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Тема: Побудова систем електропостачання міст 

  Тема уроку: Поздовжні параметри схем заміщення леп  

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст,   структуру і 

тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку енергетики міст, 

вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Активний опір ліній електропередавання обумовлений витратами енергії на 

нагрівання проводів струмами навантаження. Для визначення активного опору 

ліній електропередавання слід враховувати поверхневий ефект, пов’язаний із 

витісненням змінного струму з внутрішніх шарів провідника, а також зміну 

активного опору проводу при його нагріванні. 

Для сталеалюмінієвих проводів вважають, що струм в сталевому осередді 

відсутній, а опір алюмінієвої частини дорівнює омічному опору постійному 

струму 

r0  R0 , 

де R0 – погонний активний опір постійному струму. 

Активний опір проводів ліній електропередавання змінюється також 

відповідно до температури проводу, що визначається температурою оточуючого 

середовища та струмом навантаження лінії 

R0    R20  1   t   20  , 

де R20 – погонний опір постійному струму за температури +20С; t – фактична 

температура провідника;  – температурний коефіцієнт зміни опору (для 

сталеалюмінієвих проводів дорівнює 0,004 1/С). 

Зауважимо на великі складнощі, пов’язані із визначенням поточної 

температури проводів ліній електропередавання, що ускладнює математичні 

моделі ліній. Тому через несуттєві похибки в розрахунках зміною активного 

опору проводів нехтують та вважають, що погонний активний опір проводів 

ліній електропередавання дорівнює омічному опору за температури +20С. 

Омічний опір ліній електропередавання визначають за довідниковими 

даними про конструкцію та параметри проводів ліній. 

Для розрахунків режимів електричної мережі та пропускної здатності ЛЕП 

в реальному часі з використанням сучасних мікропроцесорних систем при 

визначенні опору проводів з врахуванням параметрів навколишнього середовища 

використовують методику, виходячи з рівняння теплового балансу для 

усталеного режиму: 
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𝐼2𝑅20 (1 + 𝛼(𝑡0  − 20)) + W = 𝜋𝑑 (𝛽 + 𝛽 )(𝑡0  − 𝑡0 ), 

де I– струм в лінії, А; 𝑅20 – опір проводів при 20 °С, Ом/м; α – температурний 

коефіцієнт опору проводів, 1/°С; 𝑡0 - температура навколишнього 

середовища, °С; 𝑡0 - температура проводів, °С; 𝛽 , 𝛽 – коефіцієнт тепловіддачі 
пр 𝑘 л 

проводів при конвективному і променистому теплообміні, Вт/(м·°С); W𝑐 - 

теплота сонячного випромінювання, що поглинається 1 м проводу в одиницю 

часу, Вт; 𝑑пр- діаметр провода, м. 

Для визначення теплоти сонячного випромінювання, що поглинається 

проводом, існує декілька моделей, одна з яких характеризується рівнянням: 

W𝑐 = s𝑛𝑘𝐻𝑑прWр𝑠i𝑛𝑇𝑐 , 
де s𝑛 = 0,6 – коефіцієнт поглинання проводів; 𝑘𝐻 - коефіцієнт, що враховує вплив 

висоти над рівнем моря; W𝑝 – интенсивность сумарної радіації (прямої і 

відбитої), Вт/м2; 𝑇𝑐 – активний кут нахилу сонячних променів. 

Для ліній з розщепленими проводами фази еквівалентний погонний опір 
лінії визначають за виразом 

r0
 

r0 ,
 

n 

де r0 – погонний активний опір одиночного проводу; n – кількість проводів в 

розщепленій фазі. 

Під час визначення активного опору жил кабельних ліній електропередавання 

використання зазначених вище припущень недопустимо. Насамперед це 

пов’язано з температурним режимом кабельних ліній, нормальна робоча 

температура яких складає 70-85С. Це не дозволяє визначати активний опір як 

омічний за температури +20С. До того ж для кабельних ліній 

електропередавання слід враховувати втрати енергії від протікання наведених 

струмів в оболонці кабелю. 

Таким чином, активні опори кабельних ліній електропередавання слід 

визначати за спеціальними довідниками та технічними умовами на кабельно- 

провідникову продукцію. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що обумовлює активний опір проводів ліній електропередавання? 

2. Що впливає на зміну активного опору лінії електропередавання? 

3. За яких припущень вважають, що активний опір лінії електропередавання 

дорівнює омічному? 

4. Як визначають активний опір лінії електропередавання із розщепленими 

фазними проводами? 

5. Поясніть, чому активний опір кабельних ліній електропередавання 
неможливо визначати за методикою для повітряних ліній? 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net  Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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