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Авторитетне джерело технічної 
довідкової інформації 

енергосистеми

Публікації та ресурси 
Завдяки своїм унікальним публікаціям та іншим інформаційним ресурсам, які CIGRE розповсюджує, CIGRE широко 
відоме по всій земній кулі.  Публікації CIGRE - це широкий спектр знань та інформації про електричні системи. Вони 
є унікальними завдяки своїй неупередженій, прагматичній, прикладній технічній спрямованості та досконалості.

Кількість технічних публікацій CIGRE на цей час перевищує 10000, та ця кількість продовжує зростати. Публікації 
CIGRE це:

1. Зелені книги та технічні брошури, які є результатом роботи Дослідницьких
Комітетів та Робочих груп.

2. Матеріали, які розробляються технічними Робочими Групами

3. Доповіді делегатів Паризьких Сесій та матеріали обговорення

4. Доповіді делегатів Симпозиумів та матеріали обговорення

5. Доповіді учасників Колоквіумів

6. Та останнього часу - статті, що підготовлено експератами, які не є членами
CIGRE

Завантажте всі публікації CIGRE з e-cigre.org, 
однієї з найповніших і найдоступніших у світі баз 
даних  технічних публікацій з електричних 
систем. Для членів CIGRE доступ до всіх 
публікацій CIGRE є безкоштовним. Для тих, хто не 
є членом CIGRE, безкоштовний доступ та 
завантаження можливо лише для технічних 
брошур CIGRE, які були опубліковані 3 або      
більше років тому.

Зелені книги

Зелені книги - це найсучасніші 
публікації CIGRE. CIGRE прагне 
створити найкращий, найповніший 
набір довідкових публікацій, які 
охоплюють всі тематики CIGRE та 
дослідницьких комітетів. 
"Зелені книги" консолідують в собі
всі знання CIGRE у конкретному 
напрямку роботи, тобто всі існуючі 
технічні брошури. "Зелені книги"
визнані інженерним співтовариством як 
найпопулярніші публікації. 
Перші дві книги серій «Поівтряні  
лінії» (комітет B2) та "Аксесуари для 
екструдованих кабелів надвисокої 
напруги" (комітет B1) доступні для замовлення 
на e-cigre.org.
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Переглянуте коротке відео 
про публікації CIGRE 

, 

Технічні брошури 
Технічні брошури є результатом роботи 250 Робочих груп 
які працюють в рамках 16 Дослідницьких Комітетів 
CIGRE. Понад 700 Технічних брошур вже опубліковані,та 
щороку їх кількість зростає на приблизно 40 нових.

Робочі групи, які готують технічні брошури, складаються 
з технічних експертів з різних країн світу, знання та 
досвід експертів охоплюють всі аспекти функціонування 
електричних систем.  Це гарантує, що технічні брошури є 
об'єктивними та ретельно складеними. Технічні брошури 
проходять ретельний процес експертної оцінки для 
забезпечення їхньої точності та цілісності.

ELECTRA
ELECTRA - це журнал CIGRE, який виходить 1 раз на два 
місяці та розповсюджується лише серед членів CIGRE.  В 
журналі ELECTRA публікуються зазвичай матеріали 
роботи Робочих груп, щорічні звіти Дослідницьких 
комітетів, інформація  про заходи CIGRE та звітність 
органів управління. ELECTRA – це також анонс та 
анотації  технічних брошур та робочі матеріали Груп, які 
згодом будуть оформлені в технічних брошурах. 

Довідкові матеріали
Довідкові матеріали призначені для того, щоб ініціювати 
дискусію навколо важливих тем CIGRE. Таким чином 
вони включають в себе не лише суто технічні матеріали, 
але й думки і погляди експертів с тем, що 
обговорюються. Для публікацій довідкових матеріалів 
немає встановленого графіку. Вони «виходять в світ» 
тоді, коли для цього  виникає необхідність з метою 
ініціювати широке обговорення.

Доповіді делегатів Паризьких Сесій та 
матеріали їх обговорення 
Головний підсумок Паризької Сесії - доповіді та 
матеріали іхнього обговорення:

• Доповіді

• Плакати/постери - візуалізация анотації /доповіді
16 узагальнюючих доповідей - сінтез дискусій

•  16 "пакетів" обговорень. Кожне з 50-60 виступів в
обговоренні доповідей - це 3х-5ти - хвилинна презентація

• Спеціальні доповіді, та документи, які підготовлено за
результатами Сесій

Доповіді та інші матеріали Сесій є надзвичайно цінними, 
оскільки вони базуються на найсучаснішій інформації та ідеях, 
що генеруються учасниками кожної Сесії. Доповіді та матеріали 
стають доступними дуже швидко після Сесії, тому що вони  
мають використовуватись для інформування про  роботу , яка 
буде здійснюватись в найближчі два роки між Паризькими 
сесіями. Після Паризької сесії доповіді та матеріали 
обговорення  для придбання у вигляді компакт-дисків або 
флешки. Їх також можна замовити на e-cigre.org.

Доповіді делегатів Симпозіумів та матеріали іх 
обговорення 
Як і Паризькі Сесії, Симпозіуми базуються на підготовці та 
обговоренні  доповідей. На сьогоднішній день було проведено 
37 симпозіумів, на кожному  з яких обговорювалось від 30 до 
90 доповідей, доступних на  e-cigre.org.

Доповіді делегатів Колоквіумів
Станом на сьогодні відбулися сотні  Колоквіумів, на яких було 
розглянуто до 9000 доповідей. Незважаючи на те, що доповіді 
Колоквіумів  проходять менш ретельний огляд, ніж доповіді 
Паризьких Сесій та Симпозіумів, доступ до них на  e-cigre.org 
існує.

Журнал CIGRE Science & Engineering (CSE)
CSE - це журнал, який публікується CIGRE з 2015 року три рази 
на рік (лютий, червень, жовтень). Його основною метою є 
залучення читачів та авторів, для яких  технічні брошури та 
інші матеріали CIGRE  сприймаються «надто технічними та 
складними». CSE також відкрита для публікацій статей 
авторства фахівців, які не є членами CIGRE.
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