме врши се и одређивање снага које потичу из појединих извора
и снага по појединим деоницама вода.
Одређивање напонских прилика вода, губитка снаге и пресека проводника
даље се врши као и код отворених водова.

3.3.5. ЗАТВОРЕН ВОД У ОБЛИКУ ПРСТЕНА
НАПАЈАН ИЗ ЈЕДНОГ ИЗВОРА
Пример таквог вода приказан је на следећој слици:
Прорачун се изводи тако што се вод „пресече“ у
извору и развије, па се добије вод са „два“ извора напајања и као такав и прорачунава. Укупна
струја коју извор мора да даје једнака је:

I A  I A,  I A,,

3.3.6. ЗАТВОРЕН ВОД У ОБЛИКУ ПРСТЕНА
НАПАЈАН ИЗ ДВА ИЗВОРА
При прорачуна овог вода оба извора се „пресеку“, па добијемо два затворена
вода са по два извора напајања, па када њих решимо укупно оптерећење извора се добија сабирањем:

I A  I A,  I A,,
I B  I B,  I B,,

3.3.7.ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН НН ВОДОВА СА ОПТЕРЕЋЕЊИМА КОЈА НИСУ ЧИСТО ОМСКОГ КАРАКТЕРА
У једнофазним водовима ниског напона утицај индуктивне и капацитивне отпорности је веома мали у односу на активну отпорност, па се могу занемарити.
Међутим, како потрошачи дуж вода имају значајне индуктивности и капацитивности, морамо их узети у обзир при прорачунима. У таквим случајевима јавља
се фазни помак између струје и напона и у водовима, кога карактерише фактор
снаге (cosφ). Фактор снаге показује колико је снага у воду стварно искоришћена
за активан рад у односу на најповољнији случај, односно када би целокупна

снага била потпуно искоришћена. Тај најповољнији случај је када су и напон и
струја у фази, тј. када је cosφ=1.
Сваки вектор снаге, односно струје, може се разложити на две компоненте,
активну и реактивну, према формулама:

S
Q
Р

привидна снага:

S U f  I

активна снага:

P  U f  I  cos 

реактивна снага: Q  U f  I  sin 

[VA]
[W]
[VAr]

Привидна снага може се рачунати и преко
формуле:
S  P2  Q2

У оваквом воду поједина оптерећења могла би се разложити на активне и
реактивне компоненте, након тога извршити расподелу активних и реактивних
снага у свакој деоници и на крају одређивати укупна привидна снага у тим деоницама.

Снаге у појединим деоницама су:
у деоници l3 :

Pl 3  P3 и Ql 3  P3  tg3

у деоници l2 :

Pl 2  P3  P2 и Ql 2  Q3  P2  tg2

у деоници l1 :

Pl1  P3  P2  P1 и Ql1  Q3  Q2  P1  tg1

За праксу овакав начин рачунања НН водова није ни практичан ни неопходан,
па се поједностављује тиме што се рачуна према расподели активних снага, а
грешке које настају при томе је веома мала и расте са порастом напона
Пад напона за једно оптерећење на крају рачуна се по формулама:
2  10 2  l  I  cos 
%
u% 
  s U f

и

2  105  P  l
%
u% 
  s  U 2f

За више оптерећења дуж вода формуле ће бити:
u% 

2  10 2  ( I a  l )
%
  s U f

и

u% 

2  105  ( P  l )
%
  s  U 2f

где је: I a  I  cos  јачина активне струје у појединим деоницама вода.

Процентуални губитак снаге у једнофазном воду рачуна се по формулама:
I 2 l
2  10 2
p% 
  a 2 %
  s  Puk cos 

где је

Puk

или

P2  l
2  105
%
p% 

  s  U 2f  Puk cos 2 

- збир активних снага потрошача у kW ;

cosφ – фактор снаге у појединим деоницама.
Ако дуж вода има више оптерећења са различитим факторима снаге, тада је
и у појединим деоницама вода између тих оптерећења фактор снаге различит.
Да би се он могао израчунати, потребно је знати активна и реактивна оптерећења појединих деоница, а формула по којој се рачуна је:

cos  

1
 iq 

1  
 ia 

2

или cos  

1
 Q 
1 

 P 

Такође се може одређивати и графички преко дијаграма:

2

Анализирајући изразе за пад напона и губитак снаге долази се до закључка да
је процентуални губитак снаге у водовима са оптерећењима која нису чисто
1
омског карактера за
пута већи од процентуалног пада напона, тј.:
cos 2 

p% 

u%
cos 2 

3.3.8. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ТРОФАЗНИХ ВОДОВА
Секундарни намотаји трансформатора у трансформаторским станицама са
којих се напајају потрошачи могу бити спојени у звезду (Y), што је много чешћи
случај, преломљену звезду или у троугао (Δ). У сва три случаја мреже су изведене као трофазни водови.

3.3.8.1. СПОЈ СЕКУНДАРНИХ НАМОТАЈА
ТРАНСФОРМАТОРА У ЗВЕЗДУ
Код оваквих водова једнофазни потрошачи су прикључени између једног
фазног и неутралног проводника на фазни напон, који је за
линијског напона (напон између два фазна проводника):

3 пута мањи од

Ради поједностављења, узет је симетрични вод код кога су снаге, фактори
снаге и струје потрошача једнаки, па су и струје у водовима (I) једнаке, тј.:

I1  I 2  I 3  I
cos 1  cos  2  cos 3  cos 
Даљом анализом добија се формула за пад линијског напона:

u

3  I  cos   l
у V  или
 s

u% 

10 2  3  I a  l
  s U

у %

где су:

U

линијски напон

I a  I  cos   активна компонента струје у воду
Ако је вод оптерећен на више места процентуални пад линијског напона је:

u% 

102  3  ( I a  l )
  s U

или

u% 

105  ( P  l )
  s U 2

3.3.8.2. СПОЈ СЕКУНДАРНИХ НАМОТАЈА
ТРАНСФОРМАТОРА У ТРОУГАО
При овом споју постоји само линијски напон, који је уједно и фазни. Једнофазни
пријемници прикључују се између два фазна проводника и кроз фазни проводник протиче струја која је за

I

3 пута већа од струје која тече кроз пријемнике:

Извођењем формуле за процентуални пад линијског напона и процентуални губитак снаге у воду са спојем намотаја трансформатора у троугао
остаје исти као код споја секундарних намотаја трансформатора у звезду.
Такође, однос процентуалног пада напона и процентуалног губитка снаге
трофазних водова је исти као код једнофазних водова са оптерећењима која
1
нису чисто омског карактера, тј.: процентуални губитак снаге за
пута
cos 2 
већи од процентуалног пада напона, или:

p% 

u%
cos 2 

Процентуални губитак снаге у трофазним водовима се рачуна по обрасцу:

P2  l
105
%
p% 

  s  U 2  Puk cos 2 

3.3.9. ВРСТЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ТРОФАЗНИХ СИСТЕМА
У претходном разматрању трофазних водова узимало се у обзир да је вод
симетрично оптерећен. Међутим, због сталне промене режима рада потрошача,
такав случај скоро никад није присутан, због чега је потребно упознати се са
врстама оптерећења трофазног система:
-

симетрично оптерећење трофазног система;

-

несиметрично оптерећење трофазног система;

-

двофазни вод као огранак трофазног система и

-

једнофазни вод као огранак трофазног система.

НАПОМЕНА: Ради једноставности анализе начина оптерећења, узеће се у
разматрање потрошачи чисто омског карактера ( cos   1 ).

3.3.9.1. Симетрично оптерећење трофазног система
Уз претпоставку да су сва три фазна проводника исте дужине, да су проводници истог пресека, тј. да је њихова активна отпорност међусобно једнака, кроз
сваки проводник протичу струје једнаке по величини и у фази са напоном. Збир
струја једнак је нули и кроз неутрални проводник не протиче никаква струја:

  
I1  I 2  I 3  0 ,

IN  0

Прорачун пресека фазних проводника и пада напона одређује се за један проводник према правилима прорачуна једнофазних водова, а пресек друга два
узима се исти као за прорачунати пресек. Пресек неутралног проводника је
једнак или мањи као за фазне проводнике.

3.3.9.2. Несиметрично оптерећење трофазних система
Због неравномерног оптерећења фаза, кроз неутрални проводник протиче
струја која је једнака векторском збиру струја у фазним проводницима:

   
I1  I 2  I 3  I N
Услед струје у неутралном проводнику, и у њему се ствара пад
напона, па се падовима напона у
фазним проводницима мора
додати и пројекција пада напона
у неутралном на фазну осу фаза.

Формуле по којој се врши прорачун пада напона у [V] по појединим деоницама
вода са више оптерећења за сваки фазни проводник су:

I I 

u1  I1  R    I1  2 3   RN
2 


I I 

u2  I 2  R    I 2  3 1   RN
2 

I I 

u3  I 3  R    I 3  1 2   RN
2 

Из ових формула може се закључити да при различитим варијацијама оптерећења у фазним проводницима напон на крају појединих фазних проводника
може бити:
а) мањи него на почетку вода;
б) исти као на почетку вода или
в) виши него на почетку вода.
С обзиром да су у пракси одступања падова напона у појединим фазним проводницима ипак занемарљива, најчешће се врши прорачун пада напона само
једне фазе.

3.3.9.3. Двофазни вод као огранак трофазног система
За напајање једнофазних пријемника мањих снага или за улично осветљење
често се користи двофазни вод, код кога су једнофазни потрошачи прикључени
на два фазна проводника:
За случај на слици, са више оптерећења, формуле за прорачун падова напона су:

I 

u1  I1  R    I1  2   RN
2

I 

u1  I 2  R    I 2  1   RN
2

или, приближно:

u1  u2  1,5  I1  R 

3.3.9.4. Једнофазни вод као огранак трофазног система
Пример ове врсте оптерећења приказано је на слици:
Струје у другом и трећем фазном
проводнику су једнаке нули, па је
и пад напона једнак нули, тј.:

I 2  I3  0
Пад напона у првој фази је:

u1  2  I1  R 

3.3.10. УПОРЕЂЕЊЕ ЈЕДНОФАЗНИХ И
ТРОФАЗНИХ ВОДОВА ПО КОЛИЧИНИ
УТРОШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОВОДНИКЕ
Уколико би се упоредиле формуле за пресек проводника једнофазног, трофазног система-спој троугао и трофазног система-спој у звезду са неутралним
проводником код кога неутрални има пресек једнак половини фазног или једнак
фазном проводнику добија се да је:
1
2
3 fY

s1 f : s3 f : s

: s31 fY  4 : 3 :

3,5 4
:
3 3

Изражено у процентима то изгледа овако:
-

у једнофазном систему

100,00%

-

у трофазном систему спој троугао

-

у 3-фазном систему спој звезда са неутралним
проводником где је s N  1  s f
2

75,00%

29,17%

-

у 3-фазном систему спој звезда са неутралним
проводником где је s N  s f

33,33%

Из овога се јасно види да је утрошена количина материјала за проводнике,
који служе за пренос електричне енергије у нисконапонским водовима, највећа
у једнофазном систему, а најмања у трофазном систему спој у звезду са неутралним проводником чији је пресек једнак половини пресека фазног проводника. Код ВН водова нема никакве разлике у количини утрошеног материјала,
што ће се касније видети.

3.4. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ВОДОВА
ВИСОКОГ НАПОНА
Електрични прорачун водова високог напона састоји се, као и код водова ниског напона, у одређивању напонских прилика у воду, губитака снаге и степена
искоришћења вода.
У свим електричним прорачунима ВН водова претпоставља се да је оптерећење вода симетрично по фазама, па се еквивалентне шеме вода и векторски дијаграми напона и струја цртају искључиво за једну фазу са фиктивним неутралним проводником. Оптерећење водова високог напона изражава се или струјом
I и фактором снаге cos  или снагама у комплексном облику:


S  P  jQ

3.4.1. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОРАЧУН ПО ЕКВИВАЛЕНТНОЈ
ШЕМИ СА РЕДНИМ ПАРАМЕТРИМА („I“-шема)
Код овог прорачуна узимају се у обзир губици активне снаге услед загревања
проводника и индуктивни губици услед стварања електромагнетног поља око
проводника при протицању струје. Дакле, капацитивна проводност и одводност
вода се занемарују.

Ако су познати напон, јачина струје и фактор снаге потрошача на крају вода,
потребно је одредити податке на почетку, као и угао за који струја заостаје за
напоном да би се на крају добио одговарајући фактор снаге. Еквивалентна
шема вода оптерећеног на крају може приказати на следећи начин:

Због фазне разлике, пад напона се дели на уздужну ( u f ) и попречну ( u f )
компоненту, које у случају једног потрошача на крају вода износе:

u f  I  R  cos  2  I  X  sin  2  I a  R  I r  X

u f  I  X  cos  2  I  R  sin  2  I a  X  I r  R
Како се напон на почетку вода рачуна по формули:


U f 1  U f 2  u f  ju f , заменом за уздужну и попречну компоненту пада
напона добија се:


U f 1  U f 2  I a  R  I r  X  j I a  X  I r  R  .
Ефективна вредност напона на почетку може се рачунати по формули:


U f1 

U

f 2  I a  R  I r  X   I a  X  I r  R 
2

2

Ако је оптерећење вода изражено снагом, формуле за напон на почетку вода
су:


U1  U2 

P2  R  Q2  X
P  X  Q2  R
j 2
или ефективна вредност:
U2
U2


P  R  Q2  X
U1  U 2  2
U2


2

  P2  X  Q2  R 
  

U
2
 


2

Може се закључити да разлика вектора напона на почетку и на крају вода
представља пад напона у воду. у пракси векторска разлика напона није инте-

ресантна, већ само скаларна, па је за водове напона до 110 kV, некада и за 110
kV, довољно рачунати само са уздужном компонентом пада напона, осим када
је фазна разлика напона на крају и почетку толика да се не може заобићи и
попречна компонента.
Пад линијског напона у воду рачуна се по формули:

u  3  I  R  cos 2  X  sin 2  или у процентима:
u % 

3I
 R  cos  2  X  sin  2  или:
10  U

u 

PR Q X
U

Омска и индуктивна отпорност вода дају се обично на јединицу дужине (из
табеле 10), па ће образац за пад напона у воду имати следећи облик:

 Pr Q x 
u  
l
U


u % 

или у процентима:

1
 P  r  Q  x   l
2
10  U

За више оптерећења у воду формуле су:

 Pr Q x 
u   
l
U



u % 

и

1
  P  r  Q  x   l
10  U 2

У овим формулама активна снага Р је у kW, реактивна снага Q у kVАr, номинални линијски напон U у kV, дужина l у km, а омска и индуктивна подужна отпорност (r, х) у Ω/km.

3.4.2. ГУБИЦИ СНАГЕ У ВОДУ И СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА

При прeнoсу eлeктричнe eнeргиje eлeктрoeнeргeтским вoдoм, нaстajу губици,
кojи услoвљaвajу oдгoвaрajући стeпeн искoришћeњa. Снaгa нa пoчeтку вoдa
тaдa je jeднaкa збиру снaгe нa крajу вoдa и губитaкa снaгe у вoду, тj:

P1  P2  P

Q1  Q2  Q

Губици aктивнe снaгe у вoду рaчунajу сe пo фoрмули:

P  3  R  I 2 ,
a губици рeaктивнe снaгe:

Q  3  X  I 2 , или

2

S 
P   2   R
U2 

2

 S2 
  X
и Q  
U
 2

Зaмeнoм привиднe снaгe у прeтхoдним фoрмулaмa, дoбиjajу сe фoрмулe зa
прoрaчун губитaкa aктивнe и рeaктивнe снaгe у oблику:

P 

P22  Q22
R
U 22

Q 

и

P22  Q22
X
U 22

Фaктoр снaгe нa пoчeтку вoдa дoбиja сe из oднoсa:

cos 1 

P1
Q1

Стeпeн искoришћeњa вoдa прeдстaвљa oднoс измeђу aктивних снaгa нa крajу
и нa пoчeтку вoдa и рaчунa сe пo oбрaсцу:



P2
P2

P1 P2  P

% 

или у прoцeнтимa:

P2
 100%
P1

Прoцeнтуaлни губитaк снaгe рaчунa сe пo oбрaсцу:

P% 

P
P
 100%  100%  2  100%  100%   %
P1
P1

3.4.3. EЛEКTРИЧНИ ПРOРAЧУН ВOДA ПO
EКВИВAЛEНTНOJ „π“-шeми
Eквивaлeнтнa „π“ шeмa кoристи сe зa прoрaчун вoдoвa висoкoг нaпoнa (110 и
вишe kV), кao и дужих срeдњeнaпoнских вoдoвa нaпoнa 35 kV, кoд кojих сe
утицaj кaпaцитивнe oтпoрнoсти (прoвoднoсти) нe мoжe зaнeмaрити.
Кaпaцитивнa прoвoднoст вoдa рaчунa сe кao и индуктивнa oтпoрнoст, прeкo
oдгoвaрajућих тaбeлa (11, 12 и 13) у кojимa je дaт пoдaтaк пo jeдиници дужинe
(пo 1km). У шeму сe пoстaвљa у пaрaлeлнe грaнe пo jeднa пoлoвинa нa пoчeтку
и нa крajу вoдa.

Фaзни нaпoн (efektivna vrednost) нa пoчeтку вoдa сaдa сe рaчунa пo фoрмули:
2


I   
I  


 U f 2  I 2  cos  2  R   I 2  sin  2  B   X    I 2  cos  2  X   I 2  sin  2  B   R 
2  
2 




U f1

Линиjски нaпoн нa пoчeтку вoдa у кoмплeкснoм oблику рaчунa сe пo фoрмули:

QB 
QB 


P

R

Q


X
P

X

Q




 R
2
2
2
2

2 
2 


U1  U 2 
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При прoрaчунимa висoкoнaпoнских вoдoвa пo „π“ шeми мoжe сe нaићи нa jeдaн
oд двa кaрaктeристичнa случaja:
-

Пoзнaти су нaпoн и снaгa нa крajу вoдa, a пoтрeбнo je oдрeдити тe
пoдaткe нa пoчeтку вoдa и

2

-

Пoзнaти су снaгa и нaпoн нa пoчeтку вoдa. Пoтрeбнo je oдрeдити нaпoн и
снaгу нa крajу вoдa.

НAПOMEНA: Teхникa извoђeњa прoрaчунa oвих вoдoвa бићe oбрaђeнa нa
вeжбaмa.

3.4.4. TРAНСФOРMATOР КAO EЛEMEНT EEС
У систeм зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje спaдajу и трaнсфoрмaтoри, кojи служe зa пoвишeњe или снижeњe нaпoнa мрeжe. Збoг тoгa eлeктрични прoрaчун
oбухвaтa и трaнсфoрмaтoрe, кojи сe прeдстaвљajу eквивaлeнтним шeмaмa сa
рeдним пaрaмeтримa, зaтим сa Γ (прaвoм и oбрнутoм) и T-шeмoм.

Пaрaмeтри трaнсфoрмaтoрa сe рaчунajу пo слeдeћим фoрмулaмa:
-

aктивнa oтпoрнoст прeдстaвљa губиткe aктивнe снaгe у нaмoтajимa
трaнсфoрмaтoрa и рaчунa сe пo фoрмули:

PT  U 2  103
RT 
S2
гдe су:

PT
U
S
-

-

gubici aktivne snage u kW

-

nominalni napon transformatora u kV

-

nominalna prividna snaga transformatora u kVA

индуктивнa oтпoрнoст трaнсфoрмaтoрa прeдстaвљa њeгoвe рeaктивнe
губиткe у нaмoтajимa и изрaчунaвa сe из индуктивнoг пaдa нaпoнa, кojи сe
дoбиja пoмoћу нaпoнa крaткoг спoja u KS % :

u KS %  U 2  10
XT 
S

Нaпoн крaткoг спoja дaje сe у пoдaцимa трaнсфoрмaтoрa.
Пoмoћу oвa двa пaрaмeтрa мoжe сe извршити eлeктрични прoрaчун сa рeдним
пaрaмeтримa, кojи дaje приближнo тaчнe рeзултaтe. Taчниjи рeзултaти дoбиjajу
сe укoликo сe узму у oбзир и губици aктивнe снaгe у гвoжђу (услeд хистeрeзe и
вихoрних струja) и рeaктивни губици услeд мaгнeћeњa, чимe сe дoбиjajу и другe
шeмe трaнсфoрмaтoрa.
-

aктивнa прoвoднoст сe рaчунa пo фoрмули:

PFe  10 3
GT 
U2
-

,a

рeaктивнa прoвoднoст:

BT 

Q  10 3
U2

,

гдe су:

PFe

- губици прaзнoг хoдa трaнсфoрмaтoрa у кW;

Q

- снaгa мaгнeћeњa трaнсфoрмaтoрa у кВAр, кojи сe рaчунa пo фoрмули:

Q 

I0 %

I0 %  S
100

- прoцeнтуaлнa струja прaзнoг хoдa.

Уз oвa двa пaрaмeтрa мoгу сe цртaти Γ- (прaвa и oбрнутa) и T-шeмa:

Прoрaчун цeлoг вoдa сa трaнсфoрмaтoримa нa пoчeтку и нa крajу вoдa извoди
сe прeмa слeдeћoj слици, рaчунajући нajпрe пaд нaпoнa у jeднoм трaнсфoрмaтoру, зaтим у вoду и нa крajу у другoм трaнсфoрмaтoру:

При прoрaчуну пaрaмeтaрa трaнсфoрмaтoрa пoтрeбнo je извршити свoђeњe
пaрaмeтaрa нa нaпoн вoдa.

3.4.5. ПOJAM ПРИРOДНE СНAГE ВOДA
Под појмом природне снаге вода подразумева се она снага која се преноси
водом под потпуно компензованим губицима индуктивне снаге. При анализи се
узима бесконачно дугачак вод, чији су активни отпор и одводност вода занемариво мале величине. Дакле, посматра се идеални вод.
Да би дошло до самокомпензације губитака потребно је да буде испуњен
услов:

3    C  U 2f  3    L  I 2

Из претходног израза следи однос:

Uf 

Uf
L
 Zc
, односно
C
I

где је:

ZC 

L
C

и представља карактеристичну импедансу вода, која је једнака импеданси потрошача, па је реална величина и назива се таласним отпором вода. Он не
зависи од дужине вода нити фреквенције, него само од индуктивности и капацитивности вода. За надземне водове таласни отпор вода износи око 400 Ω, а за
подземне водове око 50 Ω.
Снага које се у случају да је вод затворен својом карактеристичном импедансом преноси водом јесте активна снага и назива се природном снагом вода.
Може да се рачуна по обрасцу:

P

Uf
ZC

При преносу електричне енергије водом затвореним карактеристичном
импедансом могућа су три случаја:
-

ако је снага вода једнака природној снази вода пренос се врши са
најмањим губицима, а напон је по целој дужини вода једнак, јер нема
пада напона;

-

ако се водом преноси већа снага од природне, преовлађује индуктивни
утицај вода услед чега се повећавају губици реактивне снаге, па напон
према крају вода опада;

-

ако се водом преноси мања снага од природне, преовлађује капацитивни
утицај вода и напон према крају расте, тј.долази до Ферантијевог ефекта.

Због оваквог понашања вода при преносу електричне енергије увек се тежи
да снага којом се преноси буде што приближнија природној снази вода, посебно
када се ради и високонапонским водовима.

3.4.6. ПОЈАМ СТАБИЛНОСТИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА
Електране које напајају ЕЕС везане су међусобно електроенергетским високонапонским водовима. Генератори у електранама раде синхронизовано, али оптерећење система стално варира и томе се систем мора непрестано прилагођавати. Такав режим рада сматра се нормалним и да је у стању мировања.
Међутим, већа одступања од нормалног режима рада услед кратких спојева
или наглог укључивања већих потрошача могу пореметити синхрони рад генератора, који престаје обављати своју функцију извора електричне енергије, а то
представља тежак поремећај ЕЕС-а.
Ако је ЕЕС после насталих мањих или већих промена оптерећења у стању да
се прилагоди новим условима рада и настави нормалан режим рада, каже се да
је систем стабилан. Ако систем није у стању да се прилагоди насталим условима, каже се да је он нестабилан. Стабилност система може бити:
-

статичка – када се систем без великих тешкоћа може прилагодити малим
и спорим променама оптерећења и

-

динамичка – када је систем у стању да се прилагођава великим и наглим
променама оптерећења.

За анализу стабилности може се узети најједноставнија шема ЕЕС-а у којој се
налази један генератор повезан ВН водом за неки други систем, чија је снага
знатно већа од снаге прикљученог генератора.

Омска отпорност овог вода у поређењу са индуктивном може се занемарити,
а укупна индуктивна отпорност од генератора до мреже велике снаге је:

X  X G  X T1  X L  X T 2
Електромоторна сила генератора може се рачунати по обрасцу:

Е U 

Q X
P X
j
U
U

Векторски дијаграм напона за нормалан режим рада ЕЕС-а приказан је на
слици:

Из дијаграма следи однос:

P X
 E  sin 
U
Из овог израза може се закључити да се при одређеним вредностима електромоторне силе генератора Е, напона на крају система U и параметара система X, активна снага Р коју генератор предаје систему може мењати једино променом угла θ. То се постиже турбинским регулатором.
Угао θ може да се израчуна из релације:

P X
U
tg 
Q X
U
U
Дијаграм зависности активне снаге Р од угла θ има при константној побуди и
напону мреже синусоидалан карактер и изгледа као на слици:

Са дијаграма се види да активна снага Р која се преноси системом расте са
повећањем угла θ до 90о, када достиже своју максималну вредност. Даљим
повећавањем угла снага опада и тада једино променом параметара система
снага може даље да се повећава. Према томе, угао θ=90о јесте гранични угао
при коме се електроенергетски систем још налази у равнотежи, а подручје угла
од 0-90о назива се статички стабилно подручје, јер са повећањем угла θ и
повећањем струје расте и снага Р. Подручје угла θ од 90-180о назива се нестабилно подручје.
ЗАКЉУЧАК: Електрична енергија не може се преносити наизменичном струјом
на неограничену удаљеност због угла θ који се јавља између напона на почетку
и на крају електроенергетског система. Теоријски је то могуће само док угао θ
достигне вредност 90о.

IV МЕХАНИЧКИ ПРОРАЧУН
НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
Проводници надземних водова стално су изложени променама температуре
околине, па се лети издуже и смањи им се напрезање, док се зими скраћују и
смањује угиб, а напрезање повећа. Међутим, и током зиме, услед утицаја иња,
снега и леда, угиб може да се повећа, па чак и да буде максималан. С друге
стране, проводници могу да издрже само одређено напрезање на истезање,
које зависи од врсте и димензија материјала од кога су израђени, чијим повећањем долази до пуцања и прекида проводника. Узимајући у обзир и утицај ветра
на проводнике, који се налазе на отвореном простору, значај механичког прорачуна при пројектовању и изради електроенергетских водова свакако је велики.
Подаци који се користе за механички прорачун дају се у табелама, а прорачун

се изводи према одговарајућим формулама. Посебно су значајне температуре
околине +40оС (као максимална температура), -20оС (минимална температура)
и -5оС (због додатног оптерећења од иња, снега и леда), а најнеповољнији
резултат је меродаван за механички прорачун надземног вода.
НАПОМЕНА: При механичком прорачуну претпоставља се да су сва оптерећења равномерно распоређена дуж проводника и да су она статичка, иако су
ради ветра и њихања проводника више динамичка. Осим тога, ради општијег
рачунања, механички прорачун се изводи са специфичним оптерећењима, тј.
оптерећењима по јединици дужине и јединици пресека проводника.

4.1. ОДРЕЂИВАЊЕ УГИБА ПРОВОДНИКА НА
РАВНОМ И КОСОМ ТЕРЕНУ
За раван терен посматра се проводник причвршћен у тачкама А и В, које су
на истим висинама. Проводник између те две тачке има облик крива која се
назива ланчаница. Хоризонтално растојање између два суседна стуба назива
се распон (а), а вертикално растојање од праве која спаја тачке вешања до
најниже тачке проводника, што је у овом случају у средини распона, назива се
угиб (f).
При анализи угиба замишља се да је проводник пресечен у тачки највећег
угиба и да на ту половину делује сила којом друга половина затеже прву
половину проводника, а која је једнака сили напрезања проводника на
затезање.

Даљом анализом угиба добија се образац за његов прорачун:

a2  
f 
8 
где су:



-

специфично оптерећење од тежине проводника (специфична тежина)

  g



-

G0
s

 daN 
у 
;
2
 m  mm 

 daN 
напрезање проводника на затезање у 
2
 mm 

За одређивање угиба проводника на косом терену (коси распон) неопходно је увести еквивалентне распоне, тзв. тоталне распоне, како би се тачка
максималног угиба, који се у овом случају помера из средине према стубу на
мањој висини, могла лакше одредити:

Еквивалентне распоне а1 и а2 рачунамо по формулама:

a1  a 

2   H
 a

и

a2  a 

2   H
 a

које уврштавамо у формулу за угиб на равном терену и добијамо угибе f1 и f 2 .
Овакав начин прорачуна даје задовољавајуће добре резултате за нагибе
терена до 15%, док се за веће нагибе користи формула:

a2  
f 
8    cos 
Дужина ланчанице за оба случаја (и за раван и за коси терен) одређује се
интеграцијом диференцијалне једначине, а готов израз за њу је:

l a

a3   2
24   2

или l  a 

8 f 2
3 a

Дужина проводника у распону незнатно се разликује од самог распона (око
0,1%) и за распоне 300 до 500 метара, какви су у пракси и најчешћи, та разлика
се занемарује.

4.2. ДОДАТНА ОПТЕРЕЋЕЊА НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
У хладном временском периоду на проводницима и осталим елементима
вода могу да се нахватају иње, снег и лед, а уз то може да делује ветар. Због
великог додатног оптерећења може наступити прекид проводника, а у тежим
случајевима и прелом стуба. Због тога се при прорачуну морају узети у обзир и
ови утицаји.

4.2.1. Додатно оптерећење од иња, снега и леда
За одређивање нормалног додатног терета од иња, снега и леда користи се
формула добијена искуством (емпиријска формула):

G  0,18  d daN / m ,
где је d-пречник проводника у mm.

За одређивање додатног оптерећења од иња, снега и леда морају се узети у
обзир климатски услови одређеног предела у којем се гради вод (подаци се
узимају од хидрометеоролошке службе у претходних 5 година) и горњи податак
помножити са 1,6; 2,5 или 4, што зависи од услова средине. Укупно специфично
оптерећење онда износи:

 uk     d daN / m  mm 
2

Специфично додатно оптерећење од иња, снега и леда за нормалне климатске
услове рачуна се по обрасцу:

d 

Gd 0,18  d

s
s

daN / m  mm 
2

где је s - рачунски (стварни) пресек проводника.
Додатно оптерећење од иња, снега и леда мора се узети у обзир при механичком прорачуну на темеператури - 5оС, а сматра се да оно делује вертикално
на доле и додаје се тежини проводника.
При одабраном додатном оптерећењу напрезање проводника на затезање не
би смело прећи границу дозвољених напрезања, која наступају при ниским температурама (-5 оС или -20 оС) дата у одговарајућој табели (таб.14).

Гранични распон вода
У пракси се јавља потреба да електроенергетски вод треба димензионисати
на изузетно додатно оптерећење, под којим се подразумева највеће додатно
оптерећење у том пределу које се просечно јавља сваких 20 година и не узима
се мање од двоструке вредности нормалног додатног оптерећења. Напрезање
у ужету које се јавља при температури -5оС и уз изузетно додатно оптерећење
не сме да пређе изузетно дозвољено напрезање (3/4 прекидног напрезања којег
даје произвођач). Распон при коме се достиже изузетно дозвољено напрезање
при изузетном додатном оптерећењу назива се гранични распон и даје се у
табелама. Стварни распон вода не сме да буде већи од граничног.

4.2.2. Додатно оптерећење од ветра
На напрезање проводника и стубова такође делује и ветар. Оптерећење од
ветра рачуна се по обрасцу:

Fv  A  p  c  sin 

у daN  ,

где су:

m ,

А

-

површина објекта на коју ветар делује

p
c


-

притисак ветра daN / m 2 ,

-

коефицијент дејства ветра,

-

нападни угао силе ветра на површину дејства.
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Притисак ветра р рачуна се по обрасцу:

v2
p
у daN / m 2 
16
где је v - максимална брзина ветра у m/s која се у том делу трасе јавља просечно сваких 5 година.
Механички прорачун се изводи под претпоставком да је правац ветра хоризонталан, а оптерећење ветра на проводник дужине l и пречника d је:

Fv 

l d  pc
1000

у daN  ,

а специфично оптерећење од ветра је:

v 

Fv
d  pc

l  s 1000  s

Резултанта специфичних оптерећења од тежине проводника и ветра на
проводник рачуна се по формули:

 u'   2   v2

daN / m  mm .
2

Специфично оптерећење од иња, снега и леда и ветра рачуна се по обрасцу:

 u" 

   d 2   v2

4.3. ПОНАШАЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА
ПРИ ПРОМЕНИ ТЕМПЕРАТУРЕ
4.3.1. ЈЕДНАЧИНА ПРОМЕНЕ СТАЊА
На дужину проводника у распону, а тиме и на величину угиба, осим додатног
оптерећења и промене оптерећења, делују и промене температуре, услед чега
је настала потреба за извођењем математичког израза који обухвата све ове
факторе. Анализом ових фактора дошло се до тзв. једначине промене стања
проводника у распону, која представља основни образац за механички прорачун проводника:

a 2   22
a 2   12

2 




 t 2  t1 
1
24     22
24     12 
где су:




-

топлотни коефицијент линеарног ширења (1/К)

-

коефицијент еластичног истезања mm2 / daN





1
,
E

Е - модул еластичности



daN / mm 
2

Са десне стране се налазе претходно познати подаци (напрезање материјала
σ1, специфично оптерећење γ1 при темеператури t1) и преко њих се по формули прорачунава ново напрезање σ2 при новим условима (γ2 и t2), што је дато са
леве стране. Након прорачуна напрезања σ2 може се прорачунати нови угиб
вода.

4.3.2. КРИТИЧНИ РАСПОН И КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА
Највеће напрезање проводника у распону може наступити при најнижој температури, ради скраћивања дужине проводника, или при највећем специфичном

оптерећењу, тј. на температури -20оС или -5оС. За анализу се узимају два случаја (а→0 и а→∞). Између ова два екстремна случаја распона постоји неки распон при коме ће максимално напрезање бити исто при највећем укупном специфичном оптерећењу као и при најнижој температури. Тај распон назива се
критични распон (аk):

ak   m 

360  
 uk2   2

Упoрeђивaњeм вeличинa усвojeнoг и критичнoг рaспoнa мoжe сe устaнoвити
кaдa ћe нaступити нajвeћe нaпрeзaњe, дa ли при тeмпeрaтури -20oС без додатног оптерећења или при температури -5оС са додатним оптерећењем на
следећи начин:
-

ако је усвојени распон већи од критичног, највеће напрезање ће наступити при темеператури -5оС са додатним оптерећењем;

-

ако је усвојени распон мањи од критичног, највеће напрезање наступа
при темеператури -20оС без додатног оптерећења.

Највећи угиб проводника може наступити при највишој температури околине
+40оС или при највећем специфичном оптерећењу на температури -5оС. Да би
се знало у којем од ова два случаја настаје максимални угиб, уводи се појам
критична температура, која се рачуна по формули:

tk 



 
  5
  1  1 


uk 


 C.
o

Критична температура представља температуру при којој је угиб проводника
исти као и при температури -5оС уз додатно оптерећење. Преко ње може да се
одреди на којој температури ће наступити највећи угиб проводника:
-

ако је критична температура мања од +40оС, највећи угиб наступа при
температури +40оС;

-

ако је критична температура већа од +40оС, највећи угиб наступа при
температури од -5оС уз додатно оптерећење.

4.3.3. ОДРЕЂИВАЊЕ НАПРЕЗАЊА σ2
ИЗ ЈЕДНАЧИНЕ ПРОМЕНЕ СТАЊА
Једначина промене стања по непознатом напрезању σ2 је трећег степена, па
је његов прорачун прилично тежак. За решавање једначине промене стања
постоји више начина, међу којима је и графичка метода. Да би се једначина
могла графички решити, своди се најпре на облик:

 23  A   22  B
Вредности А и В се рачунају у зависности од температуре за коју се рачуна
напрезање:
-

-

ако се рачуна за температуру -20оС, вредности А и В су:

A

a2   2

  t 2  20   1
2
24     1 

B

a2   2
24  

ако се рачуна при температури -5оС, узимајући у обзир и додатно оптерећење, вредности за А и В су:

A

2
a 2   uk

  t2  5   1
2
24     1 

B

a2  2
24  

Након што се израчунају вредности за А и В, из дијаграма се одређује вредност
напрезања σ2 које се тражи.

4.3.4. МОНТАЖНЕ (МЕХАНИЧКЕ) КРИВЕ
Други, једноставнији начин одређивања напрезања σ2 из једначине промене
стања јесте да се та једначина реши по температури t2:

a2
t2 
24  

2
  2  uk
 
  2  2     1   2   t1
  2 1  

У њу сe зaтим уврстe рaзнe прeтпoстaвљeнe врeднoсти нaпрeзaњa σ2 и израчунају одговарајуће температуре t2, па се нацрта крива σ=F(t). Из нацртаног дијаграма за различита напрезања могу да се израчунају и угиби f, и нацрта крива
f=F(t). Криве σ=F(t) и f=F(t) називају се монтажне криве, јер омогућују да се при
монтажи вода на различитим температурама околине могу тачно одредити
одговарајући угиби и напрезања који су дозвољени тако да и при максималном
радном напрезању не буде превазиђено задато дозвољено напрезање. Такође,
од израчунатих података могу да се сачине и табеле тзв. монтажне табеле.
Изглед монтажних кривих је приближно следећи:

ЗАКЉУЧАК: Механички прорачун за неки одређени надземни вод, са познатим
напоном, климатским приликама и карактеристикама вода, изводи се по следећем редоследу:
1) израчуна се критични распон да би се установило на којој температури ће
наступити максимално напрезање проводника (-5оС или -20оС);
2) из једначине промене стања израчунавају се и цртају монтажне криве
σ=F(t) и f=F(t);
3) у случају потребе, израчунава се критична температура како би се одредило на којој температури (-5оС или +40оС) ће наступити максимални
угиб, а затим се прорачунава и максимални угиб.

4.3.5. ОДРЕЂИВАЊЕ УГИБА ПРЕМА ИДЕАЛНОМ РАСПОНУ

Израда монтажних кривих и монтажних табела за разне распоне једног вода
захтева од пројектанта огроман рад, јер се у једном затезном пољу налази
више распона различитих дужина, па би за сваки од њих требало правити монтажне криве. Због тога се прибегава одређивању угиба према тзв. идеалном
распону. Идеални распон вода у једном затезном пољу је еквивалентни рачунски распон дуж кога је напрезање проводника на затезање константно, иако то у
стварности није тако. Идеални распон се рачуна по обрасцу:

a13  a23  a33  ....  an3
an3
ai 

a1  a2  a3  ...  an
an
На основу идеалног распона даље се могу одредити и напрезање проводника
на затезање и угиб проводника за тај идеални распон како је већ објашњено,
као и угиби појединачно за сваки стварни распон вода по формули:

a 
f n  f i   n 
 ai 

2

Затезно поље

4.4. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА СТУБА
Конструкција и димензије стуба зависе углавном од висине напона вода, конфигурације терена, распона вода, броја и распореда проводника на њему и
климатских услова предела преко којих вод прелази.

Један од најважнијих задатака пројектанта је да се на основу разних техничких и економских критеријума одреде облик и димензије главе стуба, а затим
укупна дужина стуба, као и остале димензије.
Димензионисање главе стуба врши се помоћу одговарајућих формула и табела, које се налазе у Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова, на шта посебно утиче избор распореда проводника, распон вода, угао отклона изолаторских ланаца, утицај ветра, тежина
изолаторских ланаца итд.
Избор потребне висине стуба врши се на основу изабраних димензија главе
стуба, максималног угиба вода, најмање дозвољене висине проводника изнад
земље, дубине укопавања стуба, функције стуба у воду итд. Потребна дужина
једноструког носећег стуба, при распореду проводника у троуглу, одређује се на
следећи начин:

L t h f Dc
где су:
t - дужина укопаног дела стуба;
h – сигурносна висина;
f – максимални угиб вода;
D – вертикално растојање
између проводника;
с – вертикално растојање од
највишег проводника до врха
стуба

Дужина укопаног дела стуба износи најмање једну шестину укупне дужине
стуба и не сме бити мања од 160 cm.
Вертикално растојање од највишег проводника до врха стуба је приближно
15-30 cm.
Када је на овај начин израчуната потребна дужина стуба, усваја се стандардни тип стуба одговарајућих димензија.

V ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МРЕЖА

