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Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Індуктивний опір лінії електропередавання визначається явищами само- та 

взаємоіндукції в трифазній системі проводів лінії. Величина індуктивного опору 

визначається взаємним розташуванням проводів лінії у просторі, їх положенням 

відносно землі та грозозахисних тросів, впливу паралельних кіл (для 

багатоколових ліній електропередавання) та паралельних ліній 

електропередавання за їх зближення. 

Погонну індуктивність прямої послідовності (на 1 км лінії) визначають за 

виразом 
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де Lзовн, Lсер – індуктивності, обумовлені електромагнітним полем зовні та 

усередині еквівалентного одиночного проводу відповідно; 

  4  107 Гн/м – абсолютна магнітна проникність;  – відносна магнітна 

проникність матеріалу проводу (для проводів з кольорового металу   1); R – 

радіус проводу; Dсг    – середньогеометрична відстань між 

 

фазними проводами. 

В практиці розв’язання електротехнічних задач замість натуральних 

традиційно використовують десяткові логарифми: 
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В свою чергу, погонний індуктивний опір (Ом/км) прямої послідовності 

дорівнює 
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Для повітряних ліній електропередавання з розщепленими фазними 

проводами погонний індуктивний опір прямої послідовності визначають за 

виразом 

x  0, 02 ln Dcг  
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,
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де Rе – радіус еквівалентного проводу розщепленої фази. 

Зауважимо, що для визначення погонних індуктивних опорів повітряних 

ліній електропередавання за виразами (1.3) або (1.4) середньогеометричну 

відстань між фазними проводами та радіуси проводів слід вимірювати в 

однакових одиницях вимірювання, наприклад, у міліметрах. 

Середньогеометричну відстань між фазними проводами лінії визначають 

за виразом 

Dсг    , 

де D12, D23, D13 – дійсні відстані між проводами суміжних фаз (рис. 1.27 а). 

За умови розташування фазних проводів у вершинах рівностороннього 

трикутника (рис. 1.27 б) маємо 
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Рис. 1.27.Схеми розташування фазних проводів на опорах 

повітряних ліній електропередавання 

За горизонтального розташування  фазних  проводів  на опорах  лінії 

електропередавання (рис. 1.27 в)   отримуємо  

Dсг                                                         D       1, 26D 

Конструктивне виконання повітряних ліній електропередавання в 

основному визначається умовами забезпечення припустимих значень 

напруженості електричного поля навколо фазних проводів ліній з метою 

обмеження втрат енергії на корону. Це визначає майже стале значення 

геометричного фактору (відношення  

 

 

Dcг ) в повітряних лініях різних класів 
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номінальної напруги і, як наслідок, вузький діапазон значень погонного 

індуктивного опору повітряних ліній 35÷750 кВ в межах 0,32÷0,44 Ом/км. 

Зменшення погонного індуктивного опору повітряних ліній вищих класів 

номінальної напруги визначається економічною доцільністю обмеження втрат 

енергії на іонізацію повітря вздовж фазних проводів лінії. 

В таблиці 1.2 представлені орієнтовні конструктивні параметри ЛЕП 

різного класу напруг, в тому числі і відстані між фазними проводами. 

Табл. 1.2. Основні орієнтовні конструктивні параметри ЛЕП 
Номінальна 

напруга, кВ 

Відстань 

між 

проводами 
ЛЕП, м 

Відстань 

між 

опорами 
ЛЕП, м 

Висота 

опори 

ВЛ, м 

Відстань від 

провода ЛЕП 

до землі, м 

Кількість 

ізоляторів у 

підтримуючі 
гірлянді, шт 

0,4-1 0,5 40-50 8-9 6-7 1 

6-10 1 50-80 10 6-7 1 

35 2,5-3,5 150-200 12 6-7 3 

110 3-5 170-250 13-14 6-7 8 

150 3,5-5,5 200-280 15-16 7-8 10 

220 4-7 250-350 25-30 7-8 14 

330 5,5-9 300-400 25-30 7,5-8 21 

500 8-12 350-450 25-30 8 29 

750 14-16 450-750 30-41 10-12 38-42 

1150 12-19 500-1500 33-54 14,5-17,5 60-64 

Вираз (1.4) для визначення погонного індуктивного опору лінії 

електропередавання передбачає суттєве перевищення відстані між фазними 

проводами над їх діаметрами. Це має місце лише у повітряних ліній 

електропередавання. Для кабельних ліній використання виразу буде призводити 

до неприпустимих похибок результатів розрахунків. Тому погонний 

індуктивний опір кабельних ліній електропередавання слід визначати за 

спеціальними довідниковими матеріалами або технічними умовами на кабельно-

провідникову продукцію. 

Слід пам’ятати, що відстань між фазними проводами кабельних ліній 

набагато менша, ніж у повітряних. Тому індуктивні опори кабельних ліній 

набагато менші за опори повітряних ліній і для класів номінальної напруги 6÷220 

кВ складають 0,07÷0,2 Ом/км. 

Для прикладу приведемо значення погонних індуктивних опорів різних 

ліній електропередавання (Ом/км): 

- ПЛ з ізольованими проводами 220 В – 0,22; 

- ПЛ до 1 кВ – 0,31; 

- ПЛ 35-110 кВ – 0,40; 

- ПЛ 330 кВ (2 провода) – 0,32; 

- ПЛ 750 кВ (4 провода) – 0,28; 

- КЛ до 1 кВ – 0,06; 

- КЛ 10 кВ – 0,08; 

- КЛ 35 кВ – 0,125. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які явища визначають індуктивний опір ліній електропередавання? 
2. Наведіть вирази для визначення погонних значень індуктивності та 

індуктивного опору прямої послідовності повітряної лінії 
електропередавання. 



3. Чому дорівнює середньогеометрчна відстань між фазними проводами 
повітряної лінії електропередавання, розташованими горизонтально, 
симетрично відносно середньої фази? 

4. Наведіть умовні межі погонного індуктивного опору повітряних та кабельних 
ліній електропередавання різних класів номінальної напруги. 

5. Поясніть сталість значень погонного індуктивного опору повітряних 
електропередавання різних класів номінальної напруги. 

6. Поясніть суттєву різницю між індуктивними опорами повітряних та 
кабельних ліній електропередавання. 

7. Чому вираз для визначення погонного індуктивного опору повітряної лінії 
неможливо застосовувати для ліній кабельного виконання? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 
mTanatko@ukr.net  Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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