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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Безпечна експлуатація та нормальна робота енерго-

об’єктів (електричних станцій та підстанцій, промислових підприємств тощо) у знач-

ній мірі визначається працездатністю заземлювального пристрою. В якості її оцінки 

використовують нормовані параметри (опір заземлювального пристрою, напругу на 

ньому та напругу дотику), які контролюються протягом всього строку експлуатації.  

Методами контролю стану заземлювального пристрою займались такі визначні 

вчені, як Ф. Оллендорф, Р. Рюденберг, Е. М. Базелян, В. В. Бургсдорф, А. Л. Вайнер, 

С. І. Коструба, А. І. Якобс, С. Л. Шишигін та ін. На разі поточний стан заземлювально-

го пристрою в Україні контролюється за допомогою методики електромагнітної діаг-

ностики. Одним з основних результатів вказаної діагностики є розробка спеціальних 

рекомендацій для реконструкції діючих заземлювальних пристроїв з метою приведен-

ня їх у відповідність до вимог нормативних документів. Проте вимірювальні процеду-

ри на експериментальному етапі електромагнітної діагностики та спеціальні програми 

для моделювання режимів короткого замикання, що використовуються на розрахунко-

вому етапі, не враховують низку факторів, які впливають на точність визначення нор-

мованих параметрів. Крім того, при розробці рекомендацій на останньому етапі відсу-

тні науково обґрунтовані дані щодо вибору оптимального напрямку реконструкції за-

землювального пристрою.  

Визначення нормованих параметрів з недостатньою точністю може призвести 

до виходу із ладу дороговартісного обладнання, становити загрозу для безпеки пер-

соналу або завищити вартість ремонтно-відновлювальних робіт. Крім того, активний 

перехід з релейно-контактної техніки на мікропроцесорну в системі релейного захис-

ту на діючих високовольтних енергооб’єктах України ставить ще більш жорсткі умо-

ви до якості контролю працездатності заземлювальних пристроїв. Тому вдоскона-

лення існуючих методів визначення нормованих параметрів при електромагнітній ді-

агностиці заземлювальних пристроїв є актуальною науково-практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в рамках трьох прикладних НДР МОН України: «Підвищен-

ня електробезпеки персоналу та надійності експлуатації енергооб’єктів України при 

аварійних режимах роботи» (ДР № 0115U000610), «Розробка методів підвищення 

електробезпеки експлуатації енергооб’єктів України щодо впливу завад блискавки 

та визначення напруги дотику» (ДР № 0112U005986), «Забезпечення енергетичної 

безпеки України шляхом підвищення надійності роботи стратегічних енерго-

об’єктів в нормальному та аварійному режимах» (ДР № 0117U000534), де здобувач 

був виконавцем окремих етапів. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вдосконалення існуючих мето-

дів визначення нормованих параметрів при електромагнітній діагностиці та визна-

чення напрямку реконструкції заземлювального пристрою для підвищення безпеки 

експлуатації діючих високовольтних енергооб’єктів. 

Завдання дисертаційної роботи, які вирішувалися для досягнення мети: 

1. Провести аналіз існуючих методів контролю та діагностики стану заземлюва-

льних пристроїв діючих енергооб’єктів України та розробити шляхи їх вдосконалення. 

2. Сформулювати вимоги до математичних моделей інтерпретації та приладів 
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для вертикального електричного зондування при проведенні електромагнітної діаг-

ностики стану заземлювального пристрою, а також до математичних моделей неекві-

потенційних заземлювачів на основі статистичного аналізу електрофізичних харак-

теристик ґрунту в місцях розташування енергетичних об’єктів України. 

3. Розробити математичну модель нееквіпотенційного заземлювального при-

строю довільної конфігурації, розташованого у багатошаровому ґрунті. 

4. Реалізувати математичну модель нееквіпотенційного заземлювального при-

строю у вигляді програмного комплексу для визначення нормованих параметрів. Пе-

ревірити адекватність результатів розрахунку експериментальним вимірам на діючих 

енергооб’єктах України. 

5. Удосконалити математичну модель для інтерпретації результатів вертика-

льного електричного зондування для багатошарових геоелектричних структур 

України при електромагнітній діагностиці стану заземлювального пристрою та ме-

тодику еквівалентування багатошарових ґрунтів з приведенням їх до вигляду розра-

хункових моделей. 

6. Визначити напрямок реконструкції заземлювального пристрою діючих висо-

ковольтних енергооб’єктів найбільш ефективний, як з точки зору електробезпеки пе-

рсоналу та надійності роботи обладнання, так і з точки зору матеріально-трудових 

витрат та розробити параметричну модель для прогнозування матеріально-технічних 

витрат на реконструкцію заземлювального пристрою до проведення діагностики. 

Об’єктом дослідження є електромагнітні процеси у заземлювальному при-

строї при аварійному режимі роботи діючих високовольтних енергооб’єктів. 

Предметом дослідження є механізм виникнення електричного потенціалу на 

заземлювальному пристрої та вплив його конструкції і геоелектричної структури 

ґрунту на нормовані параметри при однофазному замиканні на землю. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань були використані: 

методи прикладної статистики й теорії ймовірності для аналізу електрофізичних ха-

рактеристик ґрунту з метою побудови вимог до приладів проведення вертикального 

електричного зондування, математичних моделей заземлювального пристрою та ін-

терпретації результатів зондування ґрунту, а також для аналізу нормованих парамет-

рів в аварійних режимах роботи та побудови стохастичної моделі прогнозування 

об’єму ремонтних робіт при реконструкції; методи теорії електромагнітного поля, 

зокрема аналогія електростатичного поля та поля постійного струму, принцип супер-

позиції полів, метод розділу перемінних (метод Фур’є), методика вирішення задачі 

про потенціал електричного поля точкового джерела електричного струму для ство-

рення математичної моделі нееквіпотенційного заземлювального пристрою довільної 

конфігурації та моделі для інтерпретації результатів зондування ґрунту; методи тео-

рії матриць, вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь та програмування при 

реалізації математичних моделей; методи фізичного експерименту при перевірці тео-

ретичних висновків та методика електромагнітної діагностики діючих заземлюваль-

них пристроїв. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше сформульовано комплексний підхід до підвищення точності визна-

чення нормованих параметрів при електромагнітній діагностиці стану заземлюва-
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льного пристрою, що дозволило вдосконалити кожен з її етапів. 

2. Вперше розроблена методика формування вимог до технічних характерис-

тик приладів для проведення вертикального електричного зондування в рамках еле-

ктромагнітної діагностики, що дозволило науково обґрунтувати вибір приладів в 

залежності від класу напруги енергооб’єкту. 

3. Вдосконалено математичну модель нееквіпотенційного заземлювального 

пристрою з довільною орієнтацією його елементів на основі рішення задачі про по-

тенціал електричного поля точкового джерела струму, розташованого у провідному 

тришаровому напівпросторі, що дозволило усунути методичну похибку при визна-

чені нормованих параметрів для близько 81 % діючих заземлювальних пристроїв.  

4. Вдосконалено математичну модель для інтерпретації результатів вертикаль-

ного електричного зондування чотиришарового ґрунту установкою Веннера за раху-

нок вирішення задачі про електричний потенціал точкового джерела струму, розташо-

ваного у чотиришаровому провідному напівпросторі, що дозволяє охопити 98 % ґрун-

тів України в місцях розташування діючих енергооб’єктів. 

5. Вперше розроблено методику визначення найбільш ефективного напрямку 

реконструкції заземлювального пристрою діючих високовольтних енергооб’єктів. Це 

дозволило довести ефективність реконструкції за вимогами до напруги дотику, як з 

точки зору електробезпеки, так і з точки зору матеріально-трудових витрат. 

Практичне значення одержаних результатів для енергетичної галузі: 

1. Практичне значення результатів роботи полягає в використанні розроблених 

методик, вимог до приладів, математичних моделей та комп’ютерних програм при 

електромагнітній діагностиці стану заземлювальних пристроїв діючих енергооб’єктів. 

2. Сформульовано вимоги до приладів для проведення вертикального електрич-

ного зондування на основі статистичних даних електрофізичних характеристик ґрунту 

та розмірів реальних заземлювальних пристроїв, що дозволило оптимально обрати 

прилад в залежності від класу напруги енергооб’єкту.  

3. Створено та реалізовано новий програмний комплекс для режимів однофа-

зного замикання на землю, який дозволяє виконувати: інтерпретацію результатів 

зондування ґрунту, аналіз результатів експерименту для оцінки адекватності мате-

матичної моделі, проводити розрахунок та його аналіз, як для окремих одиниць об-

ладнання, так і для всіх відкритих розподільчих пристроїв різних класів напруги. 

4. На основі розроблених математичних моделей створено комп’ютерні про-

грами, які дозволяють проводити інтерпретацію дво-, три- та чотиришарових моде-

лей ґрунту та еквівалентування у відповідності з розробленими в роботі рекоменда-

ціями в рамках виконання електромагнітної діагностики стану заземлювальних 

пристроїв. Вказані програми дозволяють визначити електрофізичні характеристики 

для 98 % ґрунтів України в місцях розташування енергооб’єктів. 

5. Результати дисертаційної роботи використані при виконанні низки госпдо-

говірних робіт НДПКІ «Молнія НТУ «ХПІ» в 2015–2017 рр. при визначені нормо-

ваних параметрів діючих енергооб’єктів, в яких здобувач був виконавцем або кері-

вником робіт. 

Особистий вклад здобувача. Усі положення й результати, винесені на захист 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: систематизовано 
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та проведено аналіз даних зондування ґрунту в місцях розташування енергооб’єктів 

України; отримано вирази для апроксимації функції, що характеризує три- та чоти-

ришарову геоелектричну структуру, досліджено вплив різних факторів на точність 

апроксимації; отримано вирази для визначення потенціалу електричного поля точ-

кового джерела струму, розташованого у тришаровому провідному напівпросторі з 

плоско-паралельними границями поділу; отримано вирази для визначення потенці-

алу електричного поля в тришаровому ґрунті, створеного заземлювачем довільної 

орієнтації для побудови математичної моделі нееквіпотенційного заземлювального 

пристрою; отримано вираз для визначення уявного питомого електричного опору 

для установки Веннера у чотиришаровому ґрунті; розроблено програмний комплекс 

для визначення нормованих параметрів при імітації однофазного замикання на зем-

лю для нееквіпотенційного заземлювального пристрою довільної конструкції і роз-

ташованого у тришаровому ґрунті; створено алгоритми роботи та програмно реалі-

зовано засоби для інтерпретації результатів вертикального електричного зондуван-

ня ґрунту та еквівалентування три- та чотиришарових геоелектричних структур; ви-

конана експериментальна перевірка отриманих результатів на діючих енерго-

об’єктах класом напруги 35–750 кВ; зроблено обґрунтування ефективності реконст-

рукції заземлювального пристрою за вимогами до напруги дотику; проведено стати-

стичний аналіз даних, отримано вирази й рекомендовані ймовірності для прогнозу-

вання довжини додаткових заземлювачів при реконструкції. 

Апробація результатів дисертації. За результатами дисертаційної роботи 

зроблено 18 доповідей на Міжнародних конференціях: «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2011–2017); «Діагностування 

обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та трансформаторних 

олив. Обмін досвідом та перспективи удосконалення», (Славське, 2015); «Розподі-

льчі мережі 0,4–35 кВ як складова частина локальних електроенергетичних систем 

майбутнього» (Хмельницький, 2016); «Практичні аспекти сумісності електромагні-

тної та блискавкозахисту «ПАСЕБ» (Харків, 2012, 2016), «Актуальні проблеми ав-

томатики та приладобудування» (Харків, 2013, 2014, 2016). 

Публікації. Матеріли дисертаційної роботи відображено у 27 наукових публі-

каціях, з них: 10 статей у наукових фахових виданнях України  (5 – у виданнях, 

включених до міжнародних науковометричних баз), 1 – у спеціалізованому журналі 

«Енергетика та електрифікація» Міністерства палива та енергетики України, 11 – у 

матеріалах конференцій. Отримано охоронні документи (Свідоцтво про авторське 

право на твір) для 4 комп’ютерних програм, співавтор стандарту організації України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

двома мовами, змісту, переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, виснов-

ків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 

194 с., серед них 53 рисунки за текстом, 36 таблиць за текстом, 11 рисунків на 

окремих сторінках, список з 99 найменувань використаних джерел на 11 сторінках, 

3 додатків на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі дос-
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ліджень, показана наукова новизна та практична цінність отриманих результатів. 

Наведено дані щодо апробації та публікації результатів досліджень. 

У першому розділі виконано аналітичний огляд існуючих методів контролю 

та оцінки працездатності заземлювального пристрою (ЗП) за допомогою його нор-

мованих параметрів (НП). Встановлено, що існуючі методики вимірювання НП ЗП 

мають ряд недоліків, які унеможливлюють їх проведення на низці енергооб’єктів у 

зв’язку з відсутністю вільної від комунікацій ділянки, неврахуванням залежності 

довжини виносу потенційного електроду від довжини виносу струмового для бага-

тошарового ґрунту, неврахуванням залежності магнітної проникності матеріалу за-

землювачів від струму, що протікає елементами ЗП, технічною складністю та знач-

ними трудовими витратами при вимірювані напруги дотику на кожній одиниці об-

ладнання енергооб’єкту. 

Тому для найбільш об’єктивної оцінки та контролю поточного стану ЗП вико-

ристовується електромагнітна діагностика (ЕМД), яка включає в себе експеримента-

льний та розрахунковий етапи (на основі реального стану ЗП та додаткових експери-

ментів) визначення всіх НП ЗП. Встановлено фактори, які впливають на точність роз-

рахунку напруги дотику, напруги на ЗП та опору ЗП, а саме: похибки при проведенні 

вертикального електричного зондування (ВЕЗ) та інтерпретації його результатів (не-

достатня глибина зондування, відсутність методики вибору приладів, недоліки засобів 

інтерпретації багатошарових ґрунтів); методичні похибки математичної моделі через 

приведення багатошарової геоелектричної структури до еквівалентної двошарової. 

Показано, що для побудови математичної моделі ЗП можна використати існуючий ал-

горитм, вдосконаливши його за рахунок вирішення польової задачі для заземлювача, 

розташованого у тришаровому провідному напівпросторі. Крім того, актуальним є 

необхідність науково-технічного обґрунтування вибору напрямку реконструкції ЗП 

діючих високовольтних енергооб’єктів та розробка методики прогнозування витрат 

на ремонтно-відновлювальні роботи. На основі аналізу сучасного стану проблематики 

сформульовано задачі для вдосконалення методів контролю та діагностики ЗП енерго-

об’єктів на кожному з етапів ЕМД. 

У другому розділі на підставі результатів ВЕЗ проведених автором спільно з 

фахівцями НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» за допомогою установки Веннера при ЕМД 

стану ЗП (з 2007 р. по 2016 р.) була складена база даних з 612 вимірювань. Наведена 

крива ВЕЗ на рис. 1 в місці розташування одного з енергооб’єктів України показує, 

що існує значний розкид ПЕО і товщин шарів. Отримано статистичний розподіл 

ґрунтів України за кількістю шарів (див. рис. 2): абсолютна більшість ґрунтів в міс-

цях розташування електричних станцій та підстанцій має тришарову структуру і, ві-

дповідно, для зниження похибки при проведенні розрахунків необхідно використо-

вувати математичну модель ЗП, розміщеного в ґрунті з кількістю шарів не менше 

трьох. Крім того, близько 17 % із загальної кількості є чотиришаровими. 

Було створено карту України, яка характеризує розподіл ґрунтів за кількістю 

шарів для низки регіонів (див. рис. 3), де було здійснено найбільшу кількість зонду-

вань. Відсоткове співвідношення тришарових ґрунтів змінюється в межах від 40 % 

(Кіровоградська та Черкаська області) до 94,87 % (Сумська область). Максималь-

ний же відсоток двошарових ґрунтів досягає лише 25 %. Отже, використовувана до 
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цього часу математична модель ЗП дозволяє безпосередньо (без еквівалентування) 

провести розрахунок лише для 8,3 % енергооб’єктів України. Застосування еквіва-

лентування може суттєво вплинути на точність визначення НП ЗП, тому розробка 

методики коректного його застосування є однією із підзадач дослідження.  

 

3 шари (72,7 %)

понад 3 шари (19 %)

2 шари (8,3 %)

 

Рисунок 1 – Крива ВЕЗ тришарового 

ґрунту (захід України, 2016 р.) 

Рисунок 2 – Кількість шарів ґрунту  

в місцях розташування енергооб’єктів України 

Рівне

Київ

Суми

Харків

Луганськ

Донецьк

Дніпро

Запоріжжя

Кропивницький

Симферополь

ЧеркасиХмельницький

Севастополь

Луцьк

Двошаровий ґрунт - 0 %

Тришаровий ґрунт - 83,3 %

Більш ніж три шара  - 16,7 %

Двошаровий ґрунт - 25 %

Тришаровий ґрунт - 75 %

Більш ніж три шара  - 0 %

Двошаровий ґрунт - 0 %

Тришаровий ґрунт – 76,19 %

Більш ніж три шара  - 23,81 %

Двошаровий ґрунт - 0 %

Тришаровий ґрунт – 40 %

Більш ніж три шара  - 60 %

Двошаровий ґрунт - 0 %

Тришаровий ґрунт – 40 %

Більш ніж три шара  - 60 %

Двошаровий ґрунт - 0 %

Тришаровий ґрунт – 85 %

Більш ніж три шара  - 15 %

Двошаровий ґрунт – 10,53 %

Тришаровий ґрунт – 73,68 %

Більш ніж три шара  - 15,79 %

Двошаровий ґрунт - 25 %

Тришаровий ґрунт – 56,25 %

Більш ніж три шара  - 18,75 %

Двошаровий ґрунт – 12,03 %

Тришаровий ґрунт – 69,92 %

Більш ніж три шара  - 18,05 %

Двошаровий ґрунт – 8 %

Тришаровий ґрунт – 72 %

Більш ніж три шара  - 20 %

Двошаровий ґрунт – 6,73 %

Тришаровий ґрунт – 72,12 %

Більш ніж три шара  - 21,15 %

Двошаровий ґрунт – 0 %

Тришаровий ґрунт – 77,8 %

Більш ніж три шара  - 22,2 %

Двошаровий ґрунт – 5,13 %

Тришаровий ґрунт – 94,87 %

Більш ніж три шара  - 0 %

Двошаровий ґрунт – 0 %

Тришаровий ґрунт – 66,7 %

Більш ніж три шара  - 33,3 %

 
Рисунок 3 – Кількість шарів ґрунту в місцях розташування енергооб’єктів України по регіонах 

 Були визначені статистичні характеристики результатів ВЕЗ ґрунту в місцях 

розташування енергооб’єктів (див. табл. 1).  

Таблиця 1 – Статистика електрофізичних характеристик ґрунту  

 
ПЕО шару ρi, Ом·м Товщина шару Співвідношення ПЕО ρi/ρі+1 

ρ1 ρ2 ρ3 h1, м h2, м ρ1/ρ2 ρ2/ρ3 ρ1/ρ3 

Середнє 183,9 136,93 67,63 0,79 5,46 5,12 6,03 12,11 

Медіана 75 29 18 0,45 4 2,75 2,29 4,31 

Мода 200 15 30 0,2 10 5 0,5 2 

Мінімум 3,0 1,2 0,3 0,02 0,01 0,017 0,004 0,018 

Максимум 8700 7000 9000 10 35 83,3 416,7 625 

Вибірка 612 612 592 612 592 612 592 592 

Питомий електричний опір (ПЕО) ρi ґрунтів на території енергооб’єктів Украї-

ни, наприклад, для першого шару знаходиться в межах від 3 Ом·м до 8700 Ом·м, при 

цьому медіана складає лише 75 Ом·м, тобто 50 % ПЕО лежить у межах від 3 Ом·м до 

75 Ом·м. Також наведено статистичні дані для співвідношення ПЕО ρi/ρi+1, яке ви-
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значає тип кривої ВЕЗ, впливає на напругу дотику та час проведення розрахунку НП. 

Враховуючи отримані дані, прилади для виконання ВЕЗ, повинні вимірювати ПЕО 

від 0,3 Ом·м до 9000 Ом·м, проте цей діапазон є граничним. 

Для оцінки оптимальних вимог, використано гістограмами розподілу параме-

трів ґрунту (див. рис. 4). Аналіз розподілу існуючих чотирьох типів тришарового 

ґрунту в середньому по Україні показав, що тип Q (ρ1 > ρ2 > ρ3) складає 44,43 %; H 

(ρ1> ρ2 < ρ3) – 31,42 %; K (ρ1< ρ2 > ρ3) – 23,31 % та A (ρ1 < ρ2 < ρ3) – 0,84 %. 
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Рисунок 4 – Гістограми частості параметрів ґрунту: 

а – ПЕО ґрунту для діапазону [0; 1000] Ом·м; б – ПЕО ґрунту для значень понад 1000 Ом·м;  

Таким чином, найбільш поширеними геоелектричними структурами в місцях 

розташування енергооб’єктів, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні є 

тришарові ґрунти, тому використовувана до цього часу математична модель ЗП, роз-

міщеного у двошаровому ґрунті, дозволяє проводити розрахунки лише для 8,3 %, що 

збільшує похибки обчислення НП. Тому потрібно розробити: математичну модель 

ЗП, розташованого у тришаровому ґрунті, та програмний комплекс на її основі, що 

дозволить охопити понад 81 % енергооб’єктів України; засоби інтерпретації резуль-

татів ВЕЗ при проведенні ЕМД стану ЗП з числом шарів ґрунту більше трьох. 

На основі статистичних даних ПЕО ґрунту та розмірів ЗП встановлено ймовір-

нісний взаємозв’язок між технічними характеристиками приладу, фактичної глиби-

ною зондування установкою Веннера і класом напруги енергооб’єкту. Це дозволяє 

оптимально обрати прилад у залежності від параметрів об’єкту, так як некоректний 

вибір призводить до неможливості проведення повноцінних вимірювань або до знач-

ного збільшення вартості й масогабаритних показників приладу. 

Розмір ЗП, визначає необхідну глибину зондування при проведенні ЕМД. Було 

отримано гістограми розподілу f найбільшої діагоналі ЗП D для 963 енергооб’єктів, 

обстежених в період з 1999 р. по 2017 р. На рис. 5 наведена така гістограма для 

об’єктів класом напруги 220 кВ та вище. При цьому значення уявного ПЕО завжди 

буде знаходитися в інтервалі між мінімальним та максимальним ПЕО шарів ґрунту. 
Виходячи з виразу для уявного ПЕО установки Веннера граничне значення 

вимірюваного опору Rlim 

,
2

lim
eL

R



  

де ρ – уявне значення ПЕО.  

Для визначення нижньої границі вимірювання Rl.lim використано мінімальне 

значення ПЕО першого шару, взяте з табл. 1, а міжелектродна відстань Le = (1–3) D, 

а б 
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де величина D обрана з гістограм для відповідних рівнів довіри та класу напруги. 
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Для визначення верхньої границі ви-

мірювання Rup.lim та опору вимірювального 

кола RС обрано декілька рівнів довіри (95 %, 

99,9 % та 100 %) й розглянуто відповідні їм 

значення ПЕО першого шару (600 Ом·м, 

2000 Ом·м та 9000 Ом·м) згідно з гістогра-

мами на рис. 4. При цьому найменша вели-

чина міжелектродної відстані Le, у практиці 

ЕМД стану ЗП, як правило, складає 0,2 м. 
Рисунок 5 – Густина ймовірності  

максимального розміру D ЗП  

Для знаходження припустимого значення опору струмового та потенційного 

кіл розглянемо електрод радіусом r0, занурений вертикально у ґрунт на глибину t 

.
2

ln
2 0r

t

t
Re




  

При проведенні ВЕЗ в рамках ЕМД стану ЗП використовуються, як правило, 

електроди з радіусом перерізу від 4 мм до 10 мм, які забиваються в процесі вимірю-

вання на глибину від 50 мм до 500 мм. Результати розрахунку опору вимірювального 

електроду для максимальних значень ПЕО відповідних довірчих інтервалів наведено в 

рукописі дисертаційної роботи, де сформовано вимоги до припустимого опору вимі-

рювального кола. Виходячи з отриманих даних визначено узагальнені ймовірнісні 

вимоги до характеристик приладів для проведення ВЕЗ. У табл. 2 наведено дані, 

при глибині занурення електродів 0,2 м та довірчій ймовірності Р = 0,99. 

Таблиця 2 – Узагальнені вимоги до технічних характеристик приладів 

Клас напруги  

U, кВ 
RC, кОм Rup.lim, кОм 

Rl.lim, мОм 

Le = D Le = 2D Le = 3D 

35 

66 7,2 

3,8 1,9 1,3 

110 1,9 1,0 0,6 

150 1,4 0,7 0,5 

220 та вище 0,4 0,2 0,1 

На основі розробленої методики зроблено зворотну оцінку: визначено ймовірно-

сті застосування найбільш поширених приладів ВЕЗ при ЕМД ЗП в залежності від 

класу напруги об’єктів. Результати аналізу для трьох з цих приладів наведено в табл. 3.  
Таблиця 3 – Можливість застосування існуючих приладів Таким чином, задаючись кла-

сом напруги, необхідною глиби-

ною зондування і довірчою ймові-

рністю можна визначити характе-

ристики приладу ВЕЗ. Встановле-

но, що при ЕМД стану ЗП для охо-

плення всіх енергооб’єктів України 

й можливих значень ПЕО прилад 

повинен мати межу вимірювання 

від 0,1 мОм до 7,2 кОм і опір вимі-

рювального кола не менше 66 кОм. 

Клас 

напруги  

U, кВ 

Міжелектродна 

відстань Lе 

Ймовірність застосування Р, % 

Ф4103-

М1 

С.А 

6460 

С.А 

6470N 

35 
D 97,0 97,5 99,0 

3D 94,5 87,7 99,0 

110 
D 96,1 93,6 99,0 

3D 83,4 69,0 98,0 

150 
D 95,1 88,7 99,0 

3D 71,8 54,2 98,0 

220 та 

вище 

D 66,0 46,3 98,0 

3D 27,2 13,8 88,1 
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Третій розділ дисертації присвячено вирішенню польової задачі для побудови 

математичної моделі ЗП. Для створення математичної моделі була використана зада-

ча про потенціал електричного поля точкового джерела струму (ТДС), розташовано-

го у тришаровому провідному напівпросторі. Для використання переходу Вебера-

Ліпшиця функцію, що характеризуєбагатошарове середовище (ФБС),необхідно роз-

класти в експоненційний ступеневий ряд. Пропонується використати метод най-

менших квадратів для розкладання в ряд з похибкою не більше 1 %. 

Розглянуто ґрунт, який являє собою тришаровий напівпростір з ПЕО ρ1, ρ2 та 

ρ3 для першого, другого та третього шарів відповідно. Глибина границь поділу 

першого та другого шарів – h1, а другого та третього – h2. Тоді ФБС має вигляд 
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де λ– параметр розділу змінних з методу Фур’є; 
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1
,1  – коефіцієнти не-

однорідності для і-го та (і+1)-го шарів. 

Вираз (1) за допомогою методу найменших квадратів представлено у вигляді 

  





m

n

H
n

neKF
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де Kn та Hn – коефіцієнти, отримані у результаті розкладання; n – номер члену ряду; 

m – ступінь апроксимуючого поліному. 

На точність апроксимації впливають дві групи факторів: перша це електрофі-

зичні характеристики ґрунту, друга – ступінь поліному m та кількість точок апрокси-

мації N. Було розглянуто ступінь впливу на точність апроксимації вказаних факторів. 

Для проведення однофакторних експериментів область зміни обиралась на рівні 5 % 

– 40 % від області визначення. У табл. 4 наведено відносне відхилення значень відгу-

ку y від його значення на основному рівні.  
Таблиця 4 – Результати дослідження впливу параметрів ґрунту на точність апроксимації 

ЕФХ 
Рівні факторів Значення відгуку для 

основного рівня y, % 

Вплив фактору 

max | γ|, % нижній основний верхній 

ρ1, Омм 50 150 250 

0,0092 

250 

ρ2, Омм 10 105 200 9848 

ρ3, Омм 20 154 288 56 

h1, м 0,1 0,8 1,5 11620 

h2, м 1,5 2,75 4 5,3 

Встановлено, що найбільш суттєво на точність апроксимації впливають глибина 

поділу першого та другого шарів h1, а також їх ПЕО ρ1 та ρ2. Було встановлено, що не-

залежно від величини ρ1 / ρ2  й ступеню поліному m існують такі значення h1, для яких 

не може бути досягнута похибка в 1 % й менше; при m ≥ 9 збільшення ступеню прак-

тично не призводить до підвищення точності. Тому для подальших розрахунків при-

йнято m = 9. Для визначення області застосування методики для апроксимації ФБС 

знайдено величину глибини поділу першого та другого шарів h1min, для якої при різ-

них ρ1 / ρ2 похибка не перевищує 1 % (див. рис. 6). 
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Показано, що метод найменших ква-

дратів за припустимої похибки апрокси-

мації в 1 % дозволяє напряму охопити 

51 % ґрунтів України, а з урахуванням ме-

тоду часткового еквівалентування – 98 %.  

Для вирішення польової задачі розг-

лянуто випадок, коли ТДС I розташовано в 

і-тому шарі тришарового провідного напі-

впростору з плоско-паралельними грани-

цями поділу. В межах кожного шару ПЕО 

ρі – однорідний, а струми зміщення значно 

менші струмів провідності. Необхідно 

знайти електричний потенціал  у будь-

якій точці провідного напівпростору.  

Рисунок 6 – Залежність похибки апроксима-

ції від h1: 1 – ρ1 / ρ2 = 0,02;  2 – ρ1 / ρ2 = 0,10;  

3 – ρ1 / ρ2 = 50,00; 4 – ρ1 / ρ2 = 10,00 

Електричне поле ТДС має осьову симетрію. Тому доцільним є застосувати криволі-

нійну ортогональну циліндричну систему координат (r, z, ) з віссю z, що перпенди-

кулярна до границі напівпростору та проходить через ТДС (див. рис. 7). Постановка 

задачі складається з рівняння Лапласа та додаткових умов. Потенціал не залежить від 

координати , тому  

0
1

2

2

2

2
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Застосовуючи метод розділення змінних, загальне рішення (5) традиційно 

представляється як інтеграл за параметром  в межах від нуля до нескінченності: 

   


 debearJzr zz

0

0 )(),( ,     (3) 

де а та b – сталі, що визначаються параметрами ґрунту та координатами системи; λ – 

параметр розділення змінних; J0 – функція Бесселя нульового порядку першого роду.  

Якщо ТДС I та точка спостереження Рі розташовані в і-тому шарі, то до (3) по-

винна бути додана величина потенціалу ТДС в однорідному провідному просторі φ0.  

Вигляд виразу (3) є спільним для всіх випадків, проте в кожному шарі сталі aі 

та bі приймають свої часткові значення в залежності від розташування І та Pi.  

Для їх знаходження скористаємося додатковими умовами:  

– на границі провідного напівпростору має вигляд:

  
0

0
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; 

 – відповідно до принципу неперервності нормальної складової векторів гус-

тини електричного струму на границях суміжних шарів:
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– з умови рівності тангенційних 

складових вектору напруженості поля 

на границях суміжних шарів: 

1 ii ; 

– при збільшенні координати z, 

потенціал φ прямує до нуля: 

0  , 

тому 03 a , а для визначення інших 

сталих на основі додаткових умов було 

складено три системи рівнянь 5-го по-

рядку, які були вирішено методом Гауса.  

Рисунок 7 – ТДС I, розташоване у другому шарі 

тришарового провідного напівпростору 

На основі отриманих коефіцієнтів, з застосуванням методики для апроксима-

ції ФБС та переходу Вебера-Ліпшиця було отримано вирази для визначення потен-

ціалу ТДС. При розташуванні ТДС і точки спостереження у першому шарі вирази 

мають вигляд (для інших восьми випадків вирази наведено в рукописі дисертації) 
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де k – геометричні коефіцієнти, які мають такий вигляд: ;
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r, z – координати циліндричної системи; η – координата ТДС вздовж осі z. 

Кожен електрод ЗП представимо у вигляді множини елементарних ТДС, роз-

ташованих на його осі. Розглядаючи лінійний розподіл густини струму вздовж еле-

ктроду, перехід від циліндричної системи координат до декартової та принцип су-

перпозиції полів отримано вирази для визначення сумарного потенціалу електрич-

ного поля в тришаровому ґрунті, створеного в точці спостереження Р заземлювачем 

довільної орієнтації. Вираз для Р та заземлювача в першому шарі має вигляд 
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де ji
beg

 та ji
end

 – густина струму на початку та кінці і-го електроду; Gk i та Sk i – геоме-

тричні коефіцієнти, отримані при інтегруванні вздовж осі і-го електроду та переході 

до декартової системи координат з виразів для коефіцієнтів k. 

Відповідно до принципу суперпозиції полів сумарний потенціал у точці Р, 

який створюється всіма електродами числом Qcon, можемо навести у вигляді 

 



concon Q

i
iiii

Q

i
i jkjk

1

endbeg

1

, 

де ki' та ki" – коефіцієнти при ji
beg

 та ji
end 

для відповідних випадків розташування еле-

ктроду та точки спостереження. 

У четвертому розділі на базі отриманих виразів, принципу суперпозиції по-

лів та вдосконалення існуючого алгоритму в середовищі Delphi було створено нові-

тній програмний комплекс «LiGro». Вказаний комплекс складається з двох основ-

них частин: перша – для розрахунку зон захисту блискавковідводів, а друга, яка бу-

ла створена в рамках дисертаційного дослідження, – для визначення НП ЗП при імі-

тації однофазного замикання на землю (ОЗЗ) для будь-якої одиниці обладнання. Ро-

зрахунок НП ЗП поділяється на три етапи: 1) визначення реальної геоелектричної 

структури ґрунту та приведення її до виду розрахункової моделі за допомогою вбу-

дованих в комплекс програм «VEZ-4A» та «EQ_MultiLayer» ; 2) оцінка адекватності 

побудованої моделі реальному ЗП на основі експерименту; 3) розрахунок НП ЗП в 

режимі ОЗЗ. Від існуючих світових аналогів при розташуванні ЗП в тришаровому 

ґрунті вказаний програмний комплекс відрізняє: розрахунок на основі рішення задачі 

про потенціал ТДС у тришаровому ґрунті; можливість довільної орієнтації заземлю-

вача у просторі; врахування нееквіпотенційності заземлювачів; збереження тривало-

сті розрахунку на рівні двошарових моделей. В роботі наведено алгоритм розрахун-

кової частини та основні можливості «LiGro».  

При виконані досліджень адекватності моделі було виконано порівняння експе-

риментальних значень RЗП  з отриманими розрахунковими значеннями за допомогою 

двошарової моделі програмного комплексу «Grounding 1.0» та тришарової створено-

го програмного комплексу «LiGro». Аналіз модулю похибки розрахунку для 64 підс-

танцій класом напруги 35 кВ одного з обленерго на півночі України наведено в 

табл. 5. Таким чином, програмний комплекс «LiGro» має значно меншу середню по-

хибку (в 1,9 рази) у порівнянні з двошаровою моделлю, а кількість потраплянь зна-

чень опору ЗП у припустимий діапазон похибки  ± 10 % збільшилась на 39 %. 

Таблиця 5 – Порівняння точності визначення опору ЗП для 64 підстанцій 

Тип моделі: 
Середня  

похибка δср, % 

Кількість підстанцій, які потрапили  

в діапазон похибки, шт. 

± 5 % ± 10 % ± 15 % ± 20 % 

Двошарова «Grounding 1.0» 17,6 14 28 41 46 

Тришарова «LiGro» 9,1 21 39 50 59 

Наступний етап перевірки базувався на порівнянні значень напруги дотику при 

імітації ОЗЗ на одну з одиниць високовольтного обладнання на прикладі трьох підс-

танцій для найбільш поширених типів ґрунту: Q, H та К (понад 99 % всіх тришарових 

ґрунтів). Оцінка адекватності проводилася наступним чином: експериментально ви-
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міряне значення напруги дотику Uдот має опинитися в інтервалі між мінімальним і 

максимальним розрахунковим значенням для відповідної точки. Загальне потраплян-

ня у розрахунковий діапазон спостерігалося у 17 точок з 18, що становить 94,4 %. 

Таким чином, була підтверджена адекватність розробленої математичної моделі нее-

квіпотенційного ЗП експериментальним вимірюванням проведеним на реальних ЗП.  

Також розроблено математичні та програмні засоби для інтерпретації результа-

тів ВЕЗ три- та чотиришарових геоелектричних структур, що дозволило охопити 

близько 98 % ґрунтів України в місцях розташування енергооб’єктів. 

Для цього була вирішена задача про потенціал ТДС, розташованого в першо-

му шарі чотиришарової структури. Формулювання задачі та методика її рішення 

були аналогічними задачі про ТДС у тришаровому ґрунті. Було виведено вираз для 

визначення установкою Веннера уявного ПЕО ρу чотиришарового ґрунту 
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де і – поточний шар ґрунту; Kі+1,і – коефіцієнт неоднорідності ґрунту; Kn та Hn – кое-

фіцієнти, отримані при розкладанні ФБС; n та m – номер та кількість членів ряду. 

Було розроблено алгоритм та програмно реалізовано ряд засобів для проведення 

інтерпретації та еквівалентування результатів ВЕЗ. У табл. 6 наведено їх основні мож-

ливості. Розроблені програми «VEZ-3EQ», «VEZ-4A» та «EQ_MultiLayer» стали базо-

вими при інтерпретації кривих ВЕЗ в рамках ЕМД стану ЗП і формування статистич-

ної бази для аналізу параметрів ґрунту, а також є інтегрованими додатками до компле-

ксу «LiGro». Перші дві дозволяють охопити близько 81 % та 98 % ґрунтів України. 

Встановлена кореляція між типом ґрунту, глибиною залягання ЗП і завищен-

ням (заниженням) величини потенціалу, отриманим в результаті застосування методу 

еквівалентування. Доведено, що спосіб еквівалентування повинен визначатися типом 

необхідного розрахунку, типом тришарового ґрунту, який еквівалентується, та по-

рядковим номером шару, в якому розташований ЗП. 
Таблиця 6 – Порівняння основних функцій розроблених програм 

Назва 

програми 

Інтерпретація у вигляді 

моделі з числом шарів: 

Еквівалентування ґрунту з числом шарів x в 

модель з числом шарів y, xy 

4 3 2 32 31 ∞3 ∞2 ∞1 

ВЭЗ-2-Авто – – + – – – – – 

ВЭЗ - 3 – + + + + – – – 

VEZ-3EQ – + + + + – – – 

VEZ-4А + + + + + – – – 

EQ_MultiLayer – – – + + + + + 

При цьому було розглянуто два найбільш поширених способи: спосіб №1, коли 

верхній шар реальної структури розглядають як перший шар еквівалентної двошаро-

вої, а другий і наступні – як еквівалентний (використовувався для напруги дотику) та 

спосіб №2, коли всі верхні шари – перший шар еквівалентної структури, а нижній – 

другий шар (використовували при розрахунку опору ЗП).  

У табл. 7 наведено аналіз результатів розрахунку потенціалу на глибині z при 

розташуванні ЗП з діагоналлю D на глибині t (знаком «+» відзначено завищення  
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Таблиця 7 – Можливість використання  

способів еквівалентування для типу ґрунту 

потенціалу більше, ніж на 20 %, знаком «–» 

заниження більше, ніж на 20 %, «0», якщо 

похибка не перевищує ± 20 %). 

Доведено, що застосування методу 

еквівалентування є коректним лише для 

ґрунтів типу Q і A (результати розрахунку 

будуть завищені не більше ніж на 12,1 %). 

Спосіб №1/ 

Спосіб №2 

ЗП знаходиться у: 

першому шарі другому шарі 

Q K A H Q K A H 

z = 0 м 0/+ +/– 0/– –/+ –/+ +/– 0/– +/+ 

z = t 0/+ +/– 0/– –/+ –/+ +/+ –/0 –/+ 

z = 3D –/0 –/– +/– –/– 0/– –/– 0/0 +/+ 

У п’ятому розділі, який присвячено визначенню напрямку реконструкції, про-

ведено аналіз НП ЗП для 1004 діючих енергооб’єктів класами напруги від 35 кВ до 

750 кВ. Показано, що припустиме значення опору ЗП не гарантує електробезпеку пер-

соналу у випадку ОЗЗ (див. рис. 8). Проведено порівняння ефективності реконструкції 

ЗП за двома напрямками: за вимогами до його опору RЗП, та напруги дотику Uдот. 

 

Після розрахунків і перед етапом розробки 

рекомендацій можуть існувати три варіанти:  

1) до реконструкції Uдот на деякому 

обладнанні перевищує припустиме; 

2) як до реконструкції, так і після 

Uдот на обладнані перевищує припустиме 

значення й необхідний ізолюючий шар у  

місцях оперативного обслуговування; 

3) Uдот менше припустимого.  

На рис. 9 наведено схему однії з підс-

танцій при приведенні її ЗП до RЗП та Uдот  
Рисунок 8 – Відсоткова кількість перевищень 

припустимого Uдот при ОЗЗ та RЗП ≤ 0,5 Ом 

для першого випадку, а в табл. 8 наведено порівняння матеріально-трудових витрат – 

додаткових горизонтальних заземлювачів (ГЗ).  
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Рисунок 9 – Схема ЗП ПС №1, приведеного у відповідність до: а – опору RЗП; б – напруги дотику Uдот 

а б 
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Таблиця 8 – Порівняння об’єму витрат при реконструкції ЗП ПС №1 

Назва та вид робіт за вимогами до RЗП за вимогами до Uдот 

Прокладання додаткових ГЗ у ґрунті 3 групи, м 349 66 

Прокладання додаткових ГЗ у ґрунті 5 групи, м 151 33 

Виконання проколів під автошляхами або 

прохід по асфальтно-бетонному масиву 

кількість 9 2 

довжина, м 60 10 

Вартість реконструкції ЗП, тис. грн 42,504 8,915 

Аналогічний аналіз для двох інших варіантів показав, що реконструкція за ви-

могами до RЗП буде мати в 6–8 разів більші витрати, ніж за вимогами до Uдот при забез-

печенні електробезпеки обслуговуючого персоналу та надійності роботи обладнання. 

Крім того, було встановлено, що реконструкція ЗП за вимогами до RЗП дозволяє змен-

шити значення опору ЗП лише на 3–6 % у порівнянні з реконструкцією ЗП за вимога-

ми до Uдот. Проведений аналіз вартості витрат показав, що середня економія при реко-

нструкції ЗП за вимогами до Uдот для енергооб’єктів класом напруги 110 кВ та 150 кВ 

складає близько 33 тис. грн. або 84 %. Таким чином, реконструкція ЗП за вимогами до 

припустимого значення напруги дотику має високу економічну ефективність. 

В роботі була розроблена стохастична параметрична модель, яка дозволяє 

спрогнозувати об’єм матеріальних витрат на реконструкцію у залежності від площі 

підстанції та з урахуванням коефіцієнтів для відповідного класу напруги до прове-

дення ЕМД стану ЗП. Модель була побудована на основі статистичної бази даних 

322 підстанцій з приведення ЗП у відповідність до вимог нормативних документів 

 
81,0

1
ГЗ

49,6

1ln
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P
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де LГЗ – прогнозована довжина ГЗ; Р1 – ймовірність, що залежить від характеристик 

об’єкту, терміну експлуатації та агресивності ґрунту, S – площа об’єкту. 

Порівняння з існуючою прогнозною моделлю показало, що розроблена є більш 

ефективною. Враховуючи, що при збільшенні ймовірності Р1 до одиниці, довжина  

ремонтних ГЗ LГЗ буде наближатися до нескінченності, запропоновано критерій ви-

бору обмеження  максимально можливої довжини ремонтних ГЗ та спосіб оцінки її 

запасу. Для знаходження LГЗ, яка близька до оптимальної, введено рекомендовану 

ймовірність Рр – мінімальне значення ймовірності, при якій кількість перевищень ре-

альної довжини над розрахунковою γ спостерігається не більше, ніж на 10 % підста-

нцій. Значення Рр для класів напруги 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ й 220 кВ та вище склали 

0,85, 0,88, 0,85 та 0,94 відповідно. Створена модель дозволяє енергетичним компа-

ніям оцінити та закласти у плани вартість реконструкції своїх ЗП ще до проведення 

ЕМД його стану. Проведений в роботі аналіз результатів прогнозування з викорис-

танням розробленої моделі показав її переваги у порівнянні з існуючими раніше. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційному дослідженні отримали подальший розвиток теоретичні та ек-

спериментальні методи моделювання та дослідження електромагнітних процесів у те-

хніці великих струмів та високих напруг в рамках контролю стану ЗП діючих високо-

вольтних енергооб’єктів. Отримані результати є комплексним рішенням важливої нау-

ково-технічної задачі щодо вдосконалення існуючих методів визначення нормованих 



16 

параметрів при проведенні ЕМД стану ЗП та напрямку реконструкції ЗП для підви-

щення безпеки експлуатації діючих високовольтних енергооб’єктів. В процесі вико-

нання дисертаційної роботи були отримані такі основні наукові та технічні результати:  

1. Проведено аналіз існуючих методів контролю та діагностики стану ЗП дію-

чих енергооб’єктів, що дозволило встановити шляхи їх вдосконалення. 

2. Розроблено вимоги до математичних моделей нееквіпотенційного ЗП дові-

льної конфігурації та засобів інтерпретації результатів ВЕЗ ґрунту на підставі аналі-

зу експериментальних даних. Встановлено, що ґрунт в місцях розташування енер-

гооб’єктів України в понад 72 % випадків є тришаровим. 

Сформульовано вимоги до приладів для проведення ВЕЗ в рамках ЕМД стану 

ЗП у залежності від класу напруги енергооб’єкту на підставі статистичних характе-

ристик параметрів ґрунту і розмірів ЗП. Це дозволило встановити, що для охоплен-

ня всіх діючих енергооб’єктів України прилад повинен мати межі вимірювання від 

0,1 мОм до 7,2 кОм та припустимий опір вимірювального кола від 66 кОм.  

3. Розроблено математичну модель нееквіпотенційного ЗП з довільною орієн-

тацією його елементів на основі рішення задачі про потенціал електричного поля 

ТДС, розташованого у провідному тришаровому напівпросторі. Вказана модель до-

зволяє зберегти час розрахунку НП ЗП на рівні з двошаровою моделлю й за цим по-

казником перевершує існуючі аналоги. При вирішенні задачі про потенціал ТДС 

для апроксимації ФБС був застосований метод найменших квадратів. Розроблена 

модель дозволила позбутися методичної похибки, обумовленої еквівалентуванням 

тришарового ґрунту у двошаровий. Встановлено, що розроблена математична мо-

дель дозволяє безпосередньо проводити розрахунок НП ЗП для 51 % енергооб’єктів 

України, а з використанням методу часткового еквівалентування – 98 %. 

4. На основі створеної математичної моделі розроблено програмний комплекс 

«LiGro» для визначення НП ЗП довільної конфігурації, розташованого у тришарово-

му ґрунті. Доведено адекватність створеного програмного комплексу на основі по-

рівняння експериментальних та розрахункових значень НП ЗП для понад 70 вітчиз-

няних підстанцій класом напруги 35 кВ–150 кВ, що дозволило використовувати 

програмний комплекс «LiGro» для визначення НП ЗП діючих енергооб’єктів Украї-

ни. Встановлено, що похибка визначення опору ЗП знизилася з 17,6 % до 9,1 %.  

5. Удосконалено математичну модель для інтерпретації результатів ВЕЗ чоти-

ришарової геоелектричної структури установкою Веннера за рахунок вирішення за-

дачі про потенціал поля ТДС, розташованого у чотиришаровому напівпросторі. На 

основі розроблених математичних моделей створено комп’ютерні програми для інте-

рпретації результатів ВЕЗ ґрунту «VEZ-3EQ» та «VEZ-4A», які дозволяють охопити 

81 % та 98 % енергооб’єктів України відповідно; комп’ютерну програму 

«EQ_MultiLayer», яка дозволяє проводити еквівалентування багатошарових геоелек-

тричних структур і приводити їх до вигляду розрахункових моделей.  

Також розроблено рекомендації щодо застосування способу еквівалентування в 

залежності від типу розрахунку (напруги дотику або опору ЗП), які дозволяють вра-

хувати тип вихідного тришарового ґрунту та порядковий номер шару, в якому роз-

ташований ЗП. Встановлено, що математична модель ЗП, розташованого у двошаро-

вому ґрунті, яка використовувалась раніше, не дозволяє коректно проводити розра-
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хунок для ґрунтів типу K і H, які становлять майже 55 % усіх ґрунтів України. 

6. Статистичним шляхом встановлено, що значення опору ЗП не дозволяє од-

нозначно судити про придатність ЗП до подальшої експлуатації для діючих енерго-

об’єктів класами напруги від 35 кВ до 750 кВ. Розроблено методику визначення 

найбільш ефективного напрямку реконструкції ЗП діючих високовольтних енерго-

об’єктів. Доведено, що реконструкцію ЗП доцільно виконувати за напрямком забез-

печення припустимого значення напруги дотику, що гарантує електробезпеку об-

слуговуючого персоналу і надійність експлуатації обладнання, та має високу еко-

номічну ефективність: середня економія при реконструкції одного енергооб’єкту 

класами напруги 110 кВ та 150 кВ складає близько 33 тис. грн. (або 84 %) на кожен 

об’єкт. Це дозволило розробити рекомендації для реконструкції ЗП для 14 підстан-

цій класом напруги 150 кВ та 56 підстанцій класом напруги 110 кВ. Впровадження 

вказаного напрямку реконструкції заощадило понад 2,3 млн. грн. для енергетичного 

сектору України. Розроблено стохастична параметрична модель, яка дозволяє оці-

нити довжину ремонтних заземлювачів у залежності від площі підстанцій з ураху-

ванням коефіцієнтів для відповідного класу напруги. Проведений аналіз вказаної 

моделі довів її переваги у порівнянні з існуючими. 

7. При виконанні дисертаційного дослідження було розроблено методики: 

формування вимог до технічних характеристик приладів для проведення ВЕЗ в ра-

мках ЕМД стану ЗП в залежності від класу напруги енергооб’єкту; використання 

методу еквівалентування залежно від типу ґрунту, розташування ЗП та параметру, 

який розраховується; побудови стохастичної моделі для оцінки довжини ремонтних 

заземлювачів. 

Розроблені в дисертаційній роботі програми та методики були застосовані 

при ЕМД стану ЗП понад 80 енергооб’єктів України (зокрема двох атомних станцій, 

підстанцій «ДТЕК Донецькобленерго», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Миколаї-

вобленерго» та «Харківобленерго») класами напруги від 35 кВ до 750 кВ при вико-

нанні госпдоговірних робіт в 2015 – 2017 рр. 

На основі результатів дослідження направлено пропозиції авторам норматив-

ного документу СОУ 31.2-21677681-19 «Випробування та контроль пристроїв зазе-

млення електроустановок. Типова інструкція» щодо включення в його наступну ре-

дакцію: вимог до технічних характеристик приладів для проведення ВЕЗ та рекоме-

ндації з виконання реконструкції заземлювальних пристроїв діючих електроустано-

вок напругою понад 1 кВ, що працюють у мережі з заземленою нейтраллю, за вимо-

гами до напруги дотику. 
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2. Руденко С. С. Использование стохастической модели для прогнозирования 

длины рекомендуемых горизонтальных шин при восстановлении заземляющего 

устройства / С. С. Руденко, Д. Г. Колиушко, Г. М. Колиушко, А. А. Петков // 

Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 7. – С. 36–41.  

Здобувачем проведено статистичний аналіз даних, отримано вирази й 

рекомендовані ймовірності для прогнозування довжини заземлювачів. 

3. Руденко С. С. Электрическое поле точечного источника тока в земле с 

трехслойной структурой / Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Електронне 

моделювання. – 2011. – Т. 33. – № 6. – С. 101–111.  

Здобувачем отримано вирази для визначення потенціалу електричного поля 

точкового джерела струму, розташованого у тришаровому провідному 

напівпросторі з плоско-паралельними границями поділу. 

4. Руденко С. С. К вопросу повышения точности расчета нормируемых 

параметров заземляющих устройств действующих электроустановок / 

Г. М. Колиушко, Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Електротехніка і 

електромеханіка. – 2014. – № 4. – С. 65–70. doi: 10.20998/2074-272X.2014.4.13.  

Здобувачем систематизовано існуючі проблеми при визначені нормованих 

параметрів на кожному з етапів діагностики заземлювальних пристроїв. 

5. Руденко С. С. Математическая модель заземляющего устройства 

энергообъекта при наличии подстилающего слоя / Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // 

Електронне моделювання. – 2014. – Т. 36. – № 2. – С. 89–97.  

Здобувачем отримано вирази для визначення потенціалу електричного поля в 

тришаровому ґрунті, створеного заземлювачем довільної орієнтації. 

6. Руденко С. С. Электрофизические характеристики грунта в местах 

расположения энергообъектов Украины / Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко, 

Г. М. Колиушко // Електротехніка і електромеханіка. − 2015.− № 3. − С. 67–72.  

doi: 10.20998/2074-272X.2015.3.10.  

Здобувачем систематизовано та проведено аналіз даних з вертикального 

електричного зондування ґрунту в місцях розташування енергооб’єктів України. 

7. Руденко С. С. Технические требования к приборам для проведения 

вертикального электрического зондирования грунта при диагностике состояния 

заземляющих устройств / С. С. Руденко // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – 

№ 5. – С. 68–73. doi: 10.20998/2074-272X.2016.5.12.  

Здобувачем на основі статистичних даних зондування ґрунту та розміру 

заземлювальних пристроїв розроблена методика формування вимог до приладів. 

8. Руденко С. С. Визначення напрямку реконструкції заземлювального 

пристрою / С. С. Руденко, Д. Г. Коліушко, О. В. Кащеєв // Електротехніка і 

електромеханіка. – 2017. – № 2. – С. 57–61. doi: 10.20998/2074-272X.2017.2.09.  

Здобувачем обґрунтовано ефективність реконструкції заземлювального 

пристрою за вимогами до напруги дотику з точки зору електробезпеки і витрат. 

9. Руденко С. С. Анализ состояния заземляющих устройств действующих 

энергообъектов Украины / Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко, Г. М. Колиушко // Вісник 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 

Серія: «Техніка та електрофізика високих напруг». – 2017. – № 15 – С. 44–48.  
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Здобувачем проведено статистичний аналіз значень нормованих параметрів 

заземлювального пристрою. 

10. Руденко С. С. Интерпретация результатов вертикального электрического 

зондирования в виде четырехслойного геоэлектрического полупространства / 

Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Вісник Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». – Серія: «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика». –2015. – № 12. – С. 324–329.  

Здобувачем отримано вираз для визначення уявного питомого електричного 

опору для установки Веннера в чотиришаровому ґрунті.  

11. Руденко С. С. Програма для інтерпретації результатів вертикального 

електричного зондування «VEZ-4A» / Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко // Електротехніка 

і електромеханіка. – 2017. – № 3. – С. 45–48. doi: 10.20998/2074-272X.2017.3.09.  

Здобувачем створено алгоритми роботи та програмно реалізовано засоби 

для інтерпретації результатів вертикального електричного зондування. 

12. Руденко С. С. Аналіз точності апроксимації функції, яка характеризує 

тришарову модель ґрунту / Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2011): 

Матеріали ХIX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (01-03 червня 

2011 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – С. 112.  

Здобувачем виявлено та досліджено вплив факторів на точність 

апроксимації. 

13. Руденко С. С. Математическая модель произвольно ориентированного 

электрода, размещенного в проводящем трехслойном полупространстве / 

С. С. Руденко, Д. Г. Колиушко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я (MICROCAD-2012): Тези доповідей ХX міжнародної науково-

практичної конференції, Ч.IV (15-17 травня 2012 р., Харків) – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. 

– С. 98.  

Здобувачем отримано вирази для визначення потенціалу електроду, 

розташованого у тришаровому провідному напівпросторі. 

14. Руденко С. С. Анализ результатов вертикального электрического 

зондирования грунтов в местах расположения энергообъектов Украины / 

Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я (MICROCAD-2013): Матеріали ХXI міжнародної науково-

практичної конференції (29-31 травня 2013 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 

С. 66.  

Здобувачем проведено аналіз даних з вертикального електричного зондування 

ґрунту в місцях розташування енергооб’єктів України. 

15. Руденко С. С. Математическая модель заземляющего устройства 

произвольной конфигурации при наличии подстилающего слоя / С. С. Руденко, 

Д. Г. Колиушко // Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины: 

материалы Науч.-техн. конфер. студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-13 дек. 

2013 г. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – С. 93–94.  

Здобувачем отримано вирази для визначення потенціалу заземлювального 

пристрою, розташованого у тришаровому ґрунті. 
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16. Руденко С. С. К вопросу определения нормируемых параметров 

заземляющих устройств энергообъектов, находящихся в эксплуатации / 

Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я (MICROCAD-2014): Тези доповідей ХXII міжнародної науково-

практичної конференції Ч. IV. – Х. : НТУ «ХПИ», 2014. – С. 96.  

Здобувачем запропоновано напрямки вдосконалення методик визначення 

нормованих параметрів. 

17. Руденко С. С. К вопросу реконструкции заземляющего устройства 

действующих подстанций Украины / С. С. Руденко, Д. Г. Коліушко // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2015): 

Матеріали ХXIII міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 

2015 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 134.  

Здобувачем систематизовано та проведено аналіз даних нормованих 

параметрів для 1004 діючих енергооб’єктів. 

18. Руденко С. С. Розробка засобів інтерпретації результатів зондування 

ґрунту / С. С. Руденко // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : 

матеріали 3-ї Всеукр. наук.-техн. конф., 8–9 грудня 2016 р. – Х. : НТУ "ХПІ", 2016. 

– С. 186–187.  

Здобувачем розроблено розрахункову частину програм та виконано 

експериментальні дослідження.  

19.  Руденко С. С. Определение требуемой глубины зондирования грунта в 

процессе диагностики состояния заземляющих устройств энергообъектов / 

Г. М. Колиушко, Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Тези доповідей XXIV Міжнародної 

науково-практичної конференції. Інформаційні технології: Наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2016), Ч. IV (18–20 травня 2016 р., Харків). 

– Х. :, НТУ «ХПІ», 2016.− С. 201.  

Здобувачем проведено розрахунок та запропоновано критерій вибору 

необхідної глибини зондування ґрунту. 

20. Руденко С. С. Анализ применимости существующих приборов для 

вертикального электрического зондирования грунта / С. С. Руденко // Тези 

доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції. Інформаційні 

технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2016), Ч. IV 

(18–20 травня 2016 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. − С. 227.  

21. Руденко С. С. Оптимізація реконструкції заземлювальних пристроїв 

діючих енергооб’єктів / Д. Г. Коліушко, О. В. Кащеєв, С. С. Руденко // Тези 

доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції. Інформаційні 

технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2017), Ч. IV 

(17–19 травня 2017 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. − С. 137.  

Здобувачем виконано порівняння напрямків реконструкції заземлення. 

22. Руденко С. С. Состояние электробезопасности действующих 

энергообъектов Украины / Г. М. Колиушко, Д. Г. Колиушко, С. С. Руденко // Тези 

доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції. Інформаційні 

технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2017), Ч. IV 

(17–19 травня 2017 р., Харків). – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. − С. 138. 
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Здобувачем проведено статистичний аналіз кількості перевищень 

припустимих значень нормованих параметрів. 

23. А. с., Україна. Компьютерная программа интерпретации результатов 

вертикального электрического зондирования «ВЭЗ – 3» / С. С. Руденко, 

Д. Г. Коліушко. – № 47198 від 14.01.2013.  

Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування розробки; відладку, перевірку 

працездатності та тестування комп’ютерної програми. 

24. А. с., Україна. Компьютерная программа автоматической интерпретации 

результатов вертикального электрического зондирования «ВЭЗ-2-Авто» / 

С. С. Руденко, Д. Г. Коліушко. – № 47469 від 28.01.2013.  

Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування розробки, відладку, 

перевірку працездатності та тестування комп’ютерної програми. 

25. А. с., Україна. Комп’ютерна програма інтерпретації результатів 

вертикального електричного зондування та еквівалентування «VEZ-3EQ» 

/ Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко. – № 63000 від 17.12.2015.  

Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування розробки, відладку, перевірку 

працездатності та тестування комп’ютерної програми. 

26. А. с., Україна. Комп’ютерна програма інтерпретації результатів 

вертикального електричного зондування чотирьохшарового ґрунту «VEZ-4A» 

/ Д. Г. Коліушко, С. С. Руденко. – № 69086 від 12.12.2016.  

Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування розробки, відладку, 

перевірку працездатності та тестування комп’ютерної програми. 

27. Норми витрат труда з діагностики стану заземлювального пристрою 

електричних станцій та підстанцій: СОУ Д.1.2-36259073-001:2017. – К. : ТОВ «ЕФ 

ЕР ТІ – ГРУП», 2017. – 11 с.  

Здобувачем проведено прогнозування тривалості робіт на другому та 

третьому етапі діагностики заземлювальних пристроїв діючих енергооб’єктів. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Руденко С. С. Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлю-

вальних пристроїв діючих високовольтних енергооб’єктів України. –  

На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів. Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вдосконаленню існуючих методів визначення нормо-

ваних параметрів на кожному з етапів електромагнітної діагностики, а також ство-

рення якісно нового підходу до видачі рекомендацій з реконструкції заземлюваль-

ного пристрою для підвищення безпеки експлуатації діючих енергооб’єктів.  

На основі статистичного аналізу електрофізичних характеристик ґрунту ство-

рено вимоги до технічних характеристик приладів для вертикального електричного 

зондування при проведенні електромагнітної діагностики стану заземлювального 

пристрою. Розроблено та реалізовано у вигляді програмного комплексу математич-
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ну модель нееквіпотенційного заземлювального пристрою довільної конфігурації, 

розташованого у тришаровому ґрунті. Удосконалено математичну модель для інте-

рпретації результатів вертикального електричного зондування для багатошарових 

геоелектричних структур та методику еквівалентування з приведенням їх до вигля-

ду розрахункових моделей. Перевірено адекватність розроблених математичних 

моделей експериментальним вимірам на понад 70 діючих високовольтних енерго-

об’єктах України класами напруги 35–150 кВ. Доведено, що реконструкція зазем-

лювального пристрою за вимогами до напруги дотику є найбільш ефективною з то-

чки зору електробезпеки та матеріальних витрат. Створено параметричну модель, 

яка дозволяє прогнозувати ймовірні матеріально-технічні витрати на реконструк-

цію. 

Ключові слова: заземлювальний пристрій, високовольтний енергооб’єкт, нор-

мовані параметри, вертикальне електричне зондування ґрунту, електрофізичні ха-

рактеристики ґрунту, математична модель, методика еквівалентування, електробез-

пека. 

 

Руденко С. С. Совершенствование методов контроля и диагностики за-

земляющих устройств действующих высоковольтных энергообъектов Украи-

ны. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 05.09.13 – техника сильных электрических и магнитных полей. Нацио-

нальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харь-

ков, 2018. 

Диссертация посвящена совершенствованию существующих методов опреде-

ления нормируемых параметров на каждом из этапов электромагнитной диагности-

ки, а также созданию качественно нового подхода к выдаче рекомендаций по ре-

конструкции заземляющего устройства для повышения безопасности эксплуатации 

действующих энергообъектов. 

На основе статистического анализа электрофизических характеристик грунта 

разработаны требования к математическим моделям интерпретации результатов и 

приборам вертикального электрического зондирования грунта при проведении 

электромагнитной диагностики состояния заземляющего устройства, а также мате-

матическим моделям неэквипотенциальных заземлителей.  

Разработана и реализована в виде программного комплекса математическая 

модель неэквипотенциального заземляющего устройства произвольной конфигура-

ции, расположенного в трехслойном грунте, для определения нормируемых пара-

метров. Усовершенстованно математическую модель интерпретации результатов 

вертикального электрического зондирования грунта для четырехслойных геоэлек-

трических структур Украины при электромагнитной диагностике состояния зазем-

ляющего устройства. Математические модели были получены путем решения зада-

чи про потенциал электрического поля точечного источника тока, расположенного 

в трехслойном и четырехслойном проводящем полупространстве с плоско-

параллельными границами раздела соответственно.  

Усовершенствована методика эквивалентирования многослойных структур с 



23 

приведением их к виду расчетных моделей. Подтверджена адекватность разработан-

ных математических моделей экспериментальным измерениям на более чем 70 дей-

ствующих высоковольтных энергообъектах Украины классом напряжения 35-150 кВ. 

Доказано, что реконструкция заземляющего устройства по требованиям к напряже-

нию прикосновения является наиболее эффективной, как с точки зрения электробез-

опасности персонала и надежности работы оборудования, так и с точки зрения мате-

риально-трудовых затрат. Создана параметрическую модель, которая позволяет про-

гнозировать вероятные материально-технические затраты на реконструкцию. 

Ключевые слова: заземляющее устройство, высоковольтный энергообъект, 

нормированные параметры, вертикальное электрическое зондирование почвы, элек-

трофизические характеристики почвы, математическая модель, методика эквива-

лентирования, электробезопасность. 

 

Rudenko S.S. Monitoring and Diagnostics Methods improvement for Ground-

ing Grids in Active High-Voltage Power Facilities in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for granting Candidate of Technical sciences Degree in specialty 05.09.13 – 

Technics of Strong Electric and Magnetic Fields. – National Technical University 

«Kharkiv Polytechnic Institute», 2018. 

The thesis is devoted to the improvement of existing methods of determination of 

normalized parameters at each of the stages of electromagnetic diagnostics, as well as the 

creation of a qualitatively new approach to the issuance of recommendations for reconstruc-

tion a grounding grids to improve the safety of personnels on energy objects of Ukraine. 

The statistic of soil electrical properties to evaluate the optimal technical require-

ments for equipment for vertical electrical soil sounding when performing diagnostics of 

grounding systems is used. The model of the grounding device was based on the solution 

of the problem about the electrical field potential of the point current source, located in a 

three-layer soil. This model allows to determine the field potential at any point in case of 

the location of the grounding device in any of the layers of soil. Mathematical model and 

computer program for analyzing and interpreting results of the soil sounding by Wenner 

configuration was created on the base of the analytical solution for field of current point 

source located in four-, three- or two-layer structure. The method of equivalenting with 

bringing the multilayer soil to the form of the calculated models was improved. The ade-

quacy of developed mathematical models for experimental measurements on more than 

70 existing high-voltage power facility’s of Ukraine with voltage classes 35-150 kV has 

been checked. It was proved that the reconstruction of grounding system for requirements 

of touch voltage both in terms of electrical safety and in terms of material and labor costs 

is more effectiveness. The parametric model that allows predicting the probable material 

and technical costs for the reconstruction was created. 

Keywords: grounding grids, high-voltage power facility, normalized parameters, 

vertical electrical sounding, soil electrical properties, mathematical model, equivalenting 

technique, electrical safety. 
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