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Група № 2Е-1 

Урок № 60 

Тема: Побудова систем електропостачання міст 

Тема уроку: Ємнісна провідність лінії електропередавання 

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. 

ХІД УРОКУ 

     Поперечна ємнісна провідність лінії електропередавання визначається 

зарядними ємностями між фазними проводами лінії, фазними проводами та 

землею, грозозахисними тросами та конструктивними металевими 

елементами опор повітряних ліній. Цей параметр, так само, як і індуктивний 

опір лінії, визначається геометричними розмірами лінії. 

     Погонну ємність прямої послідовності повітряної лінії електропередач 

визначають за 

виразом                        
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Ф/м – діелектрична проникність повітря. 

В свою чергу погонну ємнісну провідність прямої послідовності слід 

визначати за формулою 
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Для лінії електропередавання з розщепленими фазними проводами 

погонну ємнісну провідність прямої послідовності визначають за виразом 

b0 

   

2002  103 
D 

          Lncг 

         Rе 

 
7, 58  106 

D 
               Lgсг 

               Rе 

 
.                       (1.8





U 2 

Відповідно до виразу (1.8) погонна ємнісна провідність повітряних ліній 

електропередач, так само, як і індуктивного опору, визначається геометричним 

фактором 
Dcг , який має майже стале значення. Тому діапазон значень погонної 

Re 

ємнісної провідності у повітряних ліній різного конструктивного виконання 

різних класів номінальної напруги в межах 2,58÷2,92 мкСм/км. 

Прийняті допущення про розташування фазних проводів лінії 

електропередавання у просторі не дозволяють використовувати вираз (1.8) для 

визначення погонної ємнісної провідності кабельних ліній електропередавання.  

Ємнісна провідності кабельних ліній в багато раз більша, ніж повітряних. Для 

таких ліній слід користуватися довідниковими матеріалами та технічними 

умовами для кабельно-провідникової продукції. Загалом погонну ємнісну 

провідність кабельних ліній електропередавання визначають за виразом 
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де Q0 – погонна зарядна потужність кабелю, кВАр/км. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які явища визначають поперечну ємнісну провідність ліній 
електропередавання? 

2. Наведіть вираз для визначення погонної ємнісної провідності прямої 
послідовності повітряної лінії електропередавання. 

3. Наведіть вираз для визначення погонної ємнісної провідності прямої 
послідовності кабельної лінії електропередавання. 

4. Поясніть принципову неможливість використання виразу (1.8) для 
визначення погонної ємнісної провідності кабельних ліній 
електропередавання. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

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

mailto:mTanatko@ukr.net
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