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Для вимірювання показників якості електричної енергії в Україні діє до-

сить широка номенклатура засобів вимірювань різних виробників (фірми Fluke, 

METREL, НПП "Энерготехника", ООО "Парма" та інш.). Це обумовлює необ-

хідність оптимального їх вибору. 

В Україні діє міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 з 1.01.2000 р. В 

ньому встановлені вимоги до наступних показників якості електричної енергії в 

мережах загального користування: 

- стале відхилення напруги; 

- розмах змінення напруги; 

- доза флікера; 

- коефіцієнт спотворення синусоїдності кривої напруги; 

- коефіцієнт n-й гармонійної складової напруги; 

- коефіцієнт несиметрії напруги по зворотній послідовності; 

- коефіцієнт несиметрії напруги по нульовій послідовності; 

- відхилення частоти 

- тривалість і глибина провалу напруги; 

- імпульсна напруга; 

- коефіцієнт тимчасової перенапруги. 

З точки зору метрологічних характеристик границі допустимих похибок 

вимірювань показників якості електричної енергії (ПЯЕЕ) повинні бути не гір-

ше норм, наведених в ГОСТ 13109, пункти 7.1 и 7.2. 

Окрім наведених величин багато сучасних вимірювачів мають функції 

вимірювання усіх (або частини з них) наведених показників для сили струму. 

Вищенаведені показники якості можна звести до наступних величин, для 



яких створені повірочні схеми: 

- напруга змінного струму (одиниця вимірювання - Вольт); 

- сила змінного струму (одиниця вимірювання - Ампер); 

- коефіцієнт гармонік (одиниця вимірювання - %); 

- час або частота (одиниця вимірювання - секунда або Герць, відповідно); 

- фазовий зсув (одиниця вимірювання - градус або радіан). 

Остання величина явно не присутня в показниках якості, однак від неї 

залежить величина коефіцієнтів несиметрії. Крім того, фазовий зсув відіграє 

важливу роль при визначенні активної та реактивної енергії. 

Слід відзначити, що відповідні еталонні засоби вимірювань перелічених фі-

зичних величин (окрім коефіцієнту гармонік) напряму не можуть застосовуватись 

для перевірки усіх метрологічних характеристик вимірювачів показників якості, бо 

вони розраховані для роботи в умовах стандартних (синусоїдальних) сигналів. 

Тому для метрологічного забезпечення вимірювачів ПЯЕЕ створені спеці-

альні засоби вимірювальної техніки - калібратори змінної напруги та струму, які є 

джерелом трифазної системи напруг та струмів. Зазвичай усі джерела фазних на-

пруг та струмів є окремими друг від друга та мають незалежні регулювання як 

значень напруг (струмів), так і фазних співвідношень між ними. 

Крім того відтворювані напруги та струми можуть мати складний (до 

того ж регульований) спектральний состав - до сорока або більше гармонік.  

З часової точки зору деякі сигнали є або імпульсними (які імітують ро-

боту тиристорних перетворювачів), або амплітудно-модульованими. 

Приклади таких складних сигналів наведено на рис. 1-4. 

Калібратори дають змогу відтворювати складні сигнали з нормованим 

значенням показників якості. Це спрощує перевірку вимірювачів ПЯЕЕ і дозво-

ляє проводити перевірку в автоматизованому режимі. 

Як приклад, в табл. 1 наведено деякі метрологічні характеристики каліб-

ратора змінної напруги та струму типу "РЕСУРС-К2". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Синусоїдний сигнал з мініма-
льним вмістом вищих гармонік 

Рис. 2 - Синусоїдний сигнал 1 з сут-
тєвим вкладом вищих гармонік 

Рис. 3 - Синусоїдний сигнал 2 з сут-
тєвим вкладом вищих гармонік 

Рис. 4 - Сигнал, що імітує наявність 
провалів напруги 



Таблиця 1 – Метрологічні характеристики калібратора "РЕСУРС-К2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1 

 

 

 

 


