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АНОТАЦІЯ 

 

Глєбов О.Ю. «Вдосконалення заземлювальних пристроїв електричних пі-

дстанцій для забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл». – Кваліфікацій-

на наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.14.02 – «Електричні станції, мережі та системи». Національ-

ний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство 

освіти і науки України, Харків, 2019. 

 

У дисертаційній роботі наведено основні функції та нормативні вимоги з 

діагностики заземлювальних пристроїв, проведено аналіз результатів діагнос-

тики та наведено основні недоліки заземлювальних пристроїв. Встановлено, що 

переважна більшість обстежених заземлювальних пристроїв на момент прове-

дення діагностики не відповідала вимогам нормативних документів як за конс-

труктивним виконанням, так і зазначеннями нормованих параметрів. Обґрунто-

вана актуальність вдосконалення заземлювальних пристроїв електроустановок 

напругою понад 1 кВ у електричних мережах із глухозаземленою або ефектив-

но заземленою нейтраллю, яке спрямовано на забезпечення електромагнітної 

сумісності первинних та вторинних кіл, а саме на запобігання пошкодження 

ізоляції кабелів вторинних кіл вимірювальних трансформаторів струму та на 

запобігання хибних спрацювань струмових захистів. 

На основі аналізу сучасного стану проблеми було сформульовано задачі 

для вдосконалення заземлювальних пристроїв підстанцій напругою 

330(220)/150(110) кВ за критерієм запобігання пошкодження ізоляції кабелів 

струмових захистів при короткому замиканні на шинах розподільного при-

строю вказаних класів напруги. Поставлені завдання були вирішені на основі 

розрахункових, теоретичних та експериментальних досліджень на діючих висо-

ковольтних енергооб’єктах України. При цьому були використані: методи тео-

рії планування експерименту для аналізу факторів, які впливають на параметри 
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заземлювальних пристроїв, з метою визначення реального діапазону їх значень 

для розглянутих підстанцій, для побудови математичних моделей заземлюваль-

ного пристрою, а також для аналізу нормованих параметрів заземлювального 

пристрою в аварійних режимах роботи; методи теорії електричних кіл для ана-

лізу механізмів виникнення електромагнітних завад у вторинних колах транс-

форматорів струму, трансформаторів напруги та фільтрів приєднання високо-

частотного зв'язку; методи фізичного експерименту при перевірці теоретичних 

висновків та методика електромагнітної діагностики діючих заземлювальних 

пристроїв. 

У роботі використовується відома математична модель заземлювального 

пристрою, яка основана на методі заміни заземлювача множиною точкових 

джерел струму та таким підбором струму, при якому еквіпотенціальна поверхня 

результуючого електричного поля в ґрунті має таку ж форму, що і поверхня за-

землювача. Вказана модель використовується для проведення повних багато-

факторних дворівневих експериментів. У дисертаційній роботі наведено огляд 

нормованих критеріїв виконання заземлювальних пристроїв, які спрямовано на 

забезпечення електробезпеки персоналу та на запобігання пошкодження ізоля-

ції високовольтних кабелів, що виходять за межи заземлювального пристрою.  

У роботі вперше сформульовано три додаткових критерії виконання зазем-

лювальних пристроїв підстанцій напругою 330(220)/150(110) кВ, які спрямова-

но на попередження пошкодження ізоляції кабелів струмових захистів при уда-

рі блискавки та при короткому замиканні на шинах розподільного пристрою, а 

також на попередження хибного спрацювання струмових захистів у випадку 

пошкодження ізоляції вказаних кабелів. 

У роботі проведено аналіз експериментальних даних, отриманих на 80 ді-

ючих підстанціях України напругою 330(220)/150(110) кВ, для визначення неза-

лежних факторів з точки зору теорії планування експерименту, а також незначи-

мих факторів із ряду незалежних. В результаті проведення однофакторних екс-

периментів встановлено, що для визначення опору заземлювального пристрою 

незалежними факторами є площа заземлювального пристрою, еквівалентний пи-
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томий опір ґрунту, розмір чарунки сітки заземлювального пристрою, периметр 

перерізу горизонтальних заземлювачів, глибина закладання горизонтальних за-

землювачів, струм однофазного короткого замикання. Для визначення напруги 

на ізоляції кабелів вторинних кіл трансформатору струму, який є найвіддалені-

шим від зали релейних панелей, незалежним фактором, на додаток до наведених 

вище, є конструктивний коефіцієнт, який є відношенням відстані між трансфор-

матором струму та залою релейних панелей до діагоналі заземлювального при-

строю. Встановлено реальні діапазони значень незалежних факторів: площа за-

землювального пристрою змінюється від 1×104 м2 до 9×104 м2; розмір чарунки 

сітки змінюється від 5 м до 25 м; периметр перерізу горизонтальних заземлюва-

чів змінюється від 32 мм до 152 мм; еквівалентний питомий опір ґрунту зміню-

ється від 5 Ом×м до 250 Ом×м; струм короткого замикання змінюється від 1 кА 

до 43 кА; конструктивний коефіцієнт змінюється від 0,3 до 0,9. В результаті про-

ведення однофакторних експериментів встановлено, що глибина закладання го-

ризонтальних заземлювачів є незначимим фактором в діапазоні значень від 0,4 м 

до 1,4 м для визначення опору заземлювального пристрою та напруги на ізоляції 

кабелів.  

У роботі сформульовано умови та проведено експерименти для визначення 

опору заземлювального пристрою при короткому замикані на шинах відкритого 

розподільного пристрою: повний дворівневий чотирьохфакторний експеримент 

(ПФЕ-24); повний дворівневий п'ятифакторний експеримент (ПФЕ-25). Отримана 

модель забезпечує адекватність та представляє собою сукупність шести поліно-

мів першого порядку, які в залежності від кількості факторів та умов викорис-

тання мають від 10 до 13 значимих коефіцієнтів регресії. У роботі наведено ре-

зультати розрахунку опору заземлювального пристрою для реальних значень фа-

кторів 80 підстанцій за отриманими формулами та за формулами, які відомі з но-

рмативної та технічної літератури. Встановлено, що відношення значень опору, 

визначених в куті та в центрі сітки заземлювального пристрою, для різних підс-

танцій сягає від 1,06 до 2,59. Значення опору, визначене за формулою норматив-

ного документу, для більшості підстанцій менше, ніж визначене за рівняннями 
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регресії факторних експериментів, тому є оцінкою знизу. Значення опору, визна-

чені за формулами Лорана та Олендорфа-Лорана, відрізняються від значення 

опору, визначеного за формулою нормативного документу, не більше, ніж на 

10 % в реальному діапазоні значень факторів.  

У роботі вперше сформульовано умови та проведено повний дворівневий 

шестифакторний експеримент (ПФЕ-26) для визначення напруги на ізоляції ка-

белю вторинних кіл трансформатору струму, який є найвіддаленішим від зали 

релейних панелей, при короткому замиканні на шинах розподільного пристрою. 

Отримана модель забезпечує адекватність та представляє собою сукупність чо-

тирьох поліномів першого порядку, які в залежності від кількості факторів та 

умов використання мають від 24 до 42 значимих коефіцієнтів регресії. У роботі 

наведено результати розрахунку вказаної напруги для реальних значень факторів 

80 підстанцій за отриманими формулами. Встановлено, що значення напруги для 

однієї з підстанцій зі струмом короткого замикання 27,8 кА може збільшуватися 

з 855,93 В до 2186,12 В при збільшені розміру чарунки сітки з 5 м до 25 м. 

У роботі сформульовано процедуру експериментального визначення на-

пруги на ізоляції кабелю вторинних кіл трансформатору струму, який є найвід-

даленішим від зали релейних панелей, при імітації короткого замикання на ши-

нах цього трансформатору струму. Для проведення вказаної процедури методом 

амперметра-вольтметра запропоновано використовувати чотирьохпровідну схе-

му вимірювання із застосуванням вимірювального комплексу КДЗ-1У або вимі-

рювача опору С.А 6470N. Для зменшення впливу електромагнітних завад запро-

поновано виконувати вимірювання на трьох різних частотах, не рівних промис-

ловій частоті. Після цього слід виконати апроксимацію отриманих результатів з 

подальшою екстраполяцією до частоти 50 Гц. 

У роботі вперше було розроблено методику та наведено приклади визна-

чення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на виконання зазем-

лювальних пристроїв підстанцій 330(220)/150(110) кВ з використанням отрима-

них в роботі математичних моделей за критерієм запобігання пошкодження ізо-

ляції кабелів струмових захистів при короткому замиканні на шинах розподіль-
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ного пристрою, а також за критерієм запобігання хибного спрацювання струмо-

вих захистів у випадку замикання на землю фазного або нульового провідників 

кабелю вторинних кіл. 

При виконанні дисертаційного дослідження було розроблено методики: 

– експериментального визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних 

кіл трансформатору струму, який є найвіддаленішим від зали релейних панелей, 

при імітації короткого замикання на шинах цього трансформатору струму; 

– визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на вико-

нання заземлювальних пристроїв підстанцій 330(220)/150(110) кВ за критерієм 

запобігання пошкодження ізоляції кабелів струмових захистів при короткому 

замиканні на шинах розподільного пристрою; 

– визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на вико-

нання заземлювальних пристроїв підстанцій 330(220)/150(110) кВ за критерієм 

запобігання хибного спрацювання струмових захистів у випадку замикання на 

землю фазного або нульового провідників кабелю вторинних кіл. 

Розроблені в дисертаційній роботі методики були застосовані в Науково-

дослідному та проектно-конструкторському інституті «Молнія» під час 

проведення електромагнітної діагностики стану заземлювальних пристроїв 

магістральних підстанцій України при виконанні госпдоговірних робіт протягом 

2017–2018 рр., а також при виконанні двох прикладних науково-дослідних робіт 

за бюджетною тематикою Міністерства освіти і науки України. 

На основі результатів дослідження сформульовано пропозицію щодо 

внесення змін до нормативного документу СОУ 31.2-21677681-19 

«Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова 

інструкція», що полягає у включенні в його наступну редакцію вимірювальної 

процедури для експериментального визначення напруги на ізоляції кабелю 

вторинних кіл трансформатору струму, який є найвіддаленішим від зали 

релейних панелей, при імітації короткого замикання на шинах цього 

трансформатору струму, а також рекомендацій з виконання реконструкції 

заземлювальних пристроїв діючих електроустановок напругою 330(220)/150(110) 
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кВ за критерієм запобігання пошкодження ізоляції кабелів струмових захистів 

при короткому замиканні на шинах розподільного пристрою. 

Ключові слова: заземлювальний пристрій, високовольтна підстанція, опір 

заземлювального пристрою, напруга на ізоляції, струмовий захист, пошко-

дження ізоляції, кабель вторинних кіл, математична модель, електробезпека, 

електромагнітна сумісність. 
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ABSTRACT 

 

Glebov O. JU. "Improvement of grounding systems of electric substations to 

ensure trouble-free operation of secondary circuits". – Manuscript.  

Thesis for granting Candidate of Technical Sciences Degree in specialty 

05.14.02 – "Electric power stations, networks and systems". – National Technical 

University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2019. 

 

In the dissertation the basic functions and normative requirements for ground-

ing system diagnostics are given, the analysis of the diagnostics results is carried out 

and the main disadvantages of grounding system are given. It was established that the 

overwhelming majority of surveyed grounding system at the time of diagnostics did 

not meet the requirements of normative documents as for constructive parameters, as 

well as values of normalized parameters. The urgency of improvement of the ground-

ing systems of electrical installations with the voltage of more than 1 kV in electric 

networks with a grounded or effectively grounded neutral is substantiated. The im-

provement is aimed at ensuring the electromagnetic compatibility of primary and 

secondary circuits, namely, at ensuring the prevention of damage to the insulation of 

cables of secondary circuits of measuring current transformers and at ensuring the 

prevention the false triggers of current protections. 

Based on the analysis of the present day state of the problem, the tasks for the 

grounding systems improving of substations 330 (220) / 150 (110) kV were formu-

lated by the criterion for preventing damage to the insulation of current protection ca-

bles with short-circuit on the bus bars of the switchgear. The tasks were solved on the 

basis of design, theoretical and experimental research on existing high-voltage power 

facilities of Ukraine. In this case, the methods of the theory of planning the experi-

ment were used to analyze the factors that affect the grounding systems parameters, 

in order to determine the real range of their values for the substations under consid-

eration, to construct mathematical models of the grounding systems, as well as to 

analyze the normalized parameters of the grounding systems in emergency modes of 
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operation; methods of the theory of electric circuits for analysis of the mechanisms of 

electromagnetic interference in secondary circuits of current transformers, voltage 

transformers and high-frequency attachment filters; methods of physical experiment 

in checking theoretical conclusions and the method of electromagnetic diagnostics of 

existing grounding systems. 

A well-known mathematical model of a grounding system is used in this work. 

The model is based on the method of replacing the grounding electrode with a plural-

ity of point current sources and with such a current selection, in which the equipoten-

tial surface of the resulting electric field in the soil has the same shape as the surface 

of the soil. This model is used for executing full multi-factor two-level experiments. 

In dissertation work the review of standardized criteria of the grounding systems im-

plementation, which is aimed at providing the electrical safety of personnel and to 

prevent damage to insulation of high voltage cables beyond the boundaries of the 

grounding systems. 

In the work, for the first time, three additional criteria for the implementation 

of grounding systems of 330 (220) / 150 (110) kV substations are formulated, which 

are aimed at preventing damage to the insulation of current protection cables with 

lightning strike and with short circuit on the bus bar of the switchgear, as well as to 

prevent current protection false triggering in the event of damage to the insulation of 

the specified cables. 

The paper analyzes the experimental data obtained at 80 operating substations 

330 (220) / 150 (110) kV of Ukraine, to determine the independent factors from the 

standpoint of the theory of experiment planning, as well as insignificant factors from 

a number of independent ones. As a result of single-factor experiments, it was estab-

lished that for determination of the grounding systems resistance the independent fac-

tors are follows: the area of the grounding systems, the equivalent specific soil resis-

tance, the size of the grounding systems mesh cell, the perimeter of the horizontal 

electrodes section, the depth of the horizontal electrodes, the current of the single-

phase short circuit. In order to determine the insulation voltage of the secondary cir-

cuits cables of the current transformer, which is the most remote from the relay pan-
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els hall, the independent factor, in addition to the above, is a constructive coefficient 

which is the ratio of the distance between the current transformer and the relay panels 

hall to the diagonal of the grounding system. Real ranges of independent factors val-

ues are established: the area of the grounding systems varies from 1×104 m2 to 9×104 

m2; the size of the grounding systems mesh cell varies from 5 m to 25 m; the perime-

ter of the horizontal electrodes section varies from 32 mm to 152 mm; the equivalent 

soil specific resistance varies from 5 ohm×m to 250 ohm×m; short circuit current var-

ies from 1 kA to 43 kA; the constructive coefficient varies from 0,3 to 0,9. As a result 

of single-factor experiments, the depth of the horizontal electrodes was found to be 

insignificant in the range of values from 0.4 m to 1.4 m to determine the grounding 

systems resistance and the voltage on cable insulation. 

In the paper the conditions were formulated and experiments were carried out to 

determine the grounding system resistance with short-circuiting on the bus bars of the 

open switchgear: a complete two-level four-factor experiment (CFE-24); complete two-

level five-factor experiment (CFE-25). The resulting model ensures the adequacy and 

represents a set of six first-order polynomials, which, depending on the number of fac-

tors and conditions of use, have from 10 to 13 significant regression coefficients. The 

results of calculation of the grounding system resistance for the real values of the fac-

tors of 80 substations based on the formulas obtained and the formulas known from 

normative and technical literature are presented in the work. It was established that the 

ratio of resistance values determined in the corner and in the center of the grid of the 

grounding device for various substations ranges from 1.06 to 2.59. The value of the re-

sistance, determined by the formula of the normative document, for the majority of 

substations is less than determined by the regression equations of factor experiments, 

therefore, is a lower estimate. The values of the resistance, determined by the Laurent 

and Olendorf-Laurent formulas, differ from the resistance value determined by the 

formula of the normative document by no more than 10% in the real range of the val-

ues of the factors. 

In the paper, for the first time, the conditions were formulated and a complete 

two-level six-factor experiment (СFE-26) was carried out to determine the voltage on 
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the cable insulation of the secondary circuits of the current transformer, which is the 

most distant from the relay panel hall, with a short circuit on the bus bar of the switch-

gear. The resulting model ensures the adequacy and represents a set of four first-order 

polynomials that, depending on the number of factors and conditions of use, have from 

24 to 42 significant regression coefficients. The paper presents the results of calcula-

tion of the given voltage for real values of the factors of 80 substations based on the 

obtained formulas. It was established that the voltage value for one of the substations 

with a short circuit of 27.8 kA can increase from 855.93 V to 2186.12 V at an enlarged 

size of the grounding systems mesh cell of 5 to 25 meters. 

In the paper the procedure for the experimental determination of the voltage on 

the insulation of the secondary circuits cable of the current transformer, which is the 

most distant from the relay panel hall, when simulating a short circuit on the bus of this 

current transformer, was formulated. For carrying out of the specified procedure by an 

ammeter-voltmeter method it is suggested to use a four-wire measuring scheme with 

the use of the measuring complex KDZ-1U or the resistance meter C.А 6470N. To re-

duce the influence of electromagnetic interference, it is proposed to perform measure-

ments at three different frequencies not equal to the industrial frequency. After that, the 

approximation of the obtained results with subsequent extrapolation to the frequency of 

50 Hz should be performed. 

In the paper, for the first time, a technique was developed and examples of de-

sign parameters and material costs for the implementation of grounding system of sub-

stations 330 (220) / 150 (110) kV using the mathematical models obtained in the work 

on the criterion of prevention of insulation damage of current protection cables with 

short-circuit on the bus bar of the switchgear, as well as the criterion for preventing the 

false triggering of current protection in the event of a grounding of the phase or zero 

conductors of the secondary circuits cable. 

In the course of the dissertation research, techniques were developed: 

– the experimental determination of the voltage on the insulation of the secon-

dary circuits cable of the current transformer, which is the most distant from the relay 

panel hall, when simulating a short circuit on the bus of this transformer; 
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– determination of design parameters and material costs for the implementation 

of grounding system of substations 330 (220) / 150 (110) kV on the criterion of pre-

venting damage to the insulation of current protection cables with short-circuiting on 

the bus bar of the switchgear; 

– determination of design parameters and material costs for the implementation 

of grounding system of substations 330 (220) / 150 (110) kV on the criterion of pre-

venting the false triggering of current protection in the event of a grounding of phase or 

zero conductors of secondary circuits cable. 

The methods developed in the dissertation work were applied at the Research 

and Design Institute "Molniya" (NDPKI Molniya) of National Technical University 

«Kharkiv Polytechnic Institute» during the electromagnetic diagnostics of the 

grounding systems state of three main substations of Ukraine as part of commercial 

contract during 2017-2018, as well as during of two applied research projects finan-

cially supported by of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

On the basis of the research results, a proposal has been sent to the authors of 

normative document of Standard of Ukrainian Companies (SOU) 31.2-21677681-19 

«Testing and Monitoring of Electrical Installation Grounding. Standard Instructions» 

to include into the next edition the measurement procedure for the experimental de-

termination of the voltage on the insulation of the secondary circuits cable of the cur-

rent transformer, which is the most distant from the relay panel hall, when simulating a 

short circuit on the bus of this current transformer, as well as recommendations for the 

reconstruction of the grounding systems operating electrical installations with voltage 

330 (220) / 150 (110) kV according to the criterion of prevention of damage of isola-

tion of current protection cables at short-circuiting on the bus bars of the switchgear. 

Key words: grounding systems, high-voltage substation, grounding system re-

sistance, isolation voltage, current protection, insulation damage, control cable, 

mathematical model, electrical safety, electromagnetic compatibility. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АТ – автотрансформатор, 

ВЕЗ – вертикальне електричне зондування, 

ВРП – відкритий розподільчий пристрій, 

ВЧ – високочастотний, 

ГЗ – горизонтальний заземлювач, 

ЕМС – електромагнітна сумісність, 

ЕС – енергетична система, 

ЗП – заземлювальний пристрій, 

ЗРП – зала релейних панелей, 

КЗ – коротке замикання, 

ЛЕП – лінія електропередавання, 

МП ТЗ – мікропроцесорні технічні засоби, 

НЧ – низькочастотний, 

ОПН – обмежувач перенапруги нелінійний, 

ПЕ – потенціальний електрод, 

ПЛ – повітряні лінії, 

ПС – підстанція, 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок, 

ПФЕ – повний факторний експеримент, 

ПШМ – портал шинного мосту, 

СЕ – струмовий електрод, 

СШ – система шин, 

ТН – трансформатор напруги, 

ТС – трансформатор струму, 

ФП – фільтр приєднання. 
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ВСТУП 

 

 

Енергобезпека держави складається з багатьох складових, однією з яких є на-

дійне функціонування елементів енергосистеми. Одним з аспектів цього є забезпе-

чення електромагнітної сумісності (ЕМС) первинних та вторинних кіл. Основними 

системоутворюючими елементами енергосистеми України є лінії електропередачі та 

електричні підстанції з відкритими розподільними пристроями (ВРП) класів напруги 

220-750 кВ.  

Тому забезпечення безаварійної роботи релейного захисту саме цих елементів 

енергосистеми України є актуальною проблемою, вирішувати яку можна трьома 

способами [1], [2]: усунення завад в джерелі (зниження рівня впливів): зміна пара-

метрів первинних (високовольтних) кіл; зміна (вибір) компонування високовольтно-

го обладнання і засобів захисту від прямого удару блискавки; усунення завад в при-

ймачі (підвищення рівня стійкості до завад): установка різного роду захисних при-

строїв в сигнальних портах і в портах електроживлення технічних засобів; екрану-

вання захищаються технічних засобів та / або приміщень (будівель), в яких вони ро-

зташовані; зміна (вибір) місця розташування приміщень (будівель) з технічними за-

собами, що захищаються; усунення завад на шляху поширення впливів від джерела 

до приймача (ослаблення механізму зв'язку): зміна параметрів кабелів вторинних кіл, 

в тому числі екранування; зміна (вибір) траси і способу прокладки кабелів вторин-

них кіл; реконструкція заземлювального пристрою. 

Для діючих об'єктів найбільш ефективним з технічної та економічної точки 

зору є ослаблення механізмів передачі завад від джерела до реципієнта. Цими меха-

нізмами є електричний (ємнісний, Е-поле), магнітний (індуктивний, Н-поле) та галь-

ванічний (кондуктивний).  

Найбільшу небезпеку для вторинних кіл представляє гальванічний механізм, 

який виникає між первинними і вторинними колами при короткому замиканні (КЗ) 

та при спрацьовуванні обмежувачів перенапруги (ОПН). При цьому в заземлюваль-

ний пристрій (ЗП) втікає значний струм (до 50 кА). Аналогічний ефект виникає при 
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ударі блискавки в конструкції об'єкту (струм до 200 кА) [3]. Цей струм, розтікаю-

чись по елементах ЗП, викликає в них появу напруги, яка прикладається до ізоляції 

кабелів вторинних кіл і може привести до пошкодження цієї ізоляції. Наслідком 

цього є вихід з роботи блоків теплових та атомних електростанцій, недовідпуск еле-

ктроенергії, порушення технологічного процесу та виробництво бракованих виробів 

з причини хибних спрацьовувань та виходу з ладу пристроїв релейного захисту [4], 

[5]. Найбільш широким класом релейних захистів на електричних підстанціях є 

струмові захисти, які організовані з використанням вторинних кіл вимірювальних 

трансформаторів струму (ТС). 

Таким чином, забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ та 

ударах блискавки за рахунок вдосконалення ЗП електричних підстанцій з ВРП на-

пругою 220-750 кВ є актуальною науково-практичною задачею, яка визначила на-

прямок досліджень дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційне дослідження проводилося в рамках виконання двох прикладних 

науково-дослідних робіт, що виконувалися за бюджетною тематикою МОН України: 

«Підвищення електробезпеки персоналу та надійності експлуатації енергооб’єктів 

України при аварійних режимах роботи» (ДР №0115U000610), «Забезпечення енер-

гетичної безпеки України шляхом підвищення надійності роботи стратегічних енер-

гооб`єктів в нормальному та аварійному режимах» (ДР №0117U000534). 

Мета і завдання дослідження 

Метою роботи є вдосконалення ЗП підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ ме-

режі з заземленою нейтраллю для забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл 

ТС при КЗ на шинах підстанції. 

Об'єктом дослідження є електромагнітні процеси у ЗП підстанцій. 

Предметом дослідження є конструктивні та електричні параметри ЗП, що 

впливають на значення напруги на ізоляції вторинних кіл ТС. 

Завдання дисертаційної роботи, які вирішувалися для досягнення мети: 

1. Провести аналіз механізмів виникнення електромагнітних завад у вторин-

них колах ТС та визначити способи захисту вторинних кіл. 
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2. Провести аналіз існуючих критеріїв виконання ЗП та розробити нові крите-

рії, спрямовані на забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл. 

3. Провести аналіз параметрів діючих підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ, 

визначити незалежні та незначимі фактори. 

4. Провести факторні експерименти для отримання математичних моделей ви-

значення опору ЗП та провести порівняльний аналіз з відомими розрахунковими ме-

тодиками з визначення цього опору. 

5. Провести факторні експерименти для отримання математичних моделей ви-

значення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС та розробити вимірювальну 

процедуру для експериментального визначення вказаної напруги. 

6. Розробити методику визначення конструктивних параметрів ЗП для забез-

печення безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції. 

Методи дослідження 

В основу дисертаційної роботи покладено системний підхід при проведенні 

теоретичних та експериментальних досліджень, що базується на використанні мето-

дів розрахунку електричних кіл змінного струму, техніки високих напруг та матема-

тичної статистики. Методи теорії планування експерименту застосовано для аналізу 

факторів, які впливають на параметри ЗП, з метою визначення реального діапазону 

їх значень, а також для побудови математичних моделей та аналізу нормованих па-

раметрів ЗП. Методи теорії електричних кіл використовувалися для аналізу механі-

змів виникнення електромагнітних завад у вторинних колах ТС, трансформаторів 

напруги та фільтрів приєднання високочастотного зв'язку. Методи фізичного експе-

рименту та методика діагностики діючих ЗП застосовано для перевірки теоретичних 

висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у наступному:  

1. Отримала подальший розвиток математична модель визначення опору ЗП, 

яка відрізняється від існуючих урахуванням розміру чарунки сітки ЗП, периметру 

перерізу горизонтальних заземлювачів та струму КЗ, що дозволить підвищити точ-

ність визначення опору ЗП.  
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2. Вперше за результатами повного шестифакторного експерименту отримано 

математичну модель визначення конструктивних параметрів ЗП за допустимим зна-

ченням напруги на ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції, 

що дозволить попередити пошкодження ізоляції цих кабелів на етапі проектування 

ЗП та розробки рекомендацій з реконструкції ЗП. 

3. Отримав подальшого розвитку метод електромагнітної діагностики стану ЗП, 

що полягає у додаванні методики експериментального визначення напруги на ізоля-

ції кабелів вторинних кіл ТС при імітації КЗ на шинах підстанції, що дозволить під-

вищити ефективність розробки рекомендацій з реконструкції ЗП діючих підстанцій. 

Практичне значення одержаних результатів для електроенергетичної галузі 

України полягає в тому, що на підставі виконаних досліджень визначено спосіб за-

безпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС шляхом вдосконалення ЗП підс-

танцій. Такий підхід дозволить визначити конструктивні параметри ЗП для обме-

ження напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС підчас проектування нового 

енергооб'єкту або розробки рекомендацій по відновленню існуючих. Крім того, ре-

зультати досліджень дозволяють підвищити ефективність діагностики стану ЗП ді-

ючих енергооб’єктів.  

Результати дисертаційної роботи були впроваджені:  у ВП "Рівненська АЕС" 

НАЕК "Енергоатом" для експериментального визначення напруги на ізоляції кабелів 

вторинних кіл ТС при імітації удару блискавки в портальні блискавкоприймачі ВРП-

750 кВ та захисні сітки на будівлях ВРП-750 кВ; у ВП "Хмельницька АЕС" НАЕК 

"Енергоатом" для експериментального визначення напруги на ізоляції кабелів ТС при 

імітації КЗ на шинах ВРП-330 кВ та ВРП-750 кВ та удару блискавки в портальні бли-

скавкоприймачі ВРП-330 кВ; у Північній ЕС ДП "НЕК "Укренерго" для визначення 

опору ЗП та напруги на ізоляції кабелів ТС ВРП-110 кВ при КЗ на ВРП-110 кВ підс-

танцій 330 кВ "Залютине" та "Лосєве"; у ТОВ ВКФ "КАСКАД ГРУП" для визначення 

опору ЗП та напруг, які прикладаються до ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ 

на шинах ВРП-330 кВ та ВРП-110 кВ підстанцій 330 кВ "Міргород" та "Конотоп", а 

також для експериментального визначення високочастотної коливальної напруги на 

ізоляції кабелів ТС при імітації КЗ на шинах ВРП-330 кВ Придніпровської ТЕС; у 
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ТОВ "ЕФ ЕР ТІ – ГРУП" для визначення опору ЗП та напруги, що виникає на ізоляції 

кабелів ТС при КЗ на шинах ВРП-330 кВ ДніпроГЕС та Кременчуцької ГЕС;  у 

НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ" для визначення напруги, що виникає на ізоляції кабелів 

ТС при КЗ на шинах підстанцій та удару блискавки, а також для розробки рекоменда-

цій для зменшення її значення для підстанцій 110 кВ – 750 кВ Енергетичної системи 

України в рамках виконання низки господарчих договорів. 

Особистий внесок здобувача 

Всі основні наукові положення і отримані результати, які містяться в дисерта-

ції і виносяться на захист, розроблені і отримані здобувачем особисто. Серед них: 

розроблені три критерії виконання ЗП, які спрямовані на попередження пошко-

дження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при ударі блискавки та при КЗ на шинах, а 

також на попередження хибного спрацювання струмових захистів у випадку пошко-

дження ізоляції вказаних кабелів; теоретично обґрунтовано умови проведення чоти-

рьох- та п'ятифакторних експериментів з визначення опору ЗП та проведено диспер-

сійний та регресійний аналіз результатів експериментів, отримано математичну мо-

дель; проведений порівняльний аналіз результатів визначення опору ЗП за відомими 

розрахунковими методиками та за отриманими математичними моделями; теорети-

чно обґрунтовано умови проведення шестифакторного експерименту з визначення 

напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції, виконано 

дисперсійний та регресійний аналіз результатів експерименту, отримано математич-

ну модель; розроблена методика експериментального визначення напруги на ізоля-

ції кабелю вторинних кіл ТС при імітації розтікання струму КЗ методом ампермет-

ра-вольтметра за чотирьох провідної схеми вимірювання із застосуванням вимірю-

вального комплексу КДЗ-1У та вимірювача опору С.А 6470N; розроблена методика 

визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на виконання ЗП за 

допустимим значенням напруги на ізоляції кабелів вторинних кіл при КЗ на шинах, 

а також за допустимим значенням струму через реле струму релейного захисту у 

випадку замикання на землю фазного або нульового провідників кабелю. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положеннями та результати дисертаційної роботи доповідалися та об-
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говорювалися на: міжнародних науково-технічних конференціях: «Інформаційні те-

хнології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCad)» (м. Харків, 

2012 р.); «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Житомир, 2014 р.); всеук-

раїнських науково-технічних конференціях: «Практичні аспекти сумісності елект-

ромагнітної та блискавкозахисту «ПАСЕБ» (м. Харків, 2014 р., 2016 р.); «Діагносту-

вання електричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних ліній та тра-

нсформаторних олив. Обмін досвідом та перспективи удосконалення», 

(с.м.т. Славське, Львівської обл., 2011 р., 2015 р.); «Аналіз стану і адаптації норма-

тивно-технічної документації в галузі енергетики України до вимог ЕС. Нормативні 

документи. Проблеми та перспективи їх розробки і перегляду» (с.м.т. Славське, 

Львівської обл., 2015 р.); «Наукове-технічне вирішення проблем мереж 6-35 кВ ене-

ргетичних підприємств та промисловості України» (с.м.т. Славське, Львівської обл., 

2015 р.); «Розподільчі мережі 0,4 – 35 кВ як складова частина локальних електрое-

нергетичних систем майбутнього» (м. Хмельницький, с.м.т. Ярмолинці, 2016 р.). 

Публікації 

Матеріли дисертаційної роботи відображено у 19 наукових публікаціях, з них: 

16 статей у наукових фахових виданнях України (1 – у виданні, включеному до між-

народних науковометричних баз); один державний стандарт України "Випробування 

та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція. СОУ 31.2-

21677681-19:2009"; 2  – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації  

Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, змісту, переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок, серед них 30 

рисунки за текстом, 7 таблиць за текстом, 11 рисунків на окремих сторінках, 1 таб-

лиця на окремих сторінках, список з 140 найменувань використаних джерел на 18 

сторінках, 7 додатків на 62 сторінках. 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ  

ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Визначення реального стану заземлювального пристрою 

 

Розробкою теорії заземлення, методів визначення параметрів та контролю стану 

заземлювальних пристроїв (ЗП) займались такі визначні вчені, як Ф. Оллендорф, 

Р. Рюденберг, А. Л. Вайнер, Е. М. Базелян, Н. Р. Найфельд, В. В. Бургсдорф, 

А. І. Якобс, Ю. В. Целєбровський, С. І. Коструба, Р. Н. Карякін, С. Л. Шишигін, 

Р. К. Борісов та ін. [6] – [10]. Проектування ЗП здійснюється у відповідності з вимо-

гами нормативних документів. В Україні таким документом є Правила улаштування 

електроустановок ПУЕ:2017 [11], в країнах Європи – це національні або міжнародні 

стандарти [12] – [16]. Але вітчизняний нормативний документ не містить інженерної 

методики визначення основних контрольованих параметрів ЗП (опір ЗП та напруга 

дотику). Тому проектні організації використовують або внутрішні інструкції такі, 

наприклад, як 12740тм-т1 [17], або методики, наведені в науково-технічній літера-

турі [6] – [9], [18], або методики, наведені в міжнародних нормативних документах, 

наприклад, IEEE Std 80-2000 [16].  

Ю. В. Целєбровський – один з авторів Правил улаштування електроустановок 

6-го видання (ПУЕ-1986) – ще у 1989 році писав [6], що в сучасних умовах ЗП вико-

нує наступні функції:  

– захист від напруг дотику та кроку при пошкодженні ізоляції; 

– забезпечення дії релейних захистів від замикань на землю; 

– захист ізоляції низьковольтних кіл та устаткування; 

– захист підземного обладнання та комунікацій від струмових перевантажень; 

– забезпечення дій захисту від перенапруг; 

– зниження електромагнітних впливів на вторинні кола; 

– відведення в ґрунт струмів блискавки; 

– відведення в ґрунт робочих струмів (струми несиметрії і т.п.); 

– забезпечення вибухо- та пожежобезпеки; 
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– зрівнювання потенціалів; 

– захист від статичної електрики. 

Ці функції в значній мірі були декларовані й в нормативному документі Укра-

їни [11]. При тому наголошено, що найголовнішим завданням для ЗП є забезпечення 

електробезпеки. Однак, крім забезпечення електробезпеки, ЗП має вирішувати й ін-

ші важливі завдання, а саме захист ізоляції низьковольтних кіл та забезпечення ЕМС 

технічних засобів, що застосовуються в електроустановках. Проте, в цьому докуме-

нті лише в одному пункті згадується про необхідність забезпечення ЕМС 

комп’ютерних та мікропроцесорних технічних засобів (МП ТЗ), але далі по тексту 

не формулюються ніяких вимог до конструктивного виконання ЗП для досягнення 

цієї мети. Але все ж, в цьому документі показано, що надійне функціонування 

МП ТЗ залежить від конструктивного виконання ЗП. 

Роботи [19], [20] присвячено розробці методики визначення реального стану 

ЗП електроустановок, яке в Україні до 2009 року виконувалося згідно нормативного 

документу ГКД 32.20.303-2003 «Випробування та контроль пристроїв заземлення 

електроустановок. Типова інструкція» [21]. В роботах [22] – [25] розглянуто деякі 

недоліки вказаного документу та шляхи їх подолання, зокрема запропоновано вико-

нувати вимірювання нормованих параметрів ЗП на декількох різних частотах вимі-

рювального струму задля зменшення впливу електромагнітних завад промислової 

частоти. В 2009 році вказаний нормативний документ було переглянуто й надано у 

вигляді СОУ 31.2-21677681-19:2009 «Випробування та контроль пристроїв зазем-

лення електроустановок. Типова інструкція» [26], який в цілому відповідає європей-

ським нормативним документам з визначення електричних параметрів ЗП, напри-

клад, [27]. 

Вказана Типова інструкція передбачає такі види перевірок: 

– перевірка конструктивного виконання ЗП; 

– перевірка з’єднання частин електроустановки, що заземлюються, із ЗП; 

– перевірка з’єднання природніх заземлювачів з ЗП; 

– визначення шляхів розтікання струму при КЗ; 

– вимірювання опору ЗП; 
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– вимірювання напруги дотику; 

– перевірка напруги на ЗП при стіканні з нього струму КЗ; 

– перевірка корозійного стану; 

– визначення питомого опору ґрунту. 

Для виконання зазначених вимірювань та перевірок рекомендовано викорис-

товувати вимірювальний комплекс КДЗ-1У [28] – [31], а також компактний трасо-

шукач заземлювальних пристроїв ТИ-1 [32], [33]. Основна перевага розробленої ме-

тодики полягає в тому, що роботи виконуються на діючому об’єкті, без зняття на-

пруги, без надання будь-якої попередньої документації по ЗП. Звісно, дана методика 

дозволяє перевіряти монтаж ЗП на відповідність проектній документації після за-

кінчення будівництва або ремонту. Однак, ця методика не передбачає перевірки за-

хищеності вторинних кіл при КЗ або ударі блискавки, хоча мала б це робити. 

В роботах [34] – [46] розглянуто питання визначення параметрів двошарової 

та тришарової моделей ґрунту за результатами вертикального електричного зонду-

вання (ВЕЗ), визначення необхідної глибини зондування, інтерпретації результатів 

ВЕЗ, проведено аналіз результатів ВЕЗ в місцях розташування енергооб'єктів Украї-

ни, наведено описання комп’ютерних програм з інтерпретації результатів ВЕЗ та їх 

еквівалентування. Показано, що більшість підстанцій України розташовано в ґрун-

тах із тришаровою структурою. Тому математичні моделі ЗП, розроблені для дво-

шарових ґрунтів, можуть мати деяку методичну погрішність.  

Результати електромагнітної діагностики стану ЗП діючих об'єктів за останні 

двадцять років наведено в роботах [47] – [58]. Аналіз результатів цієї діагностики 

дозволяє стверджувати, що заземлювальні пристрої практично всіх об’єктів України 

на момент обстеження не задовольняли вимогам нормативних документів, як за 

конструктивним виконанням, так і за значеннями контрольованих параметрів. Недо-

ліки ЗП обумовлені цілим рядом як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. До 

об’єктивних можна віднести природну корозію заземлювачів, що призводить, вреш-

ті-решт, до їх повного руйнування. Корозія обумовлена, як правило, геофізичними 

властивостями ґрунту, протіканням блукаючих струмів, близькістю і агресивністю 

ґрунтових вод. До суб’єктивних факторів слід віднести наступні. Проектна організа-
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ція виконувала проект ЗП згідно діючих на момент проектування нормативних до-

кументів, які не відповідають сучасним більш жорстким вимогам. Будівельно-

монтажна організація допускала відступ від проектної документації. Організація, 

яка виконувала ремонт ЗП в процесі експлуатації, допустила порушення вимог ПУЕ.  

Виявлені недоліки не дозволяють заземлювальному пристрою ефективно ви-

конувати його функції. У зв'язку з цим з'являється необхідність розробляти рекоме-

ндації з відновлення ЗП з метою приведення його у відповідність до нормативних 

документів.  

 

1.2 Існуючі критерії визначення параметрів заземлювального пристрою 

 

В [11] наведено три основних критерії, за якими слід виконувати нові, або ро-

зробляти рекомендації з відновлення існуючих ЗП електроустановок: по допусти-

мому значенню опору ЗП; по допустимому значенню напруги дотику; по допусти-

мому значенню напруги на ЗП.  

В роботах [59] – [67] розглянуто питання визначення напрямку реконструкції 

ЗП, розробки рекомендацій та прогнозуванню затрат на відновлення ЗП з метою 

приведення опору ЗП або напруги дотику до допустимих значень. Ці рекомендації в 

будь якому разі покращать електромагнітну обстановку на об'єкті, але не дозволя-

ють визначити параметри цієї обстановки. 

В електроенергетиці України основними системоутворюючими елементами є 

лінії електропередач та підстанції з відкритими розподільними пристроями (ВРП) 

класів напруги 220 – 750 кВ. Ці об'єкти відносяться до електроустановок напругою 

понад 1 кВ у електричних мережах із глухозаземленою або ефективно заземленою 

нейтраллю. При проектуванні ЗП цих електроустановок використовується один з 

двох наборів критеріїв [11]:  

– з дотриманням вимог до напруги на ЗП, до конструктивного виконання ЗП, 

до напруги дотику;  

– з дотриманням вимог до напруги на ЗП, до конструктивного виконання ЗП, 

до опору ЗП.  
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Для кожного з вказаних нормативних параметрів встановлено допустимі зна-

чення: опір ЗП не має перевищувати 0,5 Ом; напруга на ЗП, який виконують за ви-

могами до його опору, не має перевищувати 10 кВ; напруга на ЗП, який виконують 

за вимогами до напруги дотику, може перевищувати 10 кВ за умови, що з ЗП не мо-

же виноситись потенціал за межі зовнішньої огорожі електроустановки; напруга до-

тику не має перевищувати 65 В при тривалості дії понад 1 с та 500 В при тривалості 

дії до 0,1 с [11]. 

З наведеного видно, що жоден з критеріїв та жоден з нормативних параметрів 

не спрямовано на захист ізоляції кабелів вторинних кіл та на забезпечення ЕМС пе-

рвинних та вторинних кіл. Вказані критерії спрямовано лише на забезпечення елек-

тробезпеки персоналу та захисту ізоляції кабелів 6 – 10 кВ, які виходять за межи ЗП. 

Загальні вимоги до конструктивного виконання ЗП: прокладати замкнений го-

ризонтальний заземлювач навколо площі, зайнятої електрообладнанням; прокладати 

поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі та з’єднувати їх між собою в зазе-

млювальну сітку, при тому так, щоб вузол з’єднування був поблизу місць розміщен-

ня нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів; забезпечувати якомога 

меншу довжину заземлювальних провідників; приєднувати високовольтне облад-

нання до заземлювача, який забезпечує стікання струму не менше ніж у двох напря-

мках; прокладати заземлювальні провідники на глибині, не меншій ніж 0,3 м; пере-

різ заземлювачів має бути не менший 100 мм2, а товщина не менша 4 мм [11].  

Поздовжні та поперечні заземлювачі ЗП, який виконують за вимогами до його 

опору, треба прокладати на глибині 0,5-0,7 м. Поздовжні заземлювачі слід проклада-

ти вздовж осей електрообладнання з боку обслуговування на відстані 0,8-1,0 м від 

фундаментів Відстань між поперечними заземлювачами рекомендовано приймати в 

бік збільшення від периферії до центру заземлювальної сітки, при цьому перша і на-

ступні відстані, починаючи від периферії, не мають перевищувати відповідно 4,0; 

5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11; 13,5; 16; 20 м. Розміри чарунок заземлювальної сітки, які приля-

гають до місць приєднання нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів 

до ЗП, не мають перевищувати 6 м × 6 м [11]. 

Глибина закладання в ґрунті поздовжніх і поперечних заземлювачів ЗП, який 
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виконують за вимогами до напруги дотику, має бути не меншою ніж 0,3 м [11]. 

 

1.3 Забезпечення блискавкозахисту та електромагнітної сумісності 

 

В нормативних документах з блискавкозахисту [3], [68] – [71] розглянуто пи-

тання захисту об'єктів від прямого удару блискавки та від вторинних її проявів. Ста-

льний заземлювач системи захисту від прямого удару за [70] повинен мати переріз 

не менш 90 мм2 товщиною не менш 3 мм – для штаби, діаметр 14 мм – для круглого 

стрижня, а за [68] заземлювач повинен мати переріз не менш 100 мм2 без обмежень 

по товщині. Заземлювач системи захисту від вторинних проявів має виконуватися у 

вигляді сітки, розташованої на глибині 0,5 м, з розміром чарунки сітки від 5 м до 

20 м. Опір такого ЗП має бути не більше 10 Ом. Для захисту кабелів рекомендовано 

використовувати пристрої захисту від сплесків (перенапруг). З документів не зрозу-

міло яким чином вибирати переріз заземлювачів та розмір чарунки сітки, також не 

зрозуміло якою буде напруга на ізоляції кабелів, що захищаються.  

Розробкою теорії блискавкозахисту займалися такі визначні вчені, як 

Е. М. Базелян, Ю. П. Райзер, Г. Н. Александров [72], [73] та ін. В роботах [74] – [81] 

розглядаються практичні та теоретичні питання захисту об'єктів від прямого удару 

блискавки, а саме моделюванню кола розряду блискавки, розрахунку зон захисту 

системи блискавкоприймачів різними методами, серед яких метод оболонки, що па-

дає, метод сфери, що котиться, метод захисного кута та конусу. Однак, в цих робо-

тах не розглядаються питання захисту низьковольтних кіл від вторинних проявів 

блискавки. В роботі [82] наведено теоретичні результати числової оцінки напруги на 

конструкції щогли зв'язку при прямому ударі блискавки, яка може сягати десятків та 

сотень кіловольт. В роботі [83] наведено результати визначення електромагнітних 

завад в кабелях зв'язку при імітації удару блискавки для трьох варіантів конструкти-

вного виконання ЗП щогли зв'язку. Показано, що напруги завад можуть сягати бли-

зько 20 кВ при струмі блискавки 100 кА. Також показано, що конструктивне вико-

нання ЗП в значної мірі впливає на напруги завад. 

Нормативні документи з ЕМС встановлюють вимоги щодо стійкості МП ТЗ, 
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які використовуються на електричних станціях та підстанціях [84], до електромагні-

тних завад різного походження, описують методики випробувань МП ТЗ, в тому чи-

слі на стійкість до мікросекундних завад великої енергії (обумовлені ударами блис-

кавки) [85], до високочастотних затухаючих коливань [86] та ін., а також встанов-

люють допустимі значення показників електромагнітної обстановки на енергооб'єк-

тах [87] для забезпечення умов експлуатації у відповідності до рівня стійкості ТЗ. 

Однак, в цих нормативних документах не розглядаються питання щодо конструкти-

вного виконання ЗП для забезпечення ЕМС. 

В нормативному документі [88] наведено заходи забезпечення ЕМС вторин-

них кіл на підстанціях з відкритими та з закритими комплектними елегазовими роз-

подільчими пристроями. Показано, що для зниження напруги між силовим облад-

нанням та обладнанням вторинних кіл при КЗ до допустимого значення 2 кВ слід 

зменшувати розмір чарунки сітки ЗП, збільшувати переріз заземлювачів, прокладати 

в кабельних каналах додаткові шунтуючі провідники, збільшувати кількість зв'язків 

між ЗП різних ВРП. Але в документі не показано яким чином вибирати розмір чару-

нки сітки ЗП та переріз заземлювачів задля обмеження вказаної напруги. 

Розробкою теорії ЕМС займалися такі визначні вчені, як Э. Хабигер, А. Шваб, 

Т. Уильямс, Э. Ф. Вэнс, А. Ф. Дьяков, Р. К. Борисов, И. П. Кужекин, Ф. Х. Халілов, 

В. Н. Сарилов та ін. [1], [2], [4], [5], [89] – [92]. В роботі [4] наведено детальний ана-

ліз національних та міжнародних нормативних документів з ЕМС, розглянуто тео-

ретичні та практичні питання забезпечення ЕМС енергооб'єктів, наведено методику 

визначення показників електромагнітної обстановки на діючих об'єктах як при імі-

тації електромагнітних процесів та явищ (наприклад, КЗ на шинах та удар блискав-

ки), так і при протіканні реальних перехідних процесів (наприклад, при виконанні 

комутаційних перемикань), наведено вимоги до ЗП задля забезпечення ЕМС. Допус-

тиме значення на ізоляції кабелів вторинних кіл прийнято на рівні 2 кВ, але не пока-

зано яким чином можна цього досягти. Параметри ЗП визначаються за допустимим 

значенням опору ЗП та напруги на ЗП. 

В роботах [93] – [97] розглянуто особливості виконання, обслуговування та 

випробування вторинних кіл вимірювальних трансформаторів напруги (ТН) та 
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струму (ТС), а також конденсаторів високочастотного (ВЧ) зв'язку.  

Первинна обмотка ТС включається послідовно в ланцюг вимірюваного струму 

та через неї проходить весь струм навантаження або КЗ [93]. Цей струм є для ТС 

вимушеним і проходить по його первинній обмотці незалежно від стану вторинної 

обмотки, тобто від того, замкнута вона на навантаження, на землю або розімкнена. 

Струмові кола навантаження підключаються до затискачів вторинних обмоток ТС 

послідовно. Але навіть при послідовному з'єднанні опір вторинного навантаження 

невеликий. Тому робочий режим ТС близький до режиму КЗ. Розмикання вторинної 

обмотки призводить до зникнення розмагнічувальної дії вторинного струму, і тоді 

весь первинний струм стає струмом намагнічування. В цьому режимі різко зростає 

магнітна індукція в сталі магнитопровода, у багато разів збільшуються активні втра-

ти в сталі, що призводить до її перегріву, обгорання ізоляції обмотки і до пошко-

дження ТС. Крім того, великий магнітний потік наводить у вторинній обмотці знач-

ну напругу, яка може досягти десятків кіловольт, що становить небезпеку як для об-

слуговуючого персоналу, так і для ізоляції вторинних кіл. У зв'язку з цим вторинні 

обмотки ТС повинні бути завжди замкнені на реле або на прилади, або закорочені на 

випробувальних затискачах [93].  

Основним заходом безпечного виконання робіт у вторинних струмових колах 

в разі пошкодження ізоляції в первинному колі і попадання на вторинне коло висо-

кої напруги є заземлення одного з кінців кожної вторинної обмотки ТС. Таке зазем-

лення зазвичай проводиться на місці їх установки. У складних схемах релейного за-

хисту (наприклад, в схемі струмового диференціального захисту шин) заземлення 

допускається робити тільки в одній точці схеми (на панелі захисту). Рекомендується 

виконувати заземлення на вхідний збірці затискачів панелей захисту або управління 

або на проміжній збірці затискачів, найближчої до ТС [93], [96].  

Для захисту ТН від струму КЗ у вторинних колах встановлюють, як правило, 

автоматичні вимикачі максимального струму. Для безпечного обслуговування вто-

ринних кіл в разі пробою ізоляції і попадання високої напруги на вторинну обмотку 

один із затискачів вторинної обмотки або нульова точка приєднується до заземлення. 

Заземлення повинно встановлюватися по можливості ближче до ТН. Однак слід 
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враховувати, що при цьому об'єднання заземлених проводів двох і більше ТН не-

припустимо, тому що може послужити причиною неправильної роботи релейного 

захисту, для уникнення чого заземлення вторинних кіл ТН, об'єднаних загальною 

шинкою, встановлюється в одній точці – на цій загальній шинці на щиті. Слід, однак, 

враховувати, що кола напруги, як правило, повинні виконуватися без загальної зазе-

мленої шинки. При цьому заземлення вторинних кіл кожного ТН має встановлюва-

тися на найближчій до нього збірці затискачів і об'єднання будь-яких проводів зазе-

млених або незаземленій вторинних кіл різних ТН не допускається навіть на корот-

кий час [94], [96]. Прокладка вторинних кіл від ТН до щита повинна виконуватися 

контрольним або силовим кабелем без поділу одного ланцюга по різних кабелях. Це 

необхідно, щоб уникнути значного збільшення індуктивного опору вторинних лан-

цюгів і неприпустимого зростання втрати напруги в них. Вторинні кола ТН, встано-

влених на ВРП, повинні виводитися на щит кабелями з металевою оболонкою або 

бронею. При цьому використання ізольованою металевої оболонки в якості одного з 

проводів вторинної ланцюга напруги не допускається. Для зниження поздовжніх 

напруг, що наводяться в жилах цих кабелів струмами КЗ, що проходять по ЗУ, мета-

леву оболонку або броню рекомендується заземлити з обох сторін [97]. 

Конденсатори ВЧ зв'язку застосовуються на підстанціях для улаштування ВЧ 

каналів захистів, телемеханіки і телефонного зв'язку за схемою провід - земля або 

провід - провід [95]. За допомогою конденсаторів до лінії електропередавання (ЛЕП) 

підключаються ВЧ пости. Підключення ВЧ постів виконується через фільтри приє-

днань (ФП), які налаштовуються на частоти, які передаються каналом зв'язку. Пере-

напруги, що виникають при КЗ на ЛЕП або ударі блискавки в провід ЛЕП, через 

конденсатори ВЧ зв'язку потрапляють в ФП, ВЧ кабель і апаратуру ущільнення, 

включену на кінці кабелю. Різниця потенціалів на кінцях кабелю виявляється прик-

ладеною до його оболонки, в результаті чого оболонкою проходить струм, який час-

тково екранує жилу. Можливі такі заходи боротьби з перенапругами, обумовленими 

виносом потенціалу: прокладка уздовж кабелю мідного або алюмінієвого провідни-

ка перерізом 50 – 70 мм2, при цьому струми в цьому провіднику наводять в кабелі 

напругу зворотної полярності по відношенню до винесеного потенціалу, тобто про-
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від екранує кабель; установка розрядника в кабелі у ФП, який пробивається і зазем-

лює кабель, при цьому залишаються перенапруги між жилою і оболонкою в серед-

ній частині кабелю. При роботі розрядника ВЧ кабель закорочується і робота каналу 

зв'язку порушується на весь період КЗ. Тому застосування розрядників неприпусти-

мо в пристроях приєднання для каналів релейного захисту та автоматики [95] – [97]. 

В роботах [98] – [102] розглянуто кондуктивний та індуктивний механізми ви-

никнення електромагнітних завад в кабелях ВЧ зв'язку, ТС і ТН при КЗ на шинах пі-

дстанції. При тому завади визначалися як для непошкодженого кабелю, так і з різ-

ними варіантами його пошкодження. На рисунках 1.1 – 1.3 наведено схеми виник-

нення кондуктивних електромагнітних завад у кабелях. На рисунках також наведено 

формули визначення напруг електромагнітних завад у відповідних кабелях.  
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Рисунок 1.1 – Електромагнітні завади в кабелі ТС 
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Рисунок 1.2 – Електромагнітні завади в кабелі трансформатору напруги 
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Рисунок 1.3 – Електромагнітні завади в кабелі високочастотного зв'язку 

 



 23 

На рис. 1.1 – 1.3 використано наступні позначення: U1 – напруга у первинному 

колі, В; I1 – струм КЗ у первинному колі, А; Z1 – імпеданс первинного кола, Ом; ZLT 

та ZCT – активно-індуктивна та ємнісна складові відповідно імпедансу трансформа-

тору струму або напруги, Ом; ZAF – імпеданс вторинного кола фільтра приєднання 

(attachment filter), Ом; Zrele – імпеданс котушки керування реле струму або напруги у 

відповідних вторинних колах, Ом; ZHFA – імпеданс вхідного кола ВЧ апаратури (high 

frequency apparatus), Ом; ZL – імпеданс жили кабелю ВЧ зв'язку або фазного провід-

ника кабелю вторинних кіл трансформатору струму або напруги, Ом; ZN – імпеданс 

нульового (заземленого) провідника кабелю вторинних кіл трансформатору струму 

або напруги, Ом; Zarmor – імпеданс заземленої з обох боків броні кабелю вторинних 

кіл трансформатору напруги, Ом; Zscr – імпеданс заземленого з обох боків екрану 

кабелю ВЧ зв'язку, Ом; UL, UN, Urele, UHFA – напруги електромагнітних завад у відпо-

відних провідниках кабелів вторинних кіл, у реле та ВЧ апаратурі, обумовлені роз-

тіканням струму КЗ (I1), В; I2 – I5 – струми електромагнітних завад у відповідних ко-

лах, обумовлені розтіканням струму КЗ (I1), А; ZC – імпеданс між двома точками за-

землювального пристрою, до яких з одного боку приєднаний клемний ящик транс-

форматору струму, напруги або фільтра приєднання, а з іншого боку приєднана па-

нель релейного захисту або ВЧ зв'язку, до якої заведений кабель вторинних кіл, Ом; 

UС – напруга на опорі ZC, обумовлена розтіканням струму КЗ (I1), В. 

В роботах [98] – [102] показано, що незалежно від міста заземлення вторинних 

кіл та стану ізоляції кабелю, струми та напруги електромагнітних завад визначають-

ся напругою між точками кінцевого закладання кабелю (напруга UC на рис. 1.1 – 1.3), 

тобто між заземленим клемним ящиком ТН або ТС та заземленою релейною панел-

лю.  

Таким чином, визначив напругу UC при імітації або при математичному моде-

люванні розтікання струму КЗ чи блискавки, можна визначити параметри електро-

магнітних завад у кабелях вторинних кіл. 
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1.4 Моделювання заземлювальних пристроїв 

 

Моделюванню електромагнітних процесів в ЗП при розтіканні струму КЗ прис-

вячена велика кількість робіт, наприклад [103] – [124]. Низка робіт використовує ма-

тематичну модель ЗП, розташованого в двошаровому ґрунті [103] – [107], [110] – 

[112], [114] – [118], [124]. Деякі роботи розглядають математичну модель ЗП, розта-

шованого в тришаровому ґрунті [108], [109], [113], [119]. В різних роботах викорис-

товуються різні методи. Наприклад, в роботі [117] розглядається метод падіння поте-

нціалу, в роботі [119] – квазістатичний комплексний метод дзеркального відображен-

ня, в роботі [120] розглянуто параметричний аналіз конструктивного виконання зазе-

млювальної сітки, в роботі [121] використовується метод генетичних алгоритмів, в 

роботі [122] враховано іонізацію ґрунту та перехідний (імпульсний) опір заземлення 

при ударі блискавки. В [123] виконано детальний аналіз різноманітних методів мо-

делювання розтікання струму КЗ та струму блискавки по ЗП, розташованому в бага-

тошаровому ґрунті. Показано особливості застосування методу кінцевих елементів в 

часовій області (FDTD-метод), та методу оптичної аналогії, показана можливість за-

стосування частотного методу та методу дискретних схем для врахування хвильових 

процесів. В роботі [116] використовується прикладна програма Matlab Gui для проек-

тування заземлювальної системи у двошаровому ґрунті, а в роботі [115] – найбільш 

поширене програмне забезпечення марки ЕТАР (Electrical Power System Analysis & 

Operation Software). 

Відповідно до міжнародного стандарту IEEE Std. 80 [16] для визначення опору 

ЗП та напруги дотику використовується математична модель ЗП, розташованого у 

двошаровому ґрунті. Таке моделювання може бути засновано на відомому методі 

заміни заземлювача множиною точкових джерел струму і таким підбором струму, 

при якому еквіпотенційна поверхня результуючого електричного поля у ґрунті ма-

тиме таку ж форму, що й поверхня заземлювача [7]. Така модель розглядається у 

роботах [103] – [110], [124] та враховує наступні особливості об’єкту: двошаровість 

електричної структури ґрунту в зоні розташування ЗП; реальну конфігурацію ЗП; 

змінну за довжиною заземлювача щільність струму, що стікає у ґрунт; поздовжній 
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опір сталевих елементів нелінійно залежний від амплітуди та частоти стуму, що ни-

ми протікає. У даній математичній моделі ЗП прийняті наступні припущення: струм 

КЗ вважається таким, що встановився; розміри заземлювача та електричні характери-

стики ґрунту дозволяють розглядати електричне поле струму у ґрунті як квазістаці-

онарне; потенціал у кінцевому числі його точок має визначувані значення; щільність 

струму, що витікає з заземлювача в ґрунт, у кінцевому числі його точок має визна-

чувані значення, змінюючись між парою суміжних точок за лінійним законом; ґрунт 

є напівпростором, що проводить струм, з двошаровою електричною структурою з пи-

томим електричним опором шарів ρ1 та ρ2 й товщиною першого шару h; ЗП складаєть-

ся зі штучних елементів, виконаних зі сталевого прокату круглого або прямокутного 

перерізу з питомою провідністю γ та магнітною проникністю μ; з’єднання елементів 

ЗП між собою здійснюється у вузлах, розташованих на вісі, що проходить через 

центр тяжіння їх перерізу.  

Положення у просторі всіх елементів ЗП визначається декартовими координа-

тами k-ого вузла (xk; yk; zk), що задає початок або кінець відповідного елемента ЗП 

(див. рис. 1.4). Кожен вузол ЗП є вузлом схеми заміщення ЗП (див. рис. 1.5) [124].  
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Рисунок 1.4 – Фрагмент ЗП у двошаровому ґрунті 
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Рисунок 1.5 – Схема заміщення фрагменту ЗП 

 

Кожен елемент ЗП є гілкою схеми. Якщо між вузлами k та m є гілка з поздов-

жнім опором Zkm, то позитивний напрям струму у цій гілці прийнято від вузла з бі-

льшим номером до вузла з меншим. Провідність Gk – поперечна провідність гілки 

або провідність k-го вузла на землю. 

На першому етапі визначається щільність струму, що стікає з кожного зазем-

лювача з урахування скін-ефекту, тобто вирішується польова задача про електричне 

поле струмів у ґрунті. При цьому кожен елемент ЗП представляється множиною 

елементарних точкових джерел струму, які розміщені на його осі. Щільність струму 

точкового джерела визначається за формулою [124] 
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i
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i
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iii L

jjjj 
   (1.1) 

 

де  ji
beg – щільність струму в початковому вузлі i-того елементу ЗП; 

ji
end – щільність струму в кінцевому вузлі i-того елементу ЗП; 

ℓi – відстань уздовж i-того елементу ЗП від його початкового вузла; 

Li – довжина i-того елементу. 

Результуюче електричне поле точкових джерел визначається у довільній точці 

P методом суперпозиції. Ця точка послідовно розташовується в усіх підземних вуз-

лах ЗП. Таким чином складається система лінійних алгебраїчних рівнянь [124] 



 27 

  jd , (1.2) 

 

де  |d| – матриця взаємних та власних опорів елементів; 

|j| – матриця-стовпець щільностей струмів у вузлах сітки ЗП; 

|| – матриця-стовпець потенціалів у вузлах сітки ЗП. 

Опір сталевих заземлювачів має суттєво нелінійну залежність від струму, тому 

польова задача вирішується методом послідовних наближень. Для початкового на-

ближення задаються одиничним значенням потенціалу в усіх вузлах і = 1. Рішен-

ням системи рівнянь (1.2) є щільності струмів jі, які стікають з вузлів в землю.  

На другому етапі визначаються потенціали вузлів сітки ЗП, тобто вирішується 

ланцюгова задача. Після розрахунку щільностей струмів визначаються характеристи-

ки елементів електричної схеми заміщення ЗП (див. рис. 1.5). Визначення потенціалів 

вузлів ЗП виконується методом вузлових потенціалів. У деяких вузлах схеми струми 

задані: у вузлах, які приєднані до нейтралей силових трансформаторів підстанції, а 

також у вузлах, які відповідають місцю КЗ. При цьому використовується сума повних 

провідностей усіх гілок, які приєднані до відповідного вузла. Для цього розглядається 

активний опір гілки змінному струму, внутрішня індуктивність гілки, пов’язана з ма-

гнітним потоком усередині провідника та зовнішня індуктивність гілки, пов’язана з 

магнітним потоком поза провідником. Вказані параметри визначаються у відповідно-

сті з геометричними параметрами заземлювача за виразами, наведеними у [124]. Ви-

рішенням системи лінійних алгебраїчних рівнянь, наприклад методом Гауса, є мат-

риця-стовпець комплексних значень потенціалів у вузлах схеми заміщення ЗП.  

Отримані значення потенціалів вузлів підставляються до системи рівнянь (1.2) та 

визначаються нові значення щільностей струмів. Ітераційний процес продовжується, по-

ки не буде досягнуто необхідне значення помилки розрахунку ξ = 1·10-3. 

Математична модель ЗП, розглянута в роботах [105], [124], реалізована у при-

кладній програмі Grounding-1.0 та може бути використана для розробки критеріїв 

визначення параметрів ЗП, які передбачали би забезпечення електромагнітної сумі-

сності первинних та вторинних кіл. З цією метою в якості прикладу вторинних кіл 

доцільно прийняти найбільш поширені кола релейних захистів – струмові кола. 
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1.5 Висновки до розділу 1 та постановка задач дослідження 

 

Для визначення нормованих параметрів ЗП слід проводити математичне моде-

лювання однофазного замикання на землю. Це моделювання може бути засноване 

на методі заміни заземлювача множиною точкових джерел струму та таким підбо-

ром струму, при якому еквіпотенційна поверхня результуючого електричного поля в 

ґрунті матиме таку ж саму форму, що й поверхня заземлювача. Таку модель доціль-

но використовувати для проведення багатофакторних експериментів з визначення 

нормованих параметрів ЗП. 

Напруга електромагнітних завад у вторинних колах визначається напругою 

між двома точками ЗП, в яких виконане кінцеве закладання кабелю вторинних кіл 

(UС). Ця напруга визначається струмом (струм КЗ або струм блискавки). Тому, ви-

значив напругу UС, можна оцінити напругу, яка прикладається до ізоляції кабелів.  

На низьких частотах опір по елементах ЗП між клемним ящиком ТС та корпу-

сом релейної панелі (ZС) малий, але напруга UС може сягати декількох сотень вольт, 

а для деяких підстанцій (в залежності від параметрів ЗП та струму КЗ) більше 2,0 кВ, 

та може становити небезпеку для ізоляції кабелю. 

На високих частотах значно зростає індуктивна складова опору елементів ЗП, 

тому напруга UС, а значить й напруги електромагнітних завад можуть сягати при 

ударі блискавки декількох десятків кіловольт, отже напруги електромагнітних завад 

становлять небезпеку для ізоляції кабелю. Якщо напруга завад перевищить електри-

чну міцність ізоляції, то виникне КЗ в кабелі.  

При замиканні на землю нульового провідника кабелю струм в нульовому прові-

днику може спричинити небезпечний термічний вплив на цей провідник та ізоляцію 

кабелю, а струм в фазному провіднику може спричинити хибне спрацювання реле (в 

залежності від опору фазної ділянки струмових кіл). При замиканні на землю фазного 

провідника кабелю струм в фазному провіднику може спричинити небезпечний термі-

чний вплив на цей провідник та ізоляцію кабелю, а також хибне спрацювання реле. 

При замиканні на землю нульового та фазного провідників кабелю струм в нульовому 

провіднику може спричинити небезпечний термічний вплив на цей провідник та ізоля-
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цію кабелю, струм в фазному провіднику може спричинити небезпечний термічний 

вплив на цей провідник та ізоляцію кабелю та хибне спрацювання реле. 

На сьогоднішній день критерії проектування ЗП, наведені в нормативних до-

кументах для електроустановок напругою понад 1 кВ у електричних мережах із глу-

хозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю, не враховують вимоги щодо 

забезпечення ЕМС між первинними та вторинними колами енергетичних об'єктів та 

попередження пошкодження ізоляції контрольних кабелів. 

На основі аналізу сучасного стану ЗП, їх критеріїв проектування, а також ана-

лізу напруг та струмів електромагнітних завад в контрольних кабелях, можна сфор-

мулювати задачі, які необхідно вирішити для вдосконалення ЗП підстанцій з відкри-

тими розподільчими пристроями 330(220)/150(110) кВ мережі з заземленою нейт-

раллю за критерієм запобігання пошкодження ізоляції контрольних кабелів при ко-

роткому замиканні на шинах: 

1. Провести аналіз механізмів виникнення електромагнітних завад у вторин-

них колах ТС та визначити способи захисту вторинних кіл. 

2. Провести аналіз існуючих критеріїв виконання ЗП та розробити нові крите-

рії, спрямовані на забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл. 

3. Провести аналіз параметрів діючих підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ, 

визначити незалежні та незначимі фактори. 

4. Провести факторні експерименти для отримання математичних моделей з 

визначення опору ЗП та провести порівняльний аналіз з відомими розрахунковими 

методиками з визначення цього опору. 

5. Провести факторні експерименти для отримання математичних моделей з 

визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС та розробити вимірюваль-

ну процедуру для експериментального визначення вказаної напруги. 

6. Розробити методику визначення конструктивних параметрів ЗП для забез-

печення безаварійної роботи вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції. 
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2 ОРГАНИЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

 

2.1 Критерії виконання ЗП для забезпечення ЕМС 

 

2.1.1 Формулювання критеріїв 

Внаслідок суттєвої нееквіпотенційності ЗП у аварійних режимах між двома точ-

ками ЗП (точкою заземлення клемної шафи ТС й точкою заземлення панелі релейного 

захисту) виникають значні різниці потенціалів. Особливо небезпечними для ізоляції 

кабелів вторинних кіл є високочастотні або імпульсні напруги, які можуть викликати 

пробій цієї ізоляції. Низькочастотні (НЧ) напруги можуть викликати хибні спрацьо-

вування релейного захисту, до якого приєднаний кабель з пошкодженою ізоляцією. 

Отже, існуючі критерії проектування ЗП необхідно доповнити наступними: 

а) запобігання пробою ізоляції високочастотними (імпульсними) напругами 

при стіканні до ЗП великих високочастотних (імпульсних) струмів; 

б) запобігання пробою ізоляції кабелів низькочастотними напругами при сті-

канні до ЗП струмів КЗ; 

в) запобігання хибного спрацьовування релейного захисту при КЗ від низько-

частотних напруг, якщо ізоляція кабелю все ж пошкоджено. 

 

2.1.2 Перший критерій 

Перший критерій зводиться до зменшення імпульсних напруг на ЗП до значення, 

що не перевищує границю міцності ізоляції кабелів до імпульсних напруг. Для цього, 

передусім, необхідно мати інформацію про ці границі міцності. Далі при проектуванні 

ЗП слід передбачати таке конструктивне виконання ЗП поблизу ТС та їх клемних шаф, 

щоб опір ЗП RЗП імп імпульсному струму при КЗ на ТС, що розглядається, або при 

ударі блискавки RЗП блиск у найближчі до ТС блискавковідводи не перевищував допу-

стимого значення RДОП, Ом 
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ВЧ

ІЗОЛДОП
ДОПiмпЗП

U
I

RR . , (2.1) 

 
де  UДОП.ІЗОЛ – границя міцності ізоляції кабелів до імпульсних напруг нормованої 

форми, максимальне значення, В; 

 IВЧ – максимальне значення імпульсного струму при КЗ на шинах (розрахунко-

ве значення, характерне для розподільчих пристроїв кожного класу напруги), А. У 

випадку удару блискавки в формулі (2.1) замість опору RЗП імп треба поставити опір 

RЗП блиск, а замість струму IВЧ – струм блискавки IБЛИСК = 100/n кА, де n – кількість 

шляхів стікання струму блискавки від блискавкоприймача до ЗП. 

У табл. 2.1 наведено параметри (максимальне значення IВЧ, частота коливань 

fВЧ) ВЧ складової струму КЗ на шинах ВРП відповідного класу напруги (UН) [88]. 

Якщо відсутні дані про границі міцності ізоляції контрольних кабелів до імпульсних 

напруг, то UДОП.ІЗОЛ можна прийняти згідно [84] на рівні 1 кВ – для ВРП-220 кВ та 

нижче, на рівні 2 кВ – для ВРП-330 кВ та вище. 

 
Таблиця 2.1 

Параметри ВЧ складової струму КЗ на шинах ВРП 
UН, кВ 110 220 330 500 750 
IВЧ, кА 1 2 6 8 12 
fВЧ, МГц 1,0 0,8 0,3 0,15 0,1 

 

2.1.3 Другий критерій 

Другий критерій зводиться до зменшення НЧ напруги UС на ізоляції кабелю 

вторинних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції до допустимого значення UДОП 

 
 ДОПUUC  . (2.2) 

 
Відповідно до нормативних документів [125], [126] випробування ізоляції ка-

белів вторинних кіл виконується напругою 1000 В промислової частоти, тому допу-

стима напруга в даному критерії прийнята на рівні UДОП = 1000 В. 

Найгіршим випадком для кожного розподільчого пристрою слід вважати КЗ на 

шинах того ТС, у якого найдовший кабель вторинних кіл, тобто найвіддаленіший 
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ТС від зала релейних панелей (ЗРП). 

 

2.1.4 Третій критерій 

Третій критерій зводиться до зменшення НЧ напруг UС на ізоляції кабелю вто-

ринних кіл ТС при КЗ на шинах підстанції до допустимого значення UДОП.РЗА, обу-

мовленого параметрами релейного захисту 

 
 РЗАДОП .C UU  . (2.3) 

 
Напруга UДОП.РЗА визначається наступним чином, В: 

– при замиканні на землю нульового провідника кабелю 

 
  releLLTrele. ZZZIU РЗАДОП ; (2.4) 

 
– при замиканні на землю фазного провідника кабелю 

 
  releLrele. ZZIU РЗАДОП , (2.5) 

 
де Irele – струм уставки спрацювання реле струму (пускового органу струмових 

захистів) при КЗ на шинах, А;  

 ZLТ – опір вторинної обмотки ТС на промисловій частоті, Ом;  

 ZL – опір фазного провідника кабелю вторинних кіл ТС, Ом;  

 Zrele – опір котушки реле на промисловій частоті, Ом.  

Так само, як і в попередньому критерії, найгіршим випадком для кожного роз-

подільчого пристрою слід вважати КЗ на шинах того ТС, у якого найдовший кабель 

вторинних кіл. 

Слід зазначити, що значення напруги UДОП.РЗА, визначене за формулою (2.5), не 

перевищуватиме кількох десятків вольт навіть при довжині кабелю в кілька сотень 

метрів, тому забезпечити виконання умови (2.5) можливо тільки для тих підстанцій, 

у яких струм КЗ не перевищує 5 кА. Для підстанцій зі струмами КЗ більше 5 кА до-

цільно застосовувати критерії (2.2) та (2.4). 

При проектуванні ЗП, слід обирати такі конструктивні параметри сітки ЗП, 
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при яких контрольовані параметри ЗП не перевищать допустимих значень, розрахо-

ваних за формулами (2.2), (2.4) та (2.5).  

Таким чином, для забезпечення виконання умов (2.2), (2.4) та (2.5) треба отри-

мати залежність напруги UС на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС, найвіддаленішого 

від ЗРП, від параметрів підстанції. 

 

2.2 Вивчення об'єкту та формулювання мети експерименту  

 

2.2.1 Аналіз підстанцій 330(220)/110(150) кВ  

Математична модель ЗП, описана у підрозділі 1.4, є системою рівнянь, кіль-

кість яких визначається кількістю вузлів сітки ЗП й, у залежності від розміру ЗП, 

може сягати декількох тисяч. У зв’язку з цим неможливо аналітичним шляхом 

отримати математичне рівняння, що виражає залежність напруги UС на ізоляції ка-

белю від параметрів підстанції, у тому числі параметрів ЗП. Для отримання такої за-

лежності доцільно скористатися методами теорії планування експерименту та мате-

матичної статистики [127] – [131]. За допомогою методу регресійного аналізу отри-

мують шуканий математичний вираз, за допомогою методу дисперсійного аналізу 

виконують перевірку значимості коефіцієнтів регресії та адекватності математичної 

моделі. Очевидно, що шукана напруга залежить від декількох факторів, тому треба 

буде спланувати та провести багатофакторний експеримент. 

Проведенню багатофакторного експерименту, згідно [129], передує процес ор-

ганізації експерименту, що складається з наступних етапів: 

– вивчення об’єкту та формулювання мети експериментального дослідження; 

– вибір відклику або відкликів (для багатовідкликового експерименту); 

– вибір факторів та їх інтервалів варіювання;  

– розробка експериментальної установки та метрологічного забезпечення або 

програм для ЕОМ; 

– складання таблиці умов та плану експерименту. 

У багатофакторному експерименті вектор відклику (вектор вихідних змінних) 

Y, що визначає стан об’єкту дослідження, залежить, у загальному випадку, від трьох 
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векторів вхідних дій X, U, V. Вектор X – вектор спостережуваних та керованих у 

процесі експерименту дій. Ці дії є незалежними між собою змінними та називаються 

факторами. Вектор U – вектор спостережуваних, але некерованих у процесі експе-

рименту змінних. Вектор V – вектор не спостережуваних та некерованих у процесі 

експерименту змінних. Задача експерименту полягає в тому, щоб розкрити залеж-

ність вектора відгуку Y від дії факторів X. Дії U, V є збуреннями або шумом, які мо-

жуть спотворювати шукану залежність [127]. 

Розглядаються 80 підстанції (ПС) з ВРП класів напруги 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ, 

110 кВ та 35 кВ з верхнім класом 330 кВ або 220 кВ, які відносяться до магістраль-

них електричних мереж НЕК "Укренерго", перевірка стану ЗП яких була виконана 

співробітниками НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ" у період з 2002 по 2016 роки. 

Метою експерименту є визначення напруги UС на ізоляції кабелю вторинних 

кіл ТС при протіканні НЧ складової струму однофазного КЗ, що виникло на шинах 

ВРП, від параметрів ЗП підстанції. 

Щоб визначити шукану залежність, слід з'ясувати, як параметри ЗП залежать 

від схемного рішення первинних кіл розподільчих пристроїв, їх геометричних пара-

метрів, а також струму однофазного КЗ на шинах. 

Для аналізу підстанцій класифікуємо їх за наступними ознаками: 

– за схемою первинних кіл; 

– за геометричними параметрами; 

– за параметрами ЗП. 

 

2.2.2 Класифікація за схемою первинних кіл 

У даній роботі до параметрів схеми первинних кіл відносяться: 

– тип схеми первинних кіл ВРП; 

– кількість ліній, nПЛ, шт.; 

– кількість трансформаторів та автотрансформаторів (АТ), nАТ, шт.; 

– кількість комірок ВРП, nКОМ, шт.; 

– кількість рядів обладнання ВРП, nРО, шт.; 

– кількість рядів вимикачів ВРП, nРВ, шт. 
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Тип схеми первинних кіл ВРП визначає кількість рядів високовольтного облад-

нання, у тому числі вимикачів, а також ширину розподільчого пристрою у цілому. Схе-

ми первинних кіл підстанцій, що розглядаються, можна умовно розділити на три групи: 

а) схеми з трьома системами шин (СШ): 

– з двома рядами вимикачів, складена удвоє (3 СШ 2 ряди удвоє); 

– з двома рядами вимикачів (3 СШ 2 ряди); 

– з двома рядами вимикачів, розгорнута (3 СШ 2 ряди розг.); 

– з одним рядом вимикачів (3 СШ 1 ряд); 

б) схеми з двома системами шин: 

– з трьома рядами вимикачів, полуторна (2 СШ 3 ряди 3/2); 

– з двома рядами вимикачів, складена удвоє (2 СШ 2 ряди удвоє); 

– з двома рядами вимикачів (2 СШ 2 ряди); 

– з двома рядами вимикачів, розгорнута (2 СШ 2 ряди розг.); 

– з одним рядом вимикачів (2 СШ 1 ряд): 

– з дев’ятьма рядами обладнання (2 СШ 1 ряд (9)); 

– з чотирнадцятьма рядами обладнання (2 СШ 1 ряд (14)); 

в) прості схеми: 

– дві повітряні лінії на два силових трансформатори (2 Л – 2 Т); 

– два силових трансформатори на два трансформатори власних потреб (2 Л – 2 Т); 

– одна повітряна лінія на один силовий трансформатор (1 Л – 1 Т); 

– один силовий трансформатор на один трансформатор власних потреб (1 Л – 1 Т). 

У табл. А.1 додатку А показано кількість ВРП різних класів напруги для кож-

ного типу схеми первинних кіл, з якої видно, що для кожного класу напруги можна 

виділити найбільш поширений тип схеми первинних кіл: 

– для ВРП-35 кВ – схема 2 СШ 2 ряда (26 из 32 ВРП);  

– для ВРП -110 кВ – схема 3 СШ 1 ряд (48 из 58 ВРП);  

– для ВРП -150 кВ – схема 3 СШ 1 ряд (17 из 22 ВРП);  

– для ВРП -220 кВ – схема 3 СШ 1 ряд (6 из 9 ВРП);  

– для ВРП -330 кВ – схема 2 СШ 1 ряд (45 из 62 ВРП).  

Найбільш поширеною є схема 3 СШ 1 ряд. Ця схема застосовується у ВРП чоти-
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рьох класів напруги 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ та 330 кВ (розподільчих пристроїв з такою 

схемою 79 з 211). 

Кількість ліній (nПЛ, шт.) – кількість повітряних ліній (ПЛ) електропередаван-

ня кожного класу напруги, приєднаних до ВРП цього класу напруги. Аналіз схем 

первинних кіл розглянутих підстанцій показує: 

– для ВРП-35 кВ nПЛ змінюється від 1 шт. до 14 шт.; 

– для ВРП-110 кВ nПЛ змінюється від 2 шт. до 19 шт.; 

– для ВРП-150 кВ nПЛ змінюється від 4 шт. до 18 шт.; 

– для ВРП-220 кВ nПЛ змінюється від 1 шт. до 7 шт.; 

– для ВРП-330 кВ nПЛ змінюється від 1 шт. до 7 шт. 

Кількість трансформаторів та автотрансформаторів (nАТ, шт.) – кількість висо-

ковольтних силових трансформаторів та АТ різних класів напруги, за виключенням 

трансформаторів власних потреб. Аналіз експериментальних даних показує, що nАТ 

змінюється від 1 шт. до 7 шт. 

Кількість комірок ВРП (nКОМ, шт.) – кількість приєднань до шин ВРП кожного 

класу напруги, у тому числі ліній, трансформаторів та АТ, обхідних та секційних ви-

микачів, а також резервних комірок для приєднання ліній запланованого розвитку під-

станції. Аналіз експериментальних даних показує: 

– для ВРП-35 кВ nКОМ змінюється від 1 шт. до 30 шт.; 

– для ВРП-110 кВ nКОМ змінюється від 5 шт. до 41 шт; 

– для ВРП-150 кВ nКОМ змінюється від 11 шт. до 32 шт.; 

- для ВРП-220 кВ nКОМ змінюється від 1 шт. до 16 шт.; 

- для ВРП-330 кВ nКОМ змінюється від 1 шт. до 17 шт. 

Кількість рядів обладнання ВРП (nРО, шт.) – кількість рядів високовольтного 

обладнання (вимикачів, роз’єднувачів, вимірювальних трансформаторів струму, 

опорних ізоляторів, порталів та інше), уздовж яких необхідно прокладати поздовжні 

горизонтальні заземлювачі згідно п. 1.7.106 [11]. У табл. А.2 додатку А наведено мі-

німальні, максимальні та середні значення цієї величини для ВРП різних класів на-

пруги з різними схемами первинних кіл. З цієї таблиці видно, що nРО практично не 

залежить від класу напруги ВРП, але залежить від типу схеми первинних кіл. Це ви-
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ходить з порівняння середніх значень nРО схеми 3 СШ 1 ряд, які складають 13,94 шт., 

14,06 шт., 13,33 шт. та 14,13 шт. для ВРП класів напруги 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ та 

330 кВ відповідно, а середнє цих значень складає 13,87 шт., тобто близько 14 рядів. 

Аналогічний висновок виходить з порівняння середніх значень nРО схеми 

3 СШ 2 ряди, які складають 16,88 шт., 16,00 шт. та 18,00 шт. для ВРП класів напруги 

110 кВ, 150 кВ та 220 кВ відповідно, а середнє цих значень складає 16,96 шт., тобто 

близько 17 рядів обладнання. На рис. А.1 додатку А наведений план розташування 

обладнання ВРП-330 кВ зі схемою первинних кіл 2 СШ 1 ряд (14) та показано 14 ря-

дів обладнання. 

Кількість рядів вимикачів ВРП (nРВ, шт.) – кількість рядів високовольтних авто-

матичних вимикачів, що вимикають надструми. Аналіз експериментальних даних по-

казує, що ця величина залежить від типу схеми первинних кіл та змінюється від 1 до 3. 

ВРП, наведений на рис. А.1 додатку А, має один ряд вимикачів (ряд 7). 

 

2.2.3 Класифікація за геометричними параметрами 

У цій роботі до геометричних параметрів відносяться: 

– площа підстанції, SПС, га; 

– довжина ВРП, ℓВРП, м; 

– ширина ВРП, hВРП, м; 

– площа ВРП, SВРП, га; 

– довжина площадки АТ, ℓАТ, м; 

– ширина площадки АТ, hАТ, м; 

– площа площадки АТ, SАТ, га; 

– відстань між розподільчими пристроями, dВРП-ВРП, м; 

– ширина комірки ВРП, hКОМ, м; 

– довжина кабелю, ℓК, м; 

– відстань від ТС до ЗРП, ℓТС-ЗРП, м; 

– коефіцієнт використання території, KS. 

Площа підстанції, довжина та ширина ВРП й площадки АТ, відстань між роз-

подільчими пристроями та відстань від ТС до ЗРП визначаються за виконавчою 
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схемою ЗП, складеною при виконанні перевірки стану ЗП. 

Площа підстанції (SПС, га) – площа території, обмежена зовнішньою огорожею 

підстанції. Площа підстанції залежить від кількості розподільчих пристроїв, площі 

кожного з них, від кількості допоміжних споруд, а також запланованих перспектив 

розвитку підстанції. Аналіз експериментальних даних показує, що SПС змінюється від 

2,53 га до 25,33 га. 

Довжина ВРП (ℓВРП, м) – довжина поздовжньої сторони ВРП, обмежена крайні-

ми (найбільш віддаленими один від одного) порталами шинного мосту (ПШМ) (див. 

рис. А.1 додатку А). Довжина ВРП залежить від класу напруги та кількості комірок. 

Ширина ВРП (hВРП, м) – довжина поперечної сторони ВРП, обмежена крайні-

ми стійками порталів шинних мостів (див. рис. А.1 додатку А). 

Мінімальні, максимальні та середні значення цієї величини для ВРП різних 

класів напруги з різними схемами первинних кіл наведено у табл. А.3 додатку А, з 

якої видно, що hВРП суттєво залежить від класу напруги, а також від типу схеми пер-

винних кіл. Це виходить з порівняння середніх значень hВРП схеми 3 СШ 1 ряд, які 

складають 45,3 м, 59,5 м, 79,0 м та 105,2 м для ВРП класів напруги 110 кВ, 150 кВ, 

220 кВ та 330 кВ відповідно. Аналогічний висновок виходить з порівняння середніх 

значень hВРП схеми 3 СШ 2 ряди, які складають 59,7 м, 86,1 м та 108,0 м для ВРП 

класів напруги 110 кВ, 150 кВ та 220 кВ відповідно. Графічне подання цієї залежно-

сті наведено на рис. А.2 додатку А. 

Площа ВРП (SВРП, га) – добуток довжини ВРП (ℓВРП, м) на ширину ВРП (hВРП, 

м), виражений у гектарах, га 

 

 4
ВРП

ВРП 10
ВРПhS 


 . (2.6) 

 
Площа ВРП залежить від класу напруги, кількості комірок та типу схеми пер-

винних кіл. Аналіз експериментальних даних показує: 

– для ВРП-35 кВ SВРП змінюється від 0,0027 га до 0,6773 га; 

– для ВРП-110 кВ SВРП змінюється від 0,2016 га до 2,6629 га; 

– для ВРП-150 кВ SВРП змінюється від 0,9052 га до 2,8388 га; 
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– для ВРП-220 кВ SВРП змінюється від 0,0555 га до 2,5056 га; 

– для ВРП-330 кВ SВРП змінюється від 0,0554 га до 5,3047 га. 

Довжина площадки АТ (ℓАТ, м) – довжина сторони площадки АТ, паралельної 

лінії установки силових трансформаторів та/або АТ. Аналіз експериментальних да-

них показує, що ℓАТ змінюється від 30,0 м до 389,6 м. 

Ширина площадки АТ (hАТ, м) – довжина сторони площадки АТ, перпендику-

лярної лінії (осі) установки силових трансформаторів та/або АТ. Аналіз експеримен-

тальних даних показує, що hАТ змінюється від 27,6 м до 139,4 м. 

Площа площадки АТ (SАТ, га) – добуток довжини площадки АТ (ℓАТ, м) на ши-

рину площадки АТ (hАТ, м), виражений у гектарах, га 

 

 4
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AT 10
AThS 


 . (2.7) 

 
Аналіз експериментальних даних показує, що SАТ змінюється від 0,1290 га до 

3,7557 га. На рис. А.3 додатку А наведено план розташування обладнання підстанції 

330/110 кВ. На цьому рисунку зображені площі розподільчих пристроїв (ВРП-

330 кВ та ВРП-110 кВ) та площадки АТ. 

Ширина комірки ВРП (hКОМ, м) – відстань, яка дорівнює відношенню довжини 

ВРП (ℓВРП, м) до кількості комірок ВРП (nКОМ, шт.) 

 

 
КОМ

ВРП
КОМ n

h 
 . (2.8) 

 
Ширина комірки ВРП залежить від класу напруги. Аналіз експериментальних 

даних показує: 

– для ВРП-35 кВ hКОМ змінюється від 3,8 м до 7,3 м, середнє 6,0 м; 

– для ВРП-110 кВ hКОМ змінюється від 3,5 м до 11,7 м, середнє 8,9 м; 

– для ВРП-150 кВ hКОМ змінюється від 11,0 м до 14,2 м, середнє 12,1 м; 

- для ВРП-220 кВ hКОМ змінюється від 14,4 м до 18,4 м, середнє 15,5 м; 

- для ВРП-330 кВ hКОМ змінюється від 19,2 м до 38,2 м, середнє 23,7 м. 

Довжина кабелю (ℓК, м) – довжина кабелю вторинних кіл ТС, який є найвідда-
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ленішим від ЗРП. Кабельні споруди, як правило, прокладають по прямих лініях, що 

перетинаються під прямим (або близьким до прямого) кутом. Таким чином, довжи-

ну кабелю можна приблизно визначити за формулою 

 
  2K1KK 11   , , (2.9) 

 
де  ℓК1 – довжина першого відрізку (див. рис. А.4 додатку А), який є перпендику-

ляром, проведеним від середини дальньої сторони ЗРП до осьової лінії ТС, м; 

 ℓК2 – довжина другого відрізку (див. рис. А.4 додатку А), прокладеного від се-

редини ТС (або від клемної шафи ТС) до першого відрізку. 

Довжина кабелю не залежить від класу напруги. Аналіз експериментальних 

даних показує: 

– для ВРП-110 кВ ℓК змінюється від 123,6 м до 601,7 м; 

– для ВРП-150 кВ ℓК змінюється від 171,3 м до 465,5 м; 

– для ВРП-220 кВ ℓК змінюється від 59,8 м до 364,5 м; 

– для ВРП-330 кВ ℓК змінюється від 97,0 м до 590,9 м. 

Відстань від ТС до ЗРП (ℓТС-ЗРП, м) – найкоротша відстань від середини даль-

ньої сторони ЗРП (по відношенню до ВРП, що розглядається) до середини ТС, най-

більш віддаленого від ЗРП (точка КЗ) (див. рис. А.4 додатку А) 

 
 2

2K
2

1KЗРПТC   . (2.10) 

 
Аналіз експериментальних даних показує: 

– для ВРП-110 кВ ℓТС-ЗРП змінюється від 82,8 м до 430,8 м; 

– для ВРП-150 кВ ℓТС-ЗРП змінюється від 110,2 м до 299,4 м; 

– для ВРП-220 кВ ℓТС-ЗРП змінюється від 41,7 м до 255,9 м; 

– для ВРП-330 кВ ℓТС-ЗРП змінюється від 62,5 м до 386,4 м. 

Коефіцієнт використання території (KS) – відношення суми площ усіх ВРП та 

площадок АТ до площі підстанції 
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Аналіз експериментальних даних показує, що KS змінюється від 0,2209 до 

0,7565, а середнє значення становить 0,445. Таким чином, у середньому, менше по-

ловини території підстанції зайнята розподільними пристроями та трансформатора-

ми або автотрансформаторами. 

 

2.2.4 Класифікація за параметрами ЗП 

В даній роботі до параметрів ЗП відносяться: 

а) експериментальні параметри ЗП: 

– струм однофазного КЗ на шинах ВРП, IКЗ, кА; 

– параметри двошарової моделі ґрунту: питомий опір першого шару, ρ1, Ом×м; 

питомий опір другого шару, ρ2, Ом×м; потужність (товщина) першого шару, h1, м;; 

– еквівалентний питомий опір ґрунту, ρЕКВ, Ом×м; 

– площа ЗП, SЗП, га; 

– діагональ ЗП, DЗП, м; 

– загальна довжина горизонтальних заземлювачів, ℓГЗ, м; 

– щільність горизонтальних заземлювачів, dГЗ, м/га; 

– глибина горизонтальних заземлювачів, tГЗ, м; 

– глибина розкопу, tР, м; 

– параметри поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів: форма (ши-

рина × товщина штаби; діаметр круглого стрижня); площа, sГЗ, мм2; периметр, рГЗ, 

мм; корозійний знос, δSгз, %; 

б) розрахункові параметри ЗП: 

– кількість поздовжніх горизонтальних заземлювачів, nПзГЗ, шт.; 

– кількість поперечних горизонтальних заземлювачів, nПчГЗ, шт.; 

– довжина поздовжніх горизонтальних заземлювачів, ℓПзГЗ, м; 

– довжина поперечних горизонтальних заземлювачів, ℓПчГЗ, м; 

– розрахункова довжина горизонтальних заземлювачів, ℓГЗрозр, м; 
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– розрахункова площа ЗП, SЗПрозр, га; 

– розрахункова діагональ ЗП, DЗПрозр, м; 

– розрахункова щільність горизонтальних заземлювачів, dГЗрозр, м/га; 

– розмір чарунки сітки ЗП, bЗП, м; 

– конструктивний коефіцієнт співвідношення довжин, kℓ. 

Струм КЗ на шинах ВРП (IКЗ, кА) (згідно п. 1.7.28 [11]) – струм, який прохо-

дить у землю через місце замикання.  

Цей параметр залежить від цілого ряду чинників і розраховується індивідуально 

для кожного розподільчого пристрою. У даній роботі використовуються дані, надані 

НЕК "Укренерго". Аналіз експериментальних даних показує: 

– для ВРП-110 кВ IКЗ змінюється від 4,4 кА до 42,961 кА;  

– для ВРП-150 кВ IКЗ змінюється від 12,2 кА до 39,341 кА;  

– для ВРП-220 кВ IКЗ змінюється від 2,43 кА до 26,514 кА;  

– для ВРП-330 кВ IКЗ змінюється від 3,277 кА до 28,75 кА. 

Параметри двошарової моделі ґрунту (ρ1, ρ2 и h1) – результат апроксимації ба-

гатошарової структури ґрунту до двошарової структури ґрунту, електрофізичні па-

раметри якого визначені за допомогою ВЕЗ до деякої глибини.  

При проведенні перевірки стану ЗП процедура ВЕЗ виконується, як правило, з 

використанням симетричної чотириелектродної установки Веннера. Результатом зо-

ндування є залежність уявного питомого електричного опору ґрунту від відстані між 

електродами. Ця залежність багатошарової структури ґрунту, у загальному випадку, 

може бути апроксимована залежністю дво-, три- або чотиришарової моделі ґрунту. 

Достовірність цієї апроксимації впливає на результати розрахунків, що виконуються 

далі з використанням цієї апроксимації.  

Еквівалентний питомий опір ґрунту з неоднорідною структурою (ρЕКВ, Ом×м) 

(згідно п. 1.7.36 [11]) – електричний питомий опір землі з однорідною структурою, в 

якій опір ЗП має те ж саме значення, що й у землі з неоднорідною структурою. 

Величину ρЕКВ можна отримати шляхом еквівалентування двошарової моделі 

ґрунту до одношарової моделі за формулою [10] 
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де  h1, ρ1 та h2, ρ2 – потужність (товщина) та питомий опір першого та другого ша-

рів двошарової моделі ґрунту відповідно. Величина h2 визначається глибиною екві-

валентування та обирається виходячи з розмірів ЗП або ж виходячи з максимальної 

глибини зондування при виконанні процедури ВЕЗ. 

Аналіз експериментальних даних показує, що ρЕКВ змінюється від 1,69 Ом×м до 

2071,28 Ом×м. При цьому на підстанції Західно-Кримська Кримської ЕС 

ρЕКВ = 2071,28 Ом×м. Це значення значно відрізняється від інших і тому може бути 

виключене з розглядання. У цьому випадку ρЕКВ буде знаходитись у діапазоні зна-

чень від 1,69 Ом×м до 249,67 Ом×м. 

Площа ЗП (SЗП, га) – частина території підстанції, на якій розташовані горизон-

тальні заземлювачі, що утворюють сітку ЗП. Площа ЗП менше площі підстанції (при 

відсутності виносного контуру ЗП), але, як правило, більше сумарної площі розподі-

льних пристроїв і площадки АТ (порівняй рисунки А.3 та А.5 додатку А). Аналіз екс-

периментальних даних показує, що SЗП змінюється від 1,21 га до 13,87 га. 

Діагональ ЗП (DЗП, м) – відстань між двома найбільш віддаленими одна від од-

ної точками ЗП в межах площі ЗП (див. рис. А.5 додатку А). Аналіз експерименталь-

них даних показує, що DЗП змінюється від 202,0 м до 720,4 м. 

Загальна довжина горизонтальних заземлювачів (ℓГЗ, м) – довжина горизонта-

льних заземлювачів (ГЗ) у плані, визначена за виконавчою схемою ЗП. Ця величина 

не враховує вертикальні ділянки заземлювальних провідників, а також довжину 

з'єднувальних елементів (кутових і поздовжніх, тобто тих, що витрачаються для ви-

конання зварних з'єднань внахліст). Аналіз експериментальних даних показує, що 

ℓГЗ змінюється від 3082 м до 20190 м. 

Щільність горизонтальних заземлювачів (dГЗ, м/га) – відношення загальної до-

вжини ГЗ до площі ЗП підстанції 
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Аналіз експериментальних даних показує, що dГЗ змінюється від 736,45 м/га до 

3025,15 м/га, середнє значення становить 1667,83 м/га. 

Глибина горизонтальних заземлювачів (tГЗ, м) – максимальна глибина розта-

шування ГЗ, визначена електромагнітним способом при проведенні перевірки стану 

ЗП підстанції. Аналіз експериментальних даних показує, що tГЗ змінюється від 0,5 м 

до 2,0 м. 

Глибина розкопу (tР, м) – глибина розташування ГЗ, визначена в контрольному 

розкопі. При проведенні перевірки стану ЗП розглянутих підстанцій було виконано 

196 контрольних розкопів. Аналіз експериментальних даних показує, що tГЗ зміню-

ється від 0,2 м до 1,2 м. 

Параметри поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів [форма (шири-

на × товщина штаби, мм×мм або діаметр круглого стрижня, мм); площа (sГЗ, мм2); 

периметр (рГЗ, мм); корозійний знос (δSгз, %)] – параметри ГЗ, виявлених при вико-

нанні контрольних розкопів.  

Аналіз експериментальних даних показує, що ГЗ можуть бути виконані з різних 

елементів: як зі сталевої штаби (або квадрата) різних розмірів, так і зі сталевого круг-

лого стрижня різного діаметру. Корозійний знос (δSгз) ГЗ змінюється від 5 % до 30 %. 

При цьому δSгз = 30 % зустрічається у шести розкопах, а у переважної більшості зазе-

млювачів δSгз не перевищує 10 %. Таким чином, на глибині більш ніж 0,2 м не було 

виявлено повністю зруйнованих заземлювачів. Це, однак, не означає, що корозія не 

представляє небезпеки для заземлювачів: нерідко доводилося відзначати повне руй-

нування заземлювальних провідників на переході "земля – повітря", а також елемен-

тів ЗП, розташованих на різній глибині в гравії (не в ґрунті), що часто має місце в так 

званих маслоуловлювальних басейнах під АТ і масляними вимикачами.  

В табл. А.4 додатку А наведено параметри заземлювачів, виявлених в контро-

льних розкопах, з якої видно, що найчастіше зустрічається сталева штаба 40×4 мм 

(близько 21 %), далі в порядку зменшення – сталевий круглий стрижень Ø16 мм (бли-
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зько 13 %), сталева штаба 40×5 мм (близько 11 %), інші форми заземлювачів – менше 

10 %. Площа поперечного перерізу (sГЗ) змінюється від 78,5 мм2 до 490,8 мм2, а пери-

метр поперечного перерізу (рГЗ) – від 31,4 мм до 172,0 мм. 

Кількість поздовжніх горизонтальних заземлювачів (nПз, шт.) – кількість ГЗ, 

прокладених уздовж рядів високовольтного обладнання. Кількість поздовжніх зазе-

млювачів ВРП (nПзВРП, шт.) і площадки АТ (nПзАТ, шт.) визначаються за формулами: 

 
 4РОПзВРП  nn , (2.14) 

 2ПзАТ n , (2.15) 

 
де 4 – середня кількість рядів обладнання ВРП, що розташовані за межами умов-

ного прямокутника зі сторонами "довжина ВРП" та "ширина ВРП" (див. рис. А.3 до-

датку А);  

 nПрАТ прийнято рівним 2, тобто по одному ГЗ з кожного боку ряду АТ. 

Кількість поперечних горизонтальних заземлювачів (nПч, шт.) – кількість ГЗ, 

прокладених упоперек рядів високовольтного обладнання. Кількість поперечних ГЗ 

площадки АТ (nПчАТ, шт.) визначається за формулою 

 
 2АТПчАТ  nn , (2.16) 

 
де  2 – кількість поперечних ГЗ по краям площадки АТ (по одному з кожного 

краю площадки). 

Поперечні заземлювачі ВРП згідно п. 1.7.106 [11] прокладаються на різній від-

стані один від одного. При цьому перша та наступні відстані, починаючи від пери-

ферії, не повинні перевищувати відповідно 4 м; 5 м; 6 м; 7,5 м; 9 м; 11 м; 13,5 м; 

16 м; 20 м та далі по 20 м.  

Таким чином, кількість поперечних заземлювачів ВРП (nПчВРП, шт.) залежить 

від довжини розподільчих пристроїв (ℓВРП, м). У табл. А.5 додатку А ця залежність 

наведена у табличній формі, а на рис. А.6 додатку А – у графічній. Для отримання 

аналітичного виразу залежності nПчВРП = f(ℓВРП) була виконана її апроксимація за до-

помогою прикладної програми Microsoft Excel. Апроксимація виконувалася на двох 
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ділянках, на першому з яких відстань між поперечними ГЗ змінюється зі змінним 

кроком, а на другому – з кроком 20 м. Поліноміальна апроксимація третього порядку 

дає не складний аналітичний вираз та має достатньо високу достовірність (0,9998), 

графіки практично співпадають. На другій ділянці залежність nПчВРП = f(ℓВРП) є ліній-

ною та апроксимується рівнянням прямої. Таким чином, кількість поперечних ГЗ згі-

дно п. 1.7.106 [11] з достовірністю не менше 0,9998 визначається округленням до 

найближчого більшого цілого числа, отриманого з наступного виразу, шт 
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 (2.17) 

 
Довжина поздовжніх горизонтальних заземлювачів (ℓПз, м) – сумарна довжина 

поздовжніх заземлювачів ВРП (ℓПзВРП, м) або площадки АТ (ℓПзАТ, м), що визнача-

ються за формулами: 

 
 ВРППзВРППзВРП   n , (2.18) 

 АТПзАТПзАТ   n . (2.19) 

 
Довжина поперечних горизонтальних заземлювачів (ℓПч, м) – сумарна довжина 

поперечних заземлювачів ВРП (ℓПчВРП, м) або площадки АТ (ℓПчАТ, м), що визнача-

ються за формулами: 

 
 ВРППчВРППчВРП hn  , (2.20) 

 АТПчАТПчАТ hn  . (2.21) 

 
Розрахункова довжина горизонтальних заземлювачів (ℓГЗ розр, м) – сумарна до-

вжина поздовжніх та поперечних заземлювачів підстанції (ℓГЗ розр, м), ВРП (ℓГЗ.ВРП, м) 

або площадки АТ (ℓГЗ.АТ, м), що визначаються за формулами: 

 
   ВРПГЗАТГЗрозрГЗ ..  , (2.22) 

 ПчВРППзВРПВРП.ГЗ   , (2.23) 
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 ПчАТПзАТАТ.ГЗ   . (2.24) 

 
Розрахункова площа ЗП (SЗП розр, га) – площа території підстанції, на якій прокла-

дені поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі підстанції (SЗП розр), ВРП (SЗП.ВРП) 

або площадки АТ (SЗП.АТ), виражені в гектарах, які визначаються за формулами: 

 
   ВРПЗПАТЗПрозрЗП .. SSS , (2.25) 

 4
ВРПВРП

ВРПЗП 10
hS .



 , (2.26) 

 4
АТАТ

АТЗП 10
hS .



 . (2.27) 

 
Аналіз результатів розрахунку показує, що SЗП розр змінюється від 0,906352 га 

до 9,251508 га. 

Розрахункова діагональ ЗП (DЗП розр, м) – відстань між двома найбільш віддале-

ними одна від одної точками ЗП в межах розрахункової площі ЗП (див. рис. А.3 до-

датку А). Аналіз результатів розрахунку показує, що DЗП розр змінюється від 185,8 м 

до 653,7 м. 

Розрахункова щільність горизонтальних заземлювачів (dГЗ розр, м/га) – відношення 

розрахункової довжини горизонтальних заземлювачів підстанції до площі підстанції 

 

 
розрЗП

розрГЗ
розрГЗ S

d


 . (2.28) 

 
Аналіз результатів розрахунку показує, що dГЗ розр змінюється від 678,26 м/га 

до 2905,32 м/га, а середнє значення складає 1304,11 м/га.  

Таким чином, середня розрахункова щільність ГЗ (dГЗ розр) приблизно на 300 м 

більше середньої щільності ГЗ dГЗ, отриманої по експериментальним даним. Проте, 

слід відмітити, що експериментальна величина dГЗ враховує горизонтальні ділянки 

заземлювальних провідників, а розрахункова величина dГЗ розр – не враховує. Таким 

чином, різниця між цими значеннями у дійсності буде ще більше, ніж указано вище. 

Розмір чарунки сітки ЗП (bЗП, м) – розрахункова довжина (ширина) квадратної 
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чарунки, з яких складається ЗП підстанції, виконане у вигляді рівномірної сітки. 

Якщо ЗП є квадратною рівномірною сіткою площею SЗП, га, з квадратними чарунка-

ми розміром bЗП, м, а довжина ГЗ ℓГЗ, м, прийнята рівною довжині заземлювачів но-

рмованої сітки, виконаної за вимогами [11] до опору ЗП, то bЗП можна визначити за 

формулою 
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. (2.29) 

 
Ця величина є віртуальною, проте з її допомогою можна порівняти ефектив-

ність використання ГЗ реального ЗП підстанції та ЗП, розрахованого для тієї ж підс-

танції за вимогами [11] до опору ЗП. Для зазначених ЗП загальним є план розташу-

вання високовольтного обладнання реальної підстанції, а площа ЗП і довжина ГЗ ві-

дрізняються. 

Аналіз результатів розрахунку показує:  

– значення bЗП, отримане за розрахунковою площею ЗП (див. формулу (2.25)) 

та за розрахунковою довжиною заземлювачів (див. формулу (2.22)), змінюється від 

4,79 м до 11,21 м, а середнє значення складає 7,39 м;  

– значення bЗП, отримане за експериментальною площею ЗП та за експеримен-

тальною довжиною заземлювачів, змінюється від 7,03 м до 30,4 м, а середнє значен-

ня становить 13,74 м.  

Проте, слід відмітити, що значення bЗП, отримане за експериментальними даними, 

враховує горизонтальні ділянки заземлювальних провідників, а значення bЗП, отримане 

за розрахунковими даними, – не враховує. Таким чином, значення bЗП, отримане за ек-

спериментальними даними, у дійсності буде ще більше, ніж вказано вище. 

Конструктивний коефіцієнт співвідношення довжин (kℓ) – відношення відстані 

від ТС до ЗРП (ℓТС-ЗРП, м) до діагоналі ЗП (DЗП, м) 
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 . (2.30) 
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Аналіз результатів розрахунку показує:  

– значення kℓ, отримане за розрахунковою діагоналлю ЗП (DЗП розр, м), зміню-

ється від 0,243 до 1,049, а середнє значення становить 0,506;  

– значення kℓ, отримане за експериментальною діагоналлю ЗП (DЗП, м), зміню-

ється від 0,236 до 0,955, а середнє значення становить 0,467.  

Ця величина пов'язує між собою два параметра об'єкту, які можуть варіювати-

ся незалежно один від одного. 

 

2.3 Вибір відкликів та факторів 

 
2.3.1 Вибір відкликів 

Метою експерименту є визначення залежності напруги UС на ізоляції кабелю 

вторинних кіл ТС при протіканні низькочастотної складової струму КЗ, що виникло 

на шинах ТС, від параметрів ЗП підстанції. При цьому розглядається ТС, найбільш 

віддалений від ЗРП. Отже, саме ця напруга і є відкликом. 

Крім того, при проектуванні ЗП потрібно визначити напругу UЗП на ЗП, яка, в 

свою чергу, визначається добутком струму КЗ IКЗ на опір ЗП RЗП. Тому в ході прове-

дення експериментів слід визначити залежність опору ЗП від параметрів об'єкту. 

Отже, опір ЗП також є відкликом. 

 
2.3.2 Визначення незалежних факторів 

У підрозділі 2.2 розглянуто параметри, які у більшій або меншій мірі вплива-

ють на шукані величини (відклики): 

– параметри схеми первинних кіл (див. п. 2.2.2): 

– геометричні параметри (див. п. 2.2.3): 

– параметри ЗП (див. п. 2.2.4). 

Загальна кількість розглянутих параметрів – 37. Багато з них є взаємо-

пов’язаними (с точки зору теорії планування експериментів), тобто не є незалежни-

ми факторами, а деякі незалежні фактори можуть виявитись незначимими.  

З метою зменшення обсягу експериментальних досліджень без значного зме-

ншення точності, необхідно, визначивши перелік незалежних факторів, виявити з 
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них незначимі.  

Для виявлення незалежних факторів необхідно проаналізувати зв’язки між на-

веденими вище параметрами. Структурна схема зв’язків між вказаними параметра-

ми наведена на рис. 2.1, з якого видно, що має місце декілька невеликих груп 

пов’язаних між собою факторів та одна велика група. Крім того, має місце єдиний 

фактор, не пов'язаний з іншими, а саме струм КЗ на шинах ВРП (IКЗ), який не зале-

жить від параметрів ЗП і геометричних параметрів об'єкту, а залежить від конфігу-

рації електричної мережі, віддаленості даного об'єкту від джерел енергії, від потуж-

ності АТ та ін. Цей струм є незалежним фактором. 

Перша група факторів об’єднує параметри двошарової моделі ґрунту (ρ1, ρ2 та 

h1) та еквівалентний питомий опір ґрунту (ρЕКВ). В цій групі незалежними фактора-

ми є параметри двошарової моделі ґрунту, які визначають ρЕКВ. Для зменшення об-

сягу експериментальних досліджень у якості незалежного фактору в цій групі доціль-

но прийняти еквівалентний питомий опір ґрунту. Якщо залежність відклику від цьо-

го фактору виявиться визначальною, тоді необхідно буде в якості незалежних фак-

торів приймати параметри двошарової моделі ґрунту. 

Друга група факторів об’єднує глибину ГЗ (tГЗ) та глибину розкопа (tР). В цій 

групі незалежним фактором є глибина ГЗ, яка визначає й глибину розкопу. 

Третя група факторів об’єднує площу (sГЗ) та периметр (рГЗ) поперечного пере-

різу ГЗ, а також корозійний знос (δSгз, %). В цій групі незалежними факторами є sГЗ 

та рГЗ. Ці фактори пов’язані один з одним відомими геометричними формулами. Ко-

розійний знос залежить від початкових значень параметрів поперечного перерізу за-

землювача та агресивності середовища, в якому розташований заземлювач. 

Решта параметрів представляють собою одну велику групу взаємопов’язаних 

між собою факторів. Так, наприклад, тип схеми первинних кіл ВРП визначає кіль-

кість рядів обладнання (у тому числі вимикачів), яка визначає ширину ВРП та впли-

ває на кількість поздовжніх заземлювачів. Ширина ВРП впливає на довжину попе-

речних заземлювачів та на площу ВРП, яка впливає на площу ЗП ВРП, площу підс-

танції та коефіцієнт використання території. Площа ЗП ВРП впливає на довжину ка-

белю та площу ЗП підстанції, які далі впливають на відстань від точки КЗ до ЗРП. 
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Рисунок 2.1 – Структурна схема зв’язків між параметрами об’єкту 
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Розмір чарунки сітки ЗП впливає на кількість поздовжніх і поперечних заземлювачів, 

які визначають довжину відповідних заземлювачів, що дають в сумі розрахункову 

довжину заземлювачів, а та, в свою чергу, визначає розрахункову щільність зазем-

лювачів і впливає на розмір чарунки сітки ЗП. Клас напруги визначає ширину комі-

рки ВРП, яка визначає довжину ВРП, та впливає на кількість поперечних заземлю-

вачів, довжину поздовжніх заземлювачів і площу ВРП. Далі, через площу ЗП ВРП і 

площу ЗП підстанції, довжина ВРП впливає на розмір чарунки сітки ЗП. Кількість 

ліній пов'язано з кількістю комірок ВРП, яка впливає на довжину ВРП і довжину 

площадки АТ. Довжина площадки АТ впливає на довжину поздовжніх заземлювачів і 

площу площадки АТ, яка впливає на площу підстанції, площу ЗП площадки АТ і на 

коефіцієнт використання території. Площа ЗП площадки АТ впливає на довжину ка-

белю і площу ЗП підстанції і далі – на відстань від точки КЗ до ЗРП і розмір чарунки 

сітки ЗП. Кількість АТ впливає на кількість комірок ВРП і ширину площадки АТ, яка 

впливає на площу площадки АТ і довжину поперечних заземлювачів. Відстань від 

точки КЗ до ЗРП і діагональ ЗП визначають коефіцієнт співвідношення довжин. З усіх 

факторів цієї великої групи в якості незалежних доцільно прийняти лише три: площу 

ЗП підстанції, розмір чарунки сітки ЗП і конструктивний коефіцієнт співвідношення 

довжин, оскільки розмір чарунки сітки і коефіцієнт співвідношення довжин можна 

незалежно один від одного змінювати в широкому діапазоні значень в межах обме-

женої площі ЗП підстанції. 

Таким чином, на першому етапі досліджень необхідно провести сім однофакто-

рних експериментів для відклику UС. Незалежними є наступні фактори: 

1) площа ЗП підстанції SЗП в діапазоні від 0,906352 га до 9,251508 га; 

2) розмір чарунки сітки ЗП bЗП в діапазоні від 7,03 м до 30,4 м; 

3) периметр поперечного перерізу ГЗ рГЗ в діапазоні від 31,4 мм до 172,0 мм;  

4) еквівалентний питомий опір ґрунту ρЕКВ в діапазоні від 1,69 Ом×м до 

249,67  Ом×м;  

5) струм КЗ на шинах ВРП IКЗ в діапазоні від 2,43 кА до 42,961 кА;  

6) коефіцієнт співвідношення довжин kℓ в діапазоні від 0,236 до 0,955;  

7) глибина горизонтальних заземлювачів tГЗ в діапазоні від 0,5 м до 2,0 м.  
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Для відклику RЗП на першому етапі досліджень необхідно провести шість од-

нофакторних експериментів, оскільки RЗП не залежить від коефіцієнту kℓ співвідно-

шення довжин.  

 

2.3.3 Визначення незначимих факторів 

2.3.3.1 Залежність відкликів від площі ЗП підстанції 

Дослідження виконуються з використанням програми Grounding 1.0, яка до-

зволяє створювати математичні моделі ЗП будь-якої конфігурації і моделювати роз-

тікання струмів по ЗП, розраховувати електричні параметри ЗП, в тому числі пара-

метри електробезпеки. 

Для проведення однофакторних експериментів були складені математичні мо-

делі ЗП площею 1 га, 3 га, 5 га, 7 га и 9 га з розмірами чарунки сітки ЗП 5 м, 15 м та 

25 м, схеми яких зображені на рис. 2.2 – 2.4 [132] відповідно.  

Для визначення залежностей RЗП = f(SЗП) та UС = f(SЗП) використовувалися схе-

ми ЗП, наведені на рисунках 2.3а, 2.3б, 2.3в, 2.3г та 2.3д, в яких bЗП = 15 м. При цьо-

му інші фактори мали наступні значення: рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; 

kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м. 

В експериментах визначалися наступні параметри: 

– опір ЗП (RЗП, Ом); 

– потенціал точки введення струму КЗ (φ0, В); 

– потенціал точки (φ3, В), для якої значення kℓ = 0,7. 

Напруга UС визначається як різниця потенціалів між точками UС = φ0 – φ3.  

З наведених результатів (див. рис. 2.5 та табл. А.6 додатку А) видно, що залеж-

ність RЗП = f(SЗП) є спадною, а залежність UС = f(SЗП) – зростаючою. При збільшенні 

площі ЗП в 9 разів опір ЗП зменшується в 2,73 рази, а напруга UС збільшується в 1,61 

рази. Залежність RЗП = f(SЗП) є істотно нелінійною, тому область значень SЗП слід роз-

ділити, як мінімум, на дві ділянки. На кожній дільниці залежність RЗП = f(SЗП) можна 

апроксимувати рівнянням прямої з достовірністю не нижче R2 = 0,9. 
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Рисунок 2.2 – Схеми ЗП з розміром чарунки сітки ЗП bЗП = 5 м 
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Рисунок 2.3 – Схеми ЗП з розміром чарунки сітки ЗП bЗП = 15 м 
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Рисунок 2.4 – Схеми ЗП з розміром чарунки сітки ЗП bЗП = 25 м 
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Рисунок 2.5 – Графіки залежностей RЗП = f(SЗП) и UС = f(SЗП) та їх апроксимація  

при bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 

 

2.3.3.2 Залежність відкликів від розміру чарунки сітки ЗП 

Для визначення залежностей RЗП = f(bЗП) та UС = f(bЗП) використовувалися схе-

ми ЗП, наведені на рис. 2.2в, 2.3в та 2.4в, в яких SЗП = 5 га. При цьому інші фактори 

мали наступні значення: рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м. 

Для кожної схеми ЗП визначалися ті ж параметри, що і в попередньому експеримен-

ті. З наведених результатів (див. рис. 2.6 та табл. А.7 додатку А) видно, що обидві за-

лежності є зростаючими. При збільшенні розміру чарунки сітки ЗП в 5 разів опір ЗП 

збільшується в 1,16 рази, а напруга UС – в 2,56 разів. Ці залежності мають лінійний 

(або близький до лінійного) характер. 

2.3.3.3 Залежність відкликів від периметру поперечного перетину ГЗ 

Для визначення залежностей RЗП = f(рГЗ) та UС = f(рГЗ) використовувалася схема 

ЗП, наведена на рис. 2.3в, в якій SЗП = 5 га, а bЗП = 15 м. При цьому інші фактори мали 

наступні значення: ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м. В ході проведення 

експерименту визначались ті ж параметри, що і в попередніх експериментах. З наве-

дених результатів (див. рис. 2.7 та табл. А.8 додатку А) видно, що обидві залежності є  
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Рисунок 2.6 – Графіки залежностей RЗП = f(bЗП) та UС = f(bЗП) та їх апроксимація 

при SЗП = 5 га; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
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Рисунок 2.7 – Графіки залежностей RЗП = f(рГЗ) та UС = f(рГЗ) та їх апроксимація 

при SЗП = 5 га; bЗП = 15 м; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 

 

спадними. При збільшенні рГЗ в 4,75 рази опір ЗП зменшується в 1,28 рази, а напруга 
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UС – в 4,94 рази. Ці залежності носять нелінійний характер, але з достовірністю не 

нижче R2 = 0,86 апроксимуються рівняннями прямої. 

2.3.3.4 Залежність відкликів від еквівалентного питомого опору ґрунту 

Для визначення залежностей RЗП = f(ρЕКВ) та UС = f(ρЕКВ) використовувалася 

схема ЗП, наведена на рис. 2.3в, в якій SЗП = 5 га, а bЗП = 15 м. При цьому інші фак-

тори мали наступні значення: рГЗ = 92 мм; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м. В ході 

проведення експерименту визначались ті ж параметри, що і в попередніх експери-

ментах. З наведених результатів (див. рис. 2.8 та табл. А.9 додатку А) видно, що за-

лежність RЗП = f(ρЕКВ) є зростаючою і носить практично лінійний характер. При збі-

льшенні ρЕКВ в 25 разів опір ЗП збільшиться в 13 разів. Залежність UС = f(ρЕКВ) є іс-

тотно нелінійною і має точку екстремуму – максимум, тому область значень ρЕКВ 

слід розділити, як мінімум, на дві ділянки. Межа розділу ділянок прийнята при зна-

ченні ρЕКВ = 50 Ом×м. На кожній ділянці залежність UС = f(ρЕКВ) можна апроксиму-

вати рівнянням прямої з достовірністю не нижче R2 = 0,94. 

2.3.3.5 Залежність відкликів від струму КЗ на шинах ВРП 

Залежність параметрів ЗП від струму КЗ на шинах ВРП обумовлена неліній-

ною залежністю поздовжнього опору феромагнітних (сталевих) заземлювачів і зазе-

млюючих провідників від амплітуди і частоти струму, що протікає по ним, яка, в 

свою чергу, обумовлена залежністю μ = f(H) магнітної проникливості феромагнети-

ків від напруженості магнітного поля [8]. 

Для визначення залежностей RЗП = f(IКЗ) та UС = f(IКЗ) використовувалася схема 

ЗП, наведена на рис. 2.3в, в якій SЗП = 5 га, а bЗП = 15 м. При цьому інші фактори ма-

ли наступні значення: рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м. Для кожної 

схеми ЗП визначалися ті ж параметри, що і в попередніх експериментах. З наведених 

результатів (див. рис. 2.9 та табл. А.10 додатку А) видно, що опір RЗП залежать від 

струму КЗ на шинах ВРП лише в діапазоні значень струму IКЗ < 11 кА. Залежність 

RЗП = f(IКЗ) є спадною, а залежність UС = f(IКЗ) – зростаючою. При збільшенні струму 

КЗ на шинах ВРП в 11 разів опір ЗП зменшується в 1,11 рази, а напруга UС збільшу-

ється в 19,32 рази. Залежність RЗП = f(IКЗ) носить істотно нелінійний характер.  
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Рисунок 2.8 – Графіки залежностей RЗП = f(ρЕКВ) та UС = f(ρЕКВ)  

та їх апроксимація при SЗП = 5 га; bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм;  

IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
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Рисунок 2.9 – Графіки залежностей RЗП = f(IКЗ) та UС = f(IКЗ) та їх апроксимація 

при SЗП = 5 га; bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
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Залежність UС = f(IКЗ) носить практично лінійний характер, тому з достовірніс-

тю не нижче R2 = 0,999 апроксимується рівнянням прямої. 

2.3.3.6 Залежність відкликів від конструктивного коефіцієнту співвідношення 

довжин 

Для визначення залежності UС = f(kℓ) використовувалася схема ЗП, наведена на 

рисунку 2.3в, в якій SЗП = 5 га, а bЗП = 15 м. При цьому інші фактори мали наступні 

значення: рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; tГЗ = 0,7 м.  

В ході експерименту визначались наступні параметри: 

– потенціал точки вводу струму КЗ (φ0, В); 

– потенціали точок φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, для яких значення kℓ становило 0,5; 0,6; 

0,7; 0,8; 0,9 відповідно. 

Напруга UС (відклик) визначається як різниця потенціалів між точками  

UС i = φ0 – φi, де i = 1; 2; 3; 4; 5.  

З наведених результатів (див. рис. 2.10 та табл. А.11 додатку А) видно, що за-

лежність UС = f(kℓ) є зростаючою. При збільшенні коефіцієнта kℓ в 1,8 разів напруга 

UС збільшується в 1,17 разів. Залежність носить практично лінійний характер. 
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Рисунок 2.10 – Графік залежності UС = f(kℓ) та його апроксимація  

при SЗП = 5 га; bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 150 Ом×м; IКЗ = 21 кА; tГЗ = 0,7 м 
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2.3.3.7 Залежність відкликів від глибини ГЗ 

Для визначення залежностей RЗП = f(tГЗ) та UС = f(tГЗ) використовувалася схема 

ЗП, наведена на рис. 2.3в, в якій SЗП = 5 га, а bЗП = 15 м. При цьому інші фактори ма-

ли наступні значення: рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 150 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7. Для кожної 

схеми ЗП визначалися ті ж параметри, що і в експериментах, розглянутих в пп. 

2.2.3.1 – 2.2.3.5. З наведених результатів (див. рис. 2.11 та табл. А.12 додатку А) вид-

но, що обидва відклики залежать від глибини ГЗ не суттєво. Залежність RЗП = f(tГЗ) є 

спадною, а залежність UС = f(tГЗ) – зростаючою. При збільшенні глибини ГЗ в 3,5 ра-

зи, тобто на 350 %, опір ЗП зменшується лише на 1,74%, а напруга UС збільшується 

лише на 3,58 %. Обидві залежності носять практично лінійний характер. 
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Рисунок 2.11 – Графіки залежностей RЗП = f(tГЗ) та UС = f(tГЗ) та їх апроксимація 

при SЗП = 5 га; bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 150 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7 

 

2.3.3.8 Значимі фактори при визначенні опору ЗП 

Отримані результати дозволяють зробити наступний висновок: з шести незале-

жних факторів для опору ЗП в якості значимих доцільно розглядати п'ять наступних: 

1) площа ЗП, SЗП; 
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2) розмір чарунки сітки ЗП, bЗП; 

3) периметр поперечного перерізу ГЗ, рГЗ; 

4) еквівалентний питомий опір ґрунту, ρЕКВ; 

5) струм КЗ на шинах ВРП, IКЗ. 

При цьому, якщо струм КЗ на шинах ВРП перевищує 10 кА, то при визначенні 

опору ЗП RЗП цей фактор можна вважати незначимим (див. рис. 2.9а) і проводити не 

п'ятифакторний експеримент, а чотирьохфакторний. Якщо струм КЗ на шинах не пе-

ревищує 10 кА, то слід проводити п'ятифакторний експеримент. З огляду на те, що 

залежність RЗП = f(SЗП) слід розділити на три ділянки (див. рис. 2.5а), то кожен з екс-

периментів (п'ятифакторний або чотирьохфакторний) буде складатися з трьох гілок.  

2.3.3.9 Значимі фактори при визначенні напруги на ізоляції кабелю 

З семи незалежних факторів для напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС 

в якості значимих доцільно розглядати шість наступних: 

1) площа ЗП, SЗП; 

2) розмір чарунки сітки ЗП, bЗП; 

3) периметр поперечного перерізу ГЗ, рГЗ; 

4) еквівалентний питомий опір ґрунту, ρЕКВ; 

5) струм КЗ на шинах ВРП, IКЗ; 

6) коефіцієнт співвідношення довжин, kℓ. 

Враховуючи, що залежності UС = f(рГЗ) та UС = f(ρЕКВ) слід розділити на дві ді-

лянки (див. рис. 2.7б та 2.8б), то шестифакторний експеримент для відклику UС буде 

складатися з чотирьох гілок: 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

У розділі сформульовано три критерії визначення параметрів ЗП, спрямовані 

на забезпечення ЕМС первинних та вторинних кіл підстанції, а саме на попереджен-

ня пошкодження ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при ударі блискавки та КЗ на 

шинах ВРП від високочастотних (або імпульсних) та низькочастотних напруг. 

Отримано математичні вирази для визначення високочастотної (імпульсної) допус-
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тимої напруги, а також допустимої напруги промислової частоти. Встановлено, що 

для забезпечення виконання умов з низькочастотної напруги треба отримати залеж-

ність напруги UС на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС, найвіддаленішого від ЗРП, 

від параметрів підстанції. 

У розділі показано, що для отримання залежності напруги UС, а також залеж-

ності опору ЗП RЗП від параметрів підстанції доцільно скористатися методами теорії 

планування експерименту та математичної статистики. За допомогою методу регре-

сійного налізу слід отримати шуканий математичний вираз, за допомогою методу 

дисперсійного аналізу слід виконати перевірку значимості коефіцієнтів регресії та 

адекватності математичної моделі.  

У розділі проведено систематизацію та аналіз 37 параметрів 80 підстанцій 

України напругою 330(220)/150(110) кВ. Це дозволило встановити незалежні факто-

ри, які впливають на параметри ЗП, та визначити реальні діапазони їх значень: пло-

ща ЗП підстанції SЗП = [0,906352; 9,251508] га; розмір чарунки сітки ЗП bЗП = [7,03; 

30,4] м; периметр поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів рГЗ = [31,4; 

172,0] мм; еквівалентний питомий опір ґрунту ρЕКВ = [1,69; 249,67] Ом×м; струм од-

нофазного КЗ на шинах ВРП IКЗ = [2,43; 42,961] кА; конструктивний коефіцієнт 

співвідношення довжин kℓ = [0,236; 0,955]; глибина горизонтальних заземлювачів 

tГЗ = [0,5; 2,0] м. 

Для виявлення не значимих факторів у розділі проведено сім однофакторних 

експериментів. Встановлено, що залежності RЗП = f(SЗП), RЗП = f(рГЗ), RЗП = f(IКЗ), 

RЗП = f(tГЗ), UС = f(рГЗ) є спадними, а залежності RЗП = f(ρЕКВ), RЗП = f(bЗП),UС = f(SЗП), 

UС = f(bЗП), UС = f(IКЗ), UС = f(kℓ), UС = f(tГЗ) – зростаючими. Залежності RЗП = f(SЗП), 

RЗП = f(IКЗ), UС = f(SЗП) носять нелінійний характер. Залежності RЗП = f(bЗП), 

RЗП = f(рГЗ), RЗП = f(ρЕКВ), RЗП = f(tГЗ), UС = f(bЗП), UС = f(рГЗ), UС = f(IКЗ), UС = f(kℓ), 

UС = f(tГЗ) носять лінійний (або близький до лінійного) характер, тому апроксиму-

ються рівнянням прямої. Залежність UС = f(ρЕКВ) є нелінійною та має точку екстре-

муму – максимум, тому область значень фактору ρЕКВ слід розділити на ділянки, на 

кожної з яких залежність UС = f(ρЕКВ) можна апроксимувати рівнянням прямої. 

Встановлено, що шукані параметри ЗП RЗП та UС дуже мало залежать від глибини 
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горизонтальних заземлювачів tГЗ в розглянутому діапазоні значень від 0,4 м до 1,4 м: 

при збільшені глибини у вказаному діапазоні, тобто на 350 %, опір ЗП зменшується 

лише на 1,74 %, а напруга UС збільшується лише на 3,58 %. 

У розділі сформульовані умови проведення чотирьох- та п'ятифакторних екс-

периментів для визначення опору ЗП, а також умови проведення шестифакторних 

експериментів для визначення напруги UС. Всі експерименти складаються з декіль-

кох гілок з причини того, що області значень деяких незалежних факторів було роз-

ділено на ділянки. 
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3 ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  

ТА НАПРУГИ НА ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЮ  

 

3.1 Повний чотирьохфакторний експеримент ПФЕ-24 для визначення опору ЗП 

 

У попередньому розділі показано, що для визначення опору ЗП RЗП необхідно 

провести експеримент з одним відкликом при варіації чотирьох або п'яти незалеж-

них факторів. Для отримання математичної моделі залежності RЗП від незалежних 

факторів доцільно провести дворівневі повні експерименти, а саме чотирьохфактор-

ний (ПФЕ-24) та п'ятифакторний (ПФЕ-25). Кожен із зазначених експериментів скла-

дається з трьох гілок. Для кожної гілки кожного експерименту необхідно скласти таб-

лицю умов і план експерименту. За результатами кожного експерименту необхідно 

визначити дисперсію відтворюваності експерименту, коефіцієнти регресії, статистич-

ну значимість цих коефіцієнтів, перевірити адекватність математичної моделі. 

Повний дворівневий чотирьохфакторний експеримент ПФЕ-24 проводиться 

при зміні чотирьох факторів на двох рівнях. Цей експеримент дозволяє отримати 

математичну модель виду 
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 (3.1) 

 

де  k = 4 – кількість факторів; 

 ŷ – оцінка відклику RЗП;  

 х0 = 1 – фіктивний фактор;  

 х1, х2, х3, х4 – кодовані значення факторів;  

 b0 – вільний член;  

 bi – коефіцієнти (b1, b2, b3, b4), що враховують безпосередній вплив кожного з 

факторів на відклик;  
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 biℓ – коефіцієнти (b12, b13, b14, b23, b24, b34), що враховують парні взаємодії фак-

торів на відклик;  

 biℓm – коефіцієнти (b123, b124, b134, b234), що враховують потрійні взаємодії фак-

торів на відклик;  

 biℓmp – коефіцієнт (b1234), що враховує взаємодію чотирьох факторів на відклик.  

Загальна кількість коефіцієнтів регресії в даному експерименті дорівнює кіль-

кості дослідів N = 2k = 24 = 16. 

Кодоване значення факторів визначається за формулою [127] – [130] 
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де  Хі – поточне значення і-того фактору;  

 Хі
0 – основний рівень і-того фактору;  

 hi – інтервал варіювання і-того фактору. 

У дворівневих експериментах кожен фактор приймає тільки два значення (Хів – 

верхнє та Хін – нижнє). В цьому випадку кодовані значення факторів (хі) матимуть 

два значення: –1; +1. Значення основного, нижнього і верхнього рівнів та інтервали 

варіювання факторів для даного експерименту наведені в табл. Б.1 додатку Б. Плани 

експерименту ПФЕ-24 для відклику RЗП наведені в колонках 1 – 6 табл. Б.2 – Б.4 дода-

тку Б для гілок 1 – 3 відповідно. Для визначення коефіцієнтів рівняння (3.1) план екс-

перименту доповнюється колонками, в які заносяться значення фіктивного фактору х0, 

значення парних, потрійних взаємодій та взаємодію чотирьох факторів, а також добу-

тки кожного фактору і кожної взаємодії на відклик. 

Коефіцієнти регресії визначаються за формулами, отриманими методом най-

менших квадратів [127] – [130]: 

 

 



N

j
y

N
b

1
j0

1 ; (3.3) 

 



N

j
jiji yx

N
b

1

1 ; (3.4) 



 68 

 



N

j
jjiji yxx

N
b

1

1
 ; (3.5) 

 



N

j
jmjjijmi yxxx

N
b

1

1
 ; (3.6) 

 



N

j
jpjmjjijmpi yxxxx

N
b

1

1
 . (3.7) 

 
Для визначення дисперсії відтворюваності експерименту необхідно провести 

шість паралельних дослідів в центрі плану. При цьому всі фактори приймають зна-

чення, відповідне основному рівню протягом усіх паралельних дослідів. Оскільки 

даний експеримент є обчислювальним, то, не змінюючи ніяких параметрів матема-

тичної моделі ЗП в прикладній програмі, не зміниться і результат обчислення. Тому 

для визначення дисперсії відтворюваності експерименту в математичній моделі ЗП 

необхідно змінювати той параметр, який не є чинником експерименту. Таким пара-

метром ЗП може бути прийнята глибина розташування горизонтальних заземлюва-

чів tГЗ.  

Дисперсія відтворюваності експерименту sy
2 з шістьма дослідами в центрі пла-

ну визначається за формулою: 
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де  n0 = 6 – кількість паралельних дослідів в центрі плану;  

 y0u – значення відклику в u-тому досліді в центрі плану;  

 f2 = n0 – 1 = 6 – 1 = 5 – число ступенів свободи при визначенні дисперсії відт-

ворюваності експерименту;  

 0y  – середнє арифметичне значення відклику в центрі плану. 

Значимість коефіцієнтів регресії визначається за критерієм Стьюдента: коефі-

цієнт регресії значимий, якщо його абсолютна величина bi більше довірчого інтер-
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валу Δbi, який визначається за формулою: 

 
  iтi bstb  ; (3.10) 

    ii bsbs 2 ; (3.11) 

   22 1
yi s

N
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де  tт – табличне значення критерію Стьюдента при прийнятому рівні значимості 

5 % та числі ступенів свободи f2 при визначенні дисперсії відтворюваності експеримен-

ту (див. табл. В.1 додатку В) tт = 2,571 для f2 = 5 [128]; 

 s{bi} – помилка у визначенні i-того коефіцієнту; 

 s2{bi} – дисперсія i-того коефіцієнту. 

Після розрахунку коефіцієнтів моделі та перевірки їх значимості слід переві-

рити гіпотезу адекватності отриманої моделі. Ця перевірка проводиться за критерієм 

Фішера: якщо розрахункове значення критерію Фішера Fp не більше табличного 

значення Fp ≤ Fт для прийнятого рівня значимості 5 % та відповідного числа ступе-

нів свободи f1, то модель вважається адекватною. В іншому випадку гіпотеза адеква-

тності відкидається.  

Розрахункове значення критерію Фішера визначається за формулою: 
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де  2

адs  – дисперсія адекватності; 

 yj – значення відклику в j-тому досліді;  

 ŷj – значення відклику, розраховане за допомогою отриманої моделі для умов 

j-того досліду;  

 N – кількість дослідів в матриці планування;  
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 k – кількість факторів; 

 f1 – число ступенів свободи при визначенні дисперсії адекватності для моделі (3.1). 

Табличне значення критерію Фішера (див. табл. В.2 додатку В) становить 

Fт = 4,75 для f1 = 11 та f2 = 5 [128]. 

Результати розрахунку коефіцієнтів регресії (bi) та розрахункового значення 

відклику ŷj наведені в табл. Б.2 – Б.4 додатку Б для гілок 1 – 3 відповідно. Результа-

ти розрахунку дисперсії відтворюваності експерименту в центрі плану sy
2, дисперсії 

коефіцієнтів регресії s2{bi}, помилки у визначенні коефіцієнтів регресії s{bi}, довір-

чого інтервалу коефіцієнтів регресії Δbi, дисперсії адекватності 2
адs  та розрахунково-

го значення критерію Фішера наведені в табл. Б.5 Додатку Б. 

Рівняння (3.1), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 1 

(1 га ≤ SЗП ≤ 3 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) набуде вигляду 
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 (3.16) 

 
де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4 визначаються за формулою (3.2) згідно з 

даними, наведеними в табл. Б.1 додатку Б: 
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  (3.17) 

 
Рівняння (3.1), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 2 

(3 га ≤ SЗП ≤ 5 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) набуде вигляду 
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 (3.18) 

 

де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4 визначаються за формулою (3.2) згідно з 

даними, наведеними в табл. Б.1 додатку Б: 
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  (3.19) 

 
Рівняння (3.1), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 3 

(5 га ≤ SЗП ≤ 9 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) набуде вигляду 
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 (3.20) 

 
де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4 визначаються за формулою (3.2) згідно з 

даними, наведеними в табл. Б.1 додатку Б: 

 

 .x;px;bx;Sx
115

136
60

92
10

15
2

7 ЕКВ
4

ГЗ
3

ЗП
2

ЗП
1











  (3.21) 

 
3.2 Повний п'ятифакторний експеримент ПФЕ-25 для визначення опору ЗП 

 

Повний п'ятифакторний експеримент ПФЕ-25 проводиться при зміні п'яти фак-

торів на двох рівнях. Цей експеримент дозволяє отримати математичну модель виду 
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 (3.22) 

 

де  k = 5 – кількість факторів; 

 ŷ – оцінка відклику RЗП;  

 х0 = 1 – фіктивний фактор;  
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 х1, х2, х3, х4, х5 – кодовані значення факторів;  

 b0 – вільний член;  

 bi – коефіцієнти (b1, b2, b3, b4, b5 – 5 шт.), що враховують безпосередній вплив 

факторів на відклик;  

 biℓ – коефіцієнти (b12, b13, b14, b15, b23, b24, b25, b34, b35, b45 – 10 шт.), що врахову-

ють парні взаємодії факторів на відклик;  

 biℓm – коефіцієнти (b123, b124, b125, b134, b135, b145, b234, b235, b245, b345 – 10 шт.), що 

враховують потрійні взаємодії факторів на відклик;  

 biℓmp – коефіцієнти (b1234, b1235, b1245, b1345, b2345 – 5 шт.), що враховують взаємо-

дії чотирьох факторів на відклик;  

 biℓmpr – коефіцієнт (b12345), що враховує взаємодію п'яти факторів на відклик.  

Загальна кількість коефіцієнтів регресії в даному експерименті дорівнює кіль-

кості дослідів N = 2k = 25 = 32. 

Кодування факторів здійснюється за формулою (3.2). Значення основного, ниж-

нього та верхнього рівнів, а також інтервали варіювання факторів для даного експери-

менту наведені в табл. Б.6 додатку Б. План експерименту ПФЕ-25 для відклику у = RЗП 

наведено в колонках 1 – 7 табл. Б.7 – Б.9 додатку Б для гілок 1 – 3 відповідно.  

Коефіцієнти b0, bi, biℓ, biℓm, biℓmp визначаються за формулами (3.3), (3.4), (3.5), 

(3.6), (3.7) відповідно, коефіцієнт b12345, що враховує взаємодію п'яти факторів, ви-

значається за формулою 
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Для визначення дисперсії відтворюваності експерименту необхідно провести 

шість паралельних дослідів в центрі плану. Дисперсія відтворюваності експеримен-

ту sу
2 з шістьма дослідами в центрі плану визначається за формулою (3.8) з ураху-

ванням формули (3.9).  

Значимість коефіцієнтів регресії визначається за критерієм Стьюдента. Довір-

чий інтервал коефіцієнтів регресії Δbi визначається за формулою (3.10), в якій диспе-

рсія коефіцієнтів регресії s2{bi} визначається за формулою (3.12). Табличне значення 
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критерію Стьюдента (див. табл. В.1 додатку В) становить tт = 2,571 для f2 = 5. 

Перевірка адекватності моделі проводиться за критерієм Фішера. Розрахунко-

ве значення критерію Фішера визначається за формулою (3.13), в якій дисперсія 

адекватності sад
2 визначається за формулою (3.14).  

Для моделі (3.22) число ступенів свободи f1 визначається за формулою 

 
     26153211  kNf . (3.24) 

 
Табличне значення критерію Фішера (див. табл. В.2 додатку В) становить 

Fт = 4,5 для f1 = 26 та f2 = 5. 

Результати розрахунку коефіцієнтів регресії bi і розрахункового значення відк-

лику ŷj наведені в табл. Б.7 – Б.9 додатку Б для гілок 1 – 3 відповідно. Результати ро-

зрахунку дисперсії відтворюваності експерименту в центрі плану sy
2, дисперсії кое-

фіцієнтів регресії s2{bi}, помилки у визначенні коефіцієнтів регресії s{bi}, довірчого 

інтервалу коефіцієнтів регресії Δbi, дисперсії адекватності sад
2 та розрахункового 

значення критерію Фішера наведені в табл. Б.10 додатку Б. 

Рівняння (3.22), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 1 

(1 га ≤ SЗП ≤ 3 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) набуде вигляду 
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 (3.25) 

 
де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4, х5 визначаються за формулою (3.2) згідно 

з даними, наведеними в табл. Б.6 додатку Б: 
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  (3.26) 

 

Рівняння (3.22), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 2 

(3 га ≤ SЗП ≤ 5 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) набуде вигляду 

 



 74 

 
,0021,00016,0

0016,00098,00039,00358,00019,0
0035,02711,00094,00188,00414,03371,0

42153

5242324121

54321ЗП

xxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxR̂





 (3.27) 

 

де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4, х5 визначаються за формулою (3.2) згідно 

з даними, наведеними в табл. Б.6 додатку Б: 
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  (3.28) 

 

Рівняння (3.22), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 3 

(5 га ≤ SЗП ≤ 9 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) набуде вигляду 
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де кодовані значення факторів х1, х2, х3, х4, х5 визначаються за формулою (3.2) згідно 

з даними, наведеними в табл. Б.6 додатку Б: 
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  (3.30) 

 

У табл. 3.1 наведено табличний вигляд рівнянь регресії для відклику у = RЗП. 

Рівнянню регресії кожної гілки кожного експерименту відповідає колонка коефіціє-

нтів регресії і загальна для всіх експериментів колонка кодованих значень факторів і 

їх взаємодій (колонка 1). 
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Таблиця 3.1 

Табличний вигляд рівнянь регресії для відклику у = RЗП 
Позначення експерименту 

ПФЕ-25 ПФЕ-24 
Гілка 1 Гілка 2 Гілка 3 Гілка 1 Гілка 2 Гілка 3 

Формула поліному 
(3.25) (3.27) (3.29) (3.16) (3.18) (3.20) 

Умови застосування поліному 
1 ≤ IКЗ < 10 кА 10 ≤ IКЗ ≤ 40 кА 

1 ≤ SЗП < 3 га 3 ≤ SЗП < 5 га 5 ≤ SЗП ≤ 9 га 1 ≤ SЗП < 3 га 3 ≤ SЗП < 5 га 5 ≤ SЗП ≤ 9 га 
5 ≤ bЗП ≤ 25 м;   32 ≤ рГЗ ≤ 152 мм;   21 ≤ ρЕКВ ≤ 251 Ом×м 

А
рг

ум
ен

ти
  

по
лі

но
му

 

Коефіцієнти поліному 
1 2 3 4 5 6 7 

х0 +0,521773 +0,337085 +0,260198 +0,518529 +0,332915 +0,255323 
х1 –0,143220 –0,041468 –0,035418 –0,143830 –0,041783 –0,035808 
х2 +0,033813 +0,018877 +0,015688 +0,032635 +0,017133 +0,013471 
х3 –0,007883 –0,009430 –0,010592 –0,006818 –0,007749 –0,008418 
х4 +0,429595 +0,271077 +0,204301 +0,429783 +0,271371 +0,204701 
х5 –0,002811 –0,003510 –0,004019    
х1х2 –0,012968 –0,001966 –0,001221 –0,013329 –0,002173 –0,001488 
х1х4 –0,122661 –0,035856 –0,030919 –0,122606 –0,035804 –0,030866 
х2х3 –0,003086 –0,003910 –0,004531 –0,002936 –0,003609 –0,003966 
х2х4 +0,023855 +0,009872 +0,006161 +0,023951 +0,010029 +0,006378 
х2х5  –0,001683 –0,002089    
х3х5  +0,001646 +0,002055    
х1х2х4 –0,0118625 –0,002120 –0,001590 –0,011833 –0,002089 –0,001561 

Кодоване значення фактору 
х1 (SЗП – 2)/1 (SЗП – 4)/1 (SЗП – 7)/2 (SЗП – 2)/1 (SЗП – 4)/1 (SЗП – 7)/2 
х2 (bЗП – 15)/10 
х3 (рГЗ – 92)/60 
х4 (ρЕКВ – 136)/115 
х5 (IКЗ – 5,5)/4,5 – 

Кількість значимих коефіцієнтів  
11 13 13 10 10 10 

 

3.3 Порівняльний аналіз формул для визначення опору ЗП 

 

3.3.1 Визначення опору ЗП за формулою ГОСТ 12.1.30-81 

В державному стандарті ГОСТ 12.1.30-81 [133] наведена наступна формула 

для визначення опору ЗП, Ом 
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 . (3.31) 

де  SЗП – площа ЗП, м2;  

 ρЕКВ – еквівалентний питомий опір ґрунту, Ом×м. 
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3.3.2 Визначення опору ЗП за формулою Оллендорфа-Лорана 

Опір ЗП квадратної рівномірної сітки, розташованої в однорідному ґрунті, по 

периметру якої рівномірно встановлені вертикальні заземлювачі, визначається за 

формулою Оллендорфа-Лорана [134], [135], Ом: 
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де  ℓГЗ.Р – розрахункова загальна довжина горизонтальних заземлювачів (ГЗ), м;  

 ℓВЗ.Р – розрахункова загальна довжина вертикальних заземлювачів (ВЗ), м;  

 bЗП – розмір квадратної чарунки рівномірної сітки ЗП, м;  

 А – коефіцієнт пропорційності, який визначається з умов: 
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де  ℓВ – розрахункова довжина одного ВЗ, м;  

 tГЗ – глибина розташування ГЗ, м. 

За відсутності вертикальних заземлювачів (ℓВ = 0 та ℓВЗ.Р = 0) та враховуючи 

формулу (3.33), формула Оллендорфа-Лорана набуде вигляду, Ом 
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де коефіцієнт А за відсутності вертикальних заземлювачів: 
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У реальному діапазоні значень SЗП та tГЗ для розглянутих 80-ти підстанцій 

330(220) кВ (див. підрозділ 2.3) значення коефіцієнту А буде визначатися умовою 

(3.37), підставивши яку в формулу (3.36), отримаємо, Ом 
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З огляду на те, що в діапазоні значень tГЗ від 0,4 м до 1,4 м значення RЗП зміню-

ється не більше, ніж на 2% (див. підрозділ 2.3.3.7), то в розрахунках доцільно при-

йняти нормоване і найбільш поширене значення tГЗ = 0,7 м. Тоді формула (3.39) на-

буде вигляду, Ом 
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 (3.40) 

 
де  K1 – коефіцієнт пропорційності між нормативною формулою визначення опо-

ру ЗП за ГОСТ 12.1.30-81 (3.31) та формулою Оллендорфа-Лорана при відсутності 

вертикальних заземлювачів. 

Оцінимо значення коефіцієнту K1 для розглянутих 80-ти підстанцій 

330(220) кВ в реальному діапазоні значень SЗП та bЗП (див. підрозділ 2.3). Залежність 

RЗП = f(SЗП) є спадною, а залежність RЗП = f(bЗП) – зростаючою. У зв'язку з цим коефі-

цієнт K1 матиме максимальне значення при мінімальному значенні SЗП та максима-

льному значенні bЗП, а мінімальне значення – при мінімальному значенні bЗП і мак-

симальному значенні SЗП: 
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Таким чином, значення RЗП, розраховане за формулою Оллендорфа-Лорана 

при відсутності вертикальних заземлювачів, відрізняється від значення RЗП, розрахо-

ваного за нормативною формулою ГОСТ 12.1.30-81, не більше ніж на ± 10% в реа-

льному діапазоні значень SЗП та bЗП.  

Результати розрахунку опору ЗП для 80-ти підстанцій 330(220) кВ за форму-

лою Оллендорфа-Лорана (3.40) наведено в колонці 7 таблиці Г.1 додатку Г. 

 

3.3.3 Визначення опору ЗП за формулою Лорана 

Опір ЗП квадратної рівномірної сітки, розташованої в двошаровому ґрунті, 

можна визначити за формулою Лорана [18], Ом 
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де  ρ1 та ρ2 – питомий опір першого (верхнього) та другого шарів ґрунту відповід-

но, Ом×м;  

 DЕКВ – еквівалентний діаметр кола, площа якого, дорівнює площі ЗП, м. 

Якщо ЗП розташоване в однорідному ґрунті (ρЕКВ = ρ1 = ρ2), то формула Лора-

на набуде вигляду, Ом 
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де K2 – коефіцієнт пропорційності між нормативною формулою визначення опору 

ЗП за ГОСТ 12.1.30-81 (3.31) та формулою Лорана для однорідного ґрунту. 

Оцінимо значення коефіцієнту K2 для 80-ти підстанцій 330(220) кВ в реально-

му діапазоні значень SЗП та bЗП (див. підрозділ 2.3): 
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З наведених формул видно, що значення RЗП, розраховане за формулою Лорана 

для однорідного ґрунту, відрізняється від значення RЗП, розрахованого за норматив-

ною формулою (3.31), не більше ніж на ± 10% в реальному діапазоні значень SЗП та 

bЗП. Крім того, слід зауважити, що коефіцієнти K1 та K2 практично рівні між собою 

за значенням, тобто значення RЗП, розраховане за формулою (3.44) буде практично 

дорівнювати значенню RЗП, розрахованому за формулою (3.40). 

Результати розрахунку опору ЗП для 80-ти підстанцій 330(220) кВ за форму-

лою (3.43) наведено в колонці 9 табл. Г.1 додатку Г, а за формулою (3.44) – в колон-

ці 8 табл. Г.1 додатку Г. Аналіз наведених результатів свідчить, якщо розмір чарун-

ки сітки ЗП дорівнює 5 м, то для 63-ох з 80-ти підстанцій різниця між розраховани-

ми значеннями опору ЗП не перевищує 10%, для 17-ти з 80-ти підстанцій ця різниця 

більше 10 %. При збільшенні розміру чарунки сітки різниця зростає. Таким чином, 

для 17-ти з 80-ти підстанцій визначати значення RЗП за формулою Лорана для одно-

рідного ґрунту (3.44) некоректно навіть, якщо розмір чарунки дорівнює 5 м. 
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а) підстанція ЗП-330/150 

(SЗП = 9,95 га; рГЗ = 110 мм;  

ρЕКВ = 7,95 Ом×м; IКЗ = 26,98 кА) 

б) підстанція Поляна 330/110 

(SЗП = 3,0265 га; рГЗ = 90 мм;  

ρЕКВ = 44,91 Ом×м; IКЗ = 8,5 кА) 
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в) підстанція Комунарська-220/110/35 

(SЗП = 2,9907 га; рГЗ = 112 мм;  

ρЕКВ = 170,7 Ом×м; IКЗ = 7,22 кА) 

г) підстанція Славутич 330/110 

(SЗП = 3,4919 га; рГЗ = 88 мм;  

ρЕКВ = 249,67 Ом×м; IКЗ = 9,0 кА) 

 

Рисунок 3.1 – Залежності опору ЗП від розміру чарунки сітки ЗП RЗП = f(bЗП) 

3.3.4 Визначення опору ЗП за рівняннями регресії 
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Результати розрахунку опору ЗП для 80-ти підстанцій 330 (220) кВ за моделя-

ми, отриманими в ході факторних експериментів (див. табл. 3.1), наведені в колонці 

8 табл. Г.2 додатку Г, а в колонці 9 – результати розрахунку відносної похибки роз-

рахунку RЗП, яка визначається за формулою, % 

 

 %100
ЗП

ЗП-ПФЕЗП 



R
RR , (3.47) 

 
де RЗП-ПФЕ – значення опору ЗП, розраховане з використанням моделі експериме-

нтів ПФЕ-24 та ПФЕ-25, Ом;  

 RЗП – значення опору ЗП, розраховане за нормативною формулою (3.31), Ом. 

На рисунку 3.1 наведено графіки залежності опору ЗП від розміру чарунки сіт-

ки ЗП RЗП = f(bЗП), збудовані для чотирьох підстанцій. Аналіз графіків та результатів 

розрахунку (див. табл. Г.2 додатку Г) показав, що для більшості розглянутих 80 під-

станцій, а саме для 61, опір RЗП-ПФЕ за моделями факторних експериментів більше, 

ніж опір RЗП за нормативною формулою незалежно від розміру чарунки сітки ЗП 

(див. рис. 3.1а). Для 17-ти підстанцій опір RЗП-ПФЕ може бути як більше, так і менше, 

ніж опір RЗП за нормативною формулою (див. рис. 3.1б та 3.1в). Лише для 2 підстан-

цій (див. рис. 3.1г) опір RЗП-ПФЕ менше, ніж опір RЗП за нормативною формулою не-

залежно від розміру чарунки сітки ЗП. З графіків також видно, що при збільшені ек-

вівалентного питомого опору ґрунту зменшується різниця між значеннями опору ЗП, 

визначеними за моделями факторних експериментів та за формулою Оллендорфа-

Лорана (3.40) або за формулою Лорана для однорідного ґрунту (3.44). 

 

3.4 Повний шестифакторний експеримент ПФЕ-26 для визначення напруги на 

ізоляції кабелю вторинних кіл ТС 

 

У підрозділі 2 показано, що для визначення напруги UС на ізоляції кабелю вто-

ринних кіл ТС необхідно провести експеримент з одним відкликом при варіації шес-

ти незалежних факторів. При цьому, розрахунковими точками є наступні: перша точ-

ка – точка введення струму КЗ, тобто точка ЗП, до якої приєднано клемну шафу ТС, 
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на шинах якого відбулося КЗ; друга точка – точка ЗП, до якої приєднана панель ре-

лейного захисту у ЗРП, яка використовує вторинні кола розглянутого ТС. Для отри-

мання математичної моделі залежності відклику UС від незалежних факторів доці-

льно провести повний дворівневий шестифакторний експеримент ПФЕ-26, що скла-

дається з чотирьох гілок. Для кожної гілки кожного експерименту необхідно скласти 

таблицю умов та план експерименту. За результатами кожного експерименту необ-

хідно визначити дисперсію відтворюваності експерименту, коефіцієнти регресії, ста-

тистичну значимість цих коефіцієнтів, перевірити адекватність математичної моделі. 

Повний шестифакторний експеримент ПФЕ-26 проводиться при зміні шести 

факторів на двох рівнях. Цей експеримент для кожного відклику дозволяє отримати 

математичну модель виду 
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 (3.48) 

 

де  k = 6 – кількість факторів; 

 ŷ – оцінка відклику UС;  
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 х0 = 1 – фіктивний фактор;  

 х1, х2, х3, х4, х5, х6 – кодовані значення незалежних факторів;  

 b0 – вільний член;  

 bi – коефіцієнти (b1, b2, b3, b4, b5, b6 – 6 шт.), що враховують безпосередній 

вплив факторів на відклик;  

 biℓ – коефіцієнти (b12, b13, b14, b15, b16, b23, b24, b25, b26, b34, b35, b36, b45, b46, b56 – 

15 шт.), що враховують парні взаємодії факторів на відклик;  

 biℓm – коефіцієнти (b123, b124, b125, b136, b134, b135, b136, b145, b146, b156, b234, b235, b236, 

b245, b246, b256, b345, b346, b356, b456 –20 шт.), що враховують потрійні взаємодії факторів 

на відклик;  

 biℓmp – коефіцієнти (b1234, b1235, b1236, b1245, b1246, b1256, b1345, b1346, b1356, b1456, b2345, 

b2346, b2356, b2456, b3456 – 15 шт.), що враховують взаємодії чотирьох факторів на відк-

лик;  

 biℓmpr – коефіцієнти (b12345, b12346, b12356, b12456, b13456, b23456 – 6 шт.), що врахову-

ють  взаємодії п'яти факторів на відклик; 

 biℓmprv – коефіцієнт (b123456), що враховує взаємодію шести факторів на відклик. 

Загальна кількість коефіцієнтів регресії в даному експерименті дорівнює кіль-

кості дослідів N = 2k = 26 = 64. 

Кодування факторів здійснюється за формулою (3.2). Значення основного, ниж-

нього та верхнього рівнів, а також інтервали варіювання факторів шестифакторного ек-

сперименту ПФЕ-26 для відклику y = UС наведені в таблиці Б.11 додатку Б. План екс-

перименту ПФЕ-26 для відклику у = UС наведено в колонках 1 – 8 табл. Б.12 – Б.15 

додатку Б для гілок 1 – 4 відповідно.  

Коефіцієнти b0, bi, biℓ, biℓm, biℓmp, biℓmpr визначаються за формулами (3.3), (3.4), 

(3.5), (3.6), (3.7), (3.23) відповідно, коефіцієнт b123456, що враховує взаємодію шести 

факторів на відклик, визначається за формулою 
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Для визначення дисперсії відтворюваності експерименту необхідно провести 
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шість паралельних дослідів в центрі плану. Дисперсія відтворюваності експеримен-

ту sy
2 з шістьма дослідами в центрі плану визначається за формулою (3.8) з ураху-

ванням формули (3.9), в яких кількість паралельних дослідів в центрі плану стано-

вить n0 = 6, число ступенів свободи, з яким визначалася дисперсія відтворюваності 

експерименту, становить f2 = n0 –1 = 6 – 1 = 5. 

Значимість коефіцієнтів регресії визначається за критерієм Стьюдента. Довір-

чий інтервал коефіцієнтів регресії (Δbi) визначається за формулою (3.10), в якій дис-

персія коефіцієнтів регресії s2{bi} визначається за формулою (3.12). Табличне значен-

ня критерію Стьюдента (див. табл. В.1 додатку В) становить tт = 2,571 для f2 = 5. 

Перевірка адекватності моделі проводиться за критерієм Фішера. Розрахунко-

ве значення критерію Фішера визначається за формулою (3.13), в якій дисперсія 

адекватності 2
адs  визначається за формулою (3.14).  

Для моделі (3.48) число ступенів свободи визначається за формулою 

 
     57166411  kNf . (3.50) 

 
Табличне значення критерію Фішера (див. табл. В.2 додатку В) становить 

Fт = 4,45 для f1 = 57 та f2 = 5. 

Результати розрахунку коефіцієнтів регресії bi та розрахункового значення ві-

дклику ŷj наведені в табл. Б.12 – Б.15 додатку Б для гілок 1 – 4 відповідно. Результа-

ти розрахунку дисперсії відтворюваності експерименту в центрі плану sy
2, дисперсії 

коефіцієнтів регресії s2{bi}, помилки у визначенні коефіцієнтів регресії s{bi}, довір-

чого інтервалу коефіцієнтів регресії Δbi, дисперсії адекватності 2
адs  та розрахунково-

го значення критерію Фішера наведені в табл. Б.16 додатку Б. 

Рівняння (3.48), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 1 

(10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) набуде вигляду 
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 (3.51) 

 
де кодовані фактори х1, х2, х3, х4, х5, х6 визначаються за формулою (3.2) згідно з да-

ними, наведеними в табл. Б.11 додатку Б: 
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 (3.52) 

 
Рівняння (3.48), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 2 

(10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) набуде вигляду 
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 (3.53) 

 
де кодовані фактори х1, х2, х3, х4, х5, х6 визначаються за формулою (3.2) згідно з да-

ними, наведеними в табл. Б.11 додатку Б: 

 



 86 

 




























.
20

70;
20

21;
20

30

;
30

122;
10

15;
4

5

6
КЗ

5
ЕКВ

4

ГЗ
3

ЗП
2

ЗП
1

,
,kxIxx

pxbxSx



 (3.54) 

 
Рівняння (3.48), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 3 

(50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) набуде вигляду 
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 (3.55) 

 

де кодовані фактори х1, х2, х3, х4, х5, х6 визначаються за формулою (3.2) згідно з да-

ними, наведеними в табл. Б.11 додатку Б: 
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 (3.56) 

 
Рівняння (3.48), що враховує тільки значимі коефіцієнти регресії, для гілки 4 

(50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) набуде вигляду 

 

 

,95,163,104,938,3
48,845,126,259,3296,3

43,106,1471,146,33
05,1027,1912,289,381,67
79,971,11988,193,3494,3

55,6291,184,1531,3819,21
24,27178,266,7301,13316,7053,300

653265215321653

652542632532651

541531621521

32165546353

6252423261

514131216

54321

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxÛC












 (3.57) 
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де кодовані фактори х1, х2, х3, х4, х5, х6 визначаються за формулою (3.2) згідно з да-

ними, наведеними в табл. Б.11 додатку Б: 
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 (3.58) 

 
В табл. 3.2 наведено табличний вигляд рівнянь регресії для відклику у = UС, 

отриманих вище. Рівнянню регресії кожної гілки відповідає колонка коефіцієнтів 

регресії та загальна для всіх гілок колонка кодованих значень факторів та їх взаємо-

дій (колонка 1).  

В колонках 3 – 8 табл. Д.1 додатку Д наведено реальні значення факторів 80-ти 

підстанцій 330(220) кВ для шестифакторного експерименту, в колонці 9 наведено ре-

зультати розрахунку напруги UС з використанням моделі експерименту ПФЕ-26 (див. 

формули (3.51), (3.53), (3.55), (3.57) або колонки 2 – 5 табл. 3.2). При проведенні роз-

рахунку приймалися три різних значення розміру чарунки сітки ЗП bЗП = 5 м; 15 м; 

25 м, глибина розташування сітки ЗП прийнята рівною 0,7 м. 

Аналіз результатів показує, що для підстанції Комінтерново-220/110/35 кВ Пі-

вденної енергетичної системи (ЕС) НЕК "Укренерго" (IКЗ = 3,69 кА, 

ρЕКВ = 7,57 Ом×м, рГЗ = 108 мм, SЗП = 1,21 га) напруга UС становить 31,93 В та 

72,07 В при розмірі чарунки сітки 5 м та 25 м відповідно, а для підстанції ДД-

330/150/35 кВ Дніпровської ЕС НЕК "Укренерго" (IКЗ = 28,7 кА, ρЕКВ = 6,14 Ом×м, 

рГЗ = 50,2 мм, SЗП = 11,5 га) напруга UС становить 855,93 В та 2186,12 В при розмірі 

чарунки сітки 5 м та 25 м відповідно.  

З наведених прикладів видно, що зазначені підстанції значно відрізняються за 

значенням струму КЗ (IКЗ) та площі ЗП (SЗП), а також, хоч й менш істотно, – за пери-

метром поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів (рГЗ). Однак, слід зазна-

чити, що фактори IКЗ та SЗП побічно пов'язані. Залежність IКЗ = f(SЗП) є зростаючою, 

тобто чим більше площа ЗП, тим більше кількість приєднань кожного класу напруги, 

а отже, більше загальна потужність встановлених автотрансформаторів й, відтак,  
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Таблиця 3.2 

Табличний вигляд рівнянь регресії для відклику у = UС 
Позначення експерименту Повний дворівневий шестифакторний експеримент ПФЕ-26 
Гілка експерименту Гілка 1 Гілка 2 Гілка 3 Гілка 4 
Формула поліному (3.51) (3.53) (3.55) (3.57) 

10 ≤ ρЕКВ < 50 Ом×м 50 ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м 
32 ≤ рГЗ < 92 мм 92 ≤ рГЗ ≤ 152 мм 32 ≤ рГЗ < 92 мм 92 ≤ рГЗ ≤ 152 мм 

Умови  
застосування  
поліному 1 ≤ SЗП ≤ 9 га; 5 ≤ bЗП ≤ 25 м; 1 ≤ IКЗ ≤ 41 кА; 0,5 ≤ kℓ ≤ 0,9 

Аргументи поліному Коефіцієнти поліному 
1 2 3 4 5 

х0 764,14 307,29 775,93 300,53 
х1 157,67 73,73 168,94 70,16 
х2 338,35 135,68 356,08 133,01 
х3 –382,75 –74,09 –401,73 –73,66 
х4 14,07 –3,97 0 –2,78 
х5 706,85 276,94 717,84 271,24 
х6 41,22 20,51 46,24 21,19 
х1х2 85,51 39,40 98,71 38,31 
х1х3 –68,13 –15,80 –82,93 –15,84 
х1х4 12,55 –1,66 0 –1,91 
х1х5 143,26 65,81 153,08 62,55 
х1х6 0 3,45 0 3,94 
х2х3 –168,61 –34,05 –188,13 –34,93 
х2х4 17,50 0 0 –1,88 
х2х5 316,22 122,16 332,01 119,71 
х2х6 20,37 9,38 24,76 9,79 
х3х4 –17,97 0 0 0 
х3х5 –361,70 –68,19 –378,79 –67,80 
х3х6 –16,96 –3,74 –21,16 –3,89 
х4х5 12,48 –3,58 0 –2,12 
х4х6 3,93 0 0 0 
х5х6 37,63 18,81 41,78 19,27 
х1х2х3 –36,92 –9,18 –50,35 –10,05 
х1х2х4 13,11 0 0 0 
х1х2х5 78,62 34,76 89,87 33,46 
х1х2х6 0 1,52 0 1,71 
х1х3х4 –13,24 0 0 0 
х1х3х5 –63,27 –14,17 –76,46 –14,06 
х1х4х5 10,56 –1,83 0 –1,43 
х1х5х6 0 3,56 0 3,96 
х2х3х4 –17,65 0 0 0 
х2х3х5 –162,17 –31,87 –179,70 –32,59 
х2х3х6 –9,13 –1,85 –12,70 –2,26 
х2х4х5 15,35 0 0 –1,45 
х2х4х6 3,36 0 0 0 
х2х5х6 18,37 8,26 22,07 8,48 
х3х4х5 –16,12 0 0 0 
х3х5х6 –15,48 –3,33 –19,11 –3,38 
х1х2х3х4 –11,52 0 0 0 
х1х2х3х5 –35,43 –8,43 –47,36 –9,04 
х1х2х4х5 11,19 0 0 0 
х1х2х5х6 0 1,56 0 1,63 
х1х3х4х5 –11,65 0 0 0 
х2х3х4х5 –15,98 0 0 0 
х2х3х5х6 –8,49 –1,61 –11,63 –1,95 
х1х2х3х4х5 –10,30 0 0 0 

х1 = (SЗП – 5)/4 
х2 = (bЗП – 15)/10 

х3 = (рГЗ – 62)/30 х3 = (рГЗ – 122)/30 х3 = (рГЗ – 62)/30 х3 = (рГЗ – 122)/30 
х4 = (ρЕКВ – 30)/20 х4 = (ρЕКВ – 150)/100 

х5 = (IКЗ – 21)/20 

Кодоване значення фактору 

х6 = (kℓ – 0,7)/0,2 
Кількість значимих коефіцієнтів 42 32 24 34 
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більше струм КЗ. Ця залежність, строго кажучи, не є лінійною, але значне збільшен-

ня кожного з факторів IКЗ та SЗП призводить до значного збільшення напруги UС.  

При цьому слід враховувати й фактор рГЗ. Так, наприклад, для підстанції Ка-

миш-Бурунська-220/110 кВ Кримської ЕС НЕК "Укренерго" (IКЗ = 2,43 кА, 

ρЕКВ  = 6,32 Ом×м, рГЗ = 50,2 мм, SЗП = 1,29 га) напруга UС становить 60,32 В та 

135,25 В при розмірі чарунки сітки 5 м та 25 м відповідно. Ця підстанція має близькі 

значення SЗП та ρЕКВ з підстанцією Комінтерново, але у неї IКЗ менше (відтак, напруга 

UС мала б бути меншою). Однак, оскільки рГЗ більш ніж в два рази менше, то напруга 

UС в підсумку – більша.  

Аналогічний приклад можна навести для підстанції з великим струмом КЗ. Так, 

для підстанції ЗП-330/150 кВ Дніпровської ЕС НЕК "Укенерго" (IКЗ = 26,98 кА, 

ρЕКВ = 7,95 Ом×м, рГЗ = 110 мм, SЗП = 9,95 га) напруга UС становить 279,67 В та 

751,76 В при розмірі чарунки сітки 5 м та 25 м відповідно. Ця підстанція має співмір-

ні значення SЗП та ρЕКВ з підстанцією ДД, але в неї IКЗ не суттєво менше, а рГЗ більш 

ніж в два рази більше, тому напруга UС в підсумку – значно менша. 

Таким чином, напруга UС становить найбільшу небезпеку для підстанцій, що 

мають великі струми КЗ, великий розмір чарунки сітки ЗП та/або незначний периметр 

перерізу ГЗ. Отже для зменшення напруги UС доцільно зменшувати розмір чарунки 

сітки ЗП та/або збільшувати периметр поперечного перерізу ГЗ.  

В деяких випадках доцільним може виявитися зменшення конструктивного ко-

ефіцієнту kℓ. Цього можна досягти або зменшенням відстані між ТС та ЗРП (ℓКЗ-ЗРП), 

або збільшенням діагоналі ЗП (DЗП). Перший захід забезпечується виконанням "роз-

поділеного" щита управління, а другий – збільшенням площі ЗП. 

 

3.5 Експериментальне визначення напруги на ізоляції кабелю 

 

На діючих підстанціях напругу UС на ізоляції кабелю (напругу між розрахун-

ковими точками) можна визначити експериментальним шляхом. При цьому, як і ра-

ніше, розрахунковими точками є точка вводу струму КЗ (точка ЗП, до якої приєдна-

на клемна шафа ТС, на шинах якого виникло КЗ) й точка ЗП, до якої приєднана па-
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нель релейного захисту, яка використовує вторинні кола ТС, що розглядається.  

Експериментальне визначення напруги UС, як і опору ЗП RЗП, виконується ме-

тодом амперметра-вольтметра при імітації розтікання струму КЗ від точки вводу 

струму КЗ. Для цього необхідно створити струмове коло та потенціальне коло. При 

цьому струмові кола для визначення опору RЗП та напруги UС є однакові, а потенціа-

льні кола є різними. 

На рис. 3.2 наведено струмове та потенціальне кола у разі використання вимі-

рювального комплексу КДЗ-1У для визначення напруги UС, а на рис. 3.3 – для ви-

значення опору RЗП.  

 

 
Рисунок 3.2 – Визначення напруги UС у разі використання комплексу КДЗ-1У  

 

З рисунків видно, що струмові кола однакові: одна клема "ВЫХОД 1" генера-

тору синусоїдального струму ГСТ-3 (входить до складу КДЗ-1У) приєднується до 

струмового електроду (СЕ), встановленого на відстані LСЕ = (1,5 ... 3)·DЗП від краю 
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ЗП підстанції, друга клема "ВЫХОД 1" – до заземлювального провідника клемної 

шафи ТС, на шинах якого імітується КЗ [26].  

Потенціальні кола в наведених схемах різні.  

Для визначення напруги UС (див. рис. 3.2) один провідник вимірювача напруги 

ИМПН-3 (входить до складу КДЗ-1У) приєднується до заземлювального провідника 

ЗРП (в ідеалі – до корпусу релейної панелі, в яку заведений кабель вторинних кіл ТС, 

що розглядається), а другий провідник – до заземлювального провідника клемної 

шафи ТС, що розглядається.  

 

 
Рисунок 3.3 – Визначення опору RЗП у разі використання комплексу КДЗ-1У 

 

Напруга UС визначається за формулою, В 

 

 
ВИМ

КЗ
ВИМ I

IUUC  , (3.59) 
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де UВИМ – показання вимірювача напруги ИМПН-3 в потенціальному колі, В 

(в наведеному прикладі UВИМ = 0,019 В – див. рис. 3.2);  

 ІВИМ – вимірювальний струм в колі імітації КЗ, А (в наведеному прикладі 

ІВИМ = 0,97018 А – див. рис. 3.2); 

 ІКЗ – струм КЗ на шинах ТС, що розглядається, А (в наведеному прикладі 

ІКЗ = 6769 А – див. рис. 3.2); 

 UШмА – показання вимірювача напруги ИМПН-3 на міліамперному шунті  

КДЗ-1У, В (в наведеному прикладі UШмА = 0,976 В – див. рис. 3.2); 

 RШмА – опір міліамперного шунту КДЗ-1У, Ом (в наведеному прикладі 

RШмА = 1,006 Ом – див. рис. 3.2), 

 

 
ШмА

ШмА
ВИМ R

UI  . (3.60) 

 

Для визначення опору RЗП (див. рис. 3.3) один провідник вимірювача напруги 

ИМПН-3 приєднується до потенціального електроду (ПЕ), встановленого на відстані 

LПЕ = 0,618·LСЕ від краю ЗП підстанції в напрямку струмового електроду (вимірю-

вання виконуються за однолінійною схемою), а другий провідник – до заземлюваль-

ного провідника клемної шафи ТС, що розглядається [26]. 

Опір RЗП визначається за формулою, Ом 

 

 
ВИМ

ВИМ
ЗП I

UR  , (3.61) 

 

де UВИМ – показання вимірювача напруги в потенціальному колі, В (в наведеному 

прикладі UВИМ = 0,019 В – див. рис. 3.3);  

 ІВИМ – вимірювальний струм в колі імітації КЗ, А (в наведеному прикладі 

ІВИМ = 0,97018 А; RЗП = 0,214 Ом – див. рис. 3.3). 

На рис. 3.4 наведено струмове та потенціальне кола у разі використання вимі-

рювача опору заземлення С.А 6470N (виробник – Chauvin Arnoux, Франція) для ви-
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значення напруги UС, а на рис. 3.5 – для визначення опору RЗП.  

Струмове коло: клема "H(Z)" вимірювача С.А 6470N приєднується до струмо-

вого електроду (СЕ), встановленого на відстані LСЕ = (1,5 ... 3)·DЗП від краю ЗП підс-

танції, клема "Е(Х)" – до заземлювального провідника клемної шафи ТС, на шинах 

якого імітується КЗ. Потенціальне коло для визначення напруги UС (див. рис. 3.4): 

клема "S(Y)" приєднується до заземлювального провідника ЗРП, а клема "ES(Xv)" – 

до заземлювального провідника клемної шафи ТС, що розглядається.  

 

Ω

Ω

Ω

DЗП

ЗРП

ТС

СЕ

LСЕ = (1,5 ... 3)DЗП

0, 0 2 0

RВИМ = 0,020 Ом

UС = RВИМ·ІКЗ = 0,020·6769 = 135,38 В
 

Рисунок 3.4 – Визначення напруги UС у разі використання вимірювача С.А 6470N 

 
Напруга UС визначається за формулою, В 

 

 КЗВИМ IRUC  , (3.62) 

 
де RВИМ – показання вимірювача С.А 6470N, Ом (в наведеному прикладі  
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RВИМ = 0,020 В; UС = 135,38 В – див. рис. 3.4). 

Потенціальне коло для визначення опору RЗП (див. рис. 3.5): клема "S(Y)" ви-

мірювача С.А 6470N приєднується до потенціального електроду (ПЕ), встановлено-

го на відстані LПЕ = 0,618·LСЕ від краю ЗП підстанції в напрямку струмового елект-

роду (вимірювання виконують за однолінійною схемою), а клема "ES(Xv)" – до за-

землювального провідника клемної шафи ТС, що розглядається [26]. Показання ви-

мірювача С.А 6470N безпосередньо є значенням опору RЗП. 

 

Ω

Ω

Ω

RЗП = 0,214 Ом

DЗП

ЗРП

ТС

СЕ

LСЕ = (1,5 ... 3)DЗП

ПЕ
LПЕ = 0,618·LТЕ

0, 2 1 4

 
Рисунок 3.5 – Визначення опору RЗП у разі використання вимірювача С.А 6470N 

 

На рис. 3.6 наведено струмове та потенціальне кола у разі використання вимі-

рювального комплексу КДЗ-1У для визначення опору зв'язку RЗВ за рекомендаціями 

науково-технічної літератури [136] – [138], а на рис. 3.7 – у разі використання вимі-

рювача опору С.А 6470N. 

Струмове коло: одна клема "ВЫХОД 1" генератору ГСТ-3 (або клема "H(Z)" 
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вимірювача С.А 6470N) приєднується до заземлювального провідника ЗРП, друга 

клема "ВЫХОД 1" генератору ГСТ-3 (або клема "Е(Х)" вимірювача С.А 6470N) – до 

заземлювального провідника клемної шафи ТС, що розглядається. Потенціальне ко-

ло: один провідник вимірювача ИМПН-3 (або клема "S(Y)" вимірювача С.А 6470N) 

приєднується до заземлювального провідника ЗРП, а другий провідник вимірювача 

ИМПН-3 (або клема "ES(Xv)" вимірювача С.А 6470N) – до заземлювального прові-

дника клемної шафи ТС, що розглядається [136]. 

 

 
Рисунок 3.6. Визначення опору зв'язку RЗВ у разі використання комплексу КДЗ-1У 

 

Опір RЗВ визначається за формулою, Ом 

 

 
ВИМ

ВИМ
ЗB I

UR  , (3.63) 

 
де UВИМ – показання вимірювача напруги ИМПН-3 в потенціальному колі, В 
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(в наведеному прикладі UВИМ = 0,059 В – див. рис. 3.6);  

 ІВИМ – вимірювальний струм в струмовому колі, А (в наведеному прикладі 

ІВИМ = 0,97018 А; RЗВ = 0,061 Ом – див. рис. 3.6). 

 

 
Рисунок 3.7 – Визначення опору зв'язку RЗВ  

у разі використання вимірювача С.А 6470N 

 
Вимірювання напруги UС та опорів RВИМ, RЗП та RЗВ треба виконувати на трьох 

різних частотах вимірювального струму для запобігання впливу електромагнітних 

завад промислової частоти. В комплексі КДЗ-1У для цього передбачено такі часто-

ти: 57 Гц; 211 Гц; 419 Гц, а у вимірювачі опору С.А 6470N – такі: 55 Гц; 92 Гц; 

110 Гц; 128 Гц. 

В таблиці 3.3 наведено результати визначення RВИМ, RЗП та RЗВ на чотирьох ча-

стотах для підстанції Миргородська-330/110/35 Північної ЕС НЕК "Укренерго" з ви-

користанням вимірювача С.А 6470N, а на рис. 3.8 наведено графіки, створені за ци-
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ми результатами. Для того, щоб отримати значення вказаних опорів на промисловій 

частоті, необхідно виконати апроксимацію отриманих графіків, та порахувати опори 

на частоті f = 50 Гц. В таблиці 3.3 наведено результати лінійної апроксимації графі-

ків та результати розрахунку опорів. 

 
Таблиця 3.3 

Результати визначення RВИМ, RЗП та RЗВ 
f, Гц RВИМ, Ом RЗП, Ом RЗВ, Ом 
55 0,020 0,214 0,061 
92 0,024 0,303 0,085 

110 0,026 0,350 0,099 
129 0,028 0,392 0,112 

лінійна апроксимація 0,0001·f + 0,014 0,0025·f + 0,0789 0,0007·f + 0,0219 
екстраполяція на частоті 50 Гц 0,019 0,2039 0,0569 

 

y = 0,0025x + 0,0789
R2 = 0,9997

y = 0,0007x + 0,0219
R2 = 0,9984

y = 0,0001x + 0,014
R2 = 0,9999

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
 

Рисунок 3.8 – Графіки залежності опорів від частоти  

вимірювального струму та їх лінійна апроксимація 
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Остаточно напруга UС визначається опором RВИМ(f=50 Гц) на промисловій частоті 

за формулою, В 

 
 КЗГц)50ВИМ(Гц)50( IRU ffС   , (3.64) 

 
в наведеному прикладі ІКЗ = 6769 А, RВИМ(f=50 Гц) = 0,019 Ом, UС(f=50 Гц) = 128,61 В. 

 

3.6 Висновки до розділу 3 

 

У розділі складено таблиці умов та плани дворівневих повних експериментів 

для визначення опору ЗП RЗП: чотирьохфакторний (ПФЕ-24), п'ятифакторний  

(ПФЕ-25). Кожний з вказаних експериментів складався з трьох гілок. Отримано ре-

зультати вказаних експериментів. Виконано перевірку значимості коефіцієнтів ре-

гресії та адекватності отриманих математичних моделей.  

У розділі виконаний розрахунок опору ЗП за формулою ГОСТ 12.1.30-81 та 

формулами Олендорфа-Лорана та Лорана. Встановлено, що значення RЗП за форму-

лами Олендорфа-Лорана та Лорана в реальному діапазоні значень параметрів розг-

лянутих підстанцій відрізняються від значення RЗП за нормативною формулою менш, 

ніж на 10 % у разі використання вказаних формул для квадратних рівномірних сіток 

з однаковими квадратними чарунками сітки, яка розташована в однорідному ґрунті. 

Також встановлено, що некоректне приведення параметрів багатошарової структури 

ґрунту до двошарової чи до одношарової з еквівалентним питомим опором може 

привести до отримання заниженого значення RЗП за формулою Оллендорфа-Лорана 

для однорідного ґрунту. Для перевірки коректності еквівалентування доцільно ви-

користовувати формулу Лорана для двошарового ґрунту.  

З використанням отриманих математичних моделей виконано розрахунок 

опру ЗП з реальними значеннями параметрів для 80 підстанцій 330(220)/150(110) кВ. 

Встановлено, що значення RЗП за нормативною формулою для більшості розгляну-

тих підстанцій менш, ніж значення RЗП за моделями факторних експериментів, на-

віть при розмірі чарунки сітки ЗП 5 м.  
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У розділі складено таблиці умов та плани повного дворівневого шестифактор-

ного експерименту (ПФЕ-26) для визначення напруги UС на ізоляції кабелю вторин-

них кіл ТС (напруга між точкою заземлення клемної шафи ТС, найвіддаленішого від 

ЗРП, та точкою заземлення релейної панелі у ЗРП) при КЗ на шинах ВРП. Експери-

мент складався з чотирьох гілок. Отримано результати вказаних експериментів. Ви-

конано перевірку значимості коефіцієнтів регресії та адекватності отриманих мате-

матичних моделей.  

У розділі з використанням отриманих математичних моделей виконаний роз-

рахунок напруги UС з реальними значеннями параметрів для 80 підстанцій 

330(220)/150(110) кВ. Встановлено, що для різних підстанцій та різних розмірах ча-

рунки сітки ЗП bЗП значення напруги UС змінюється з 31,93 В до 2186,12 В. Напруга 

UС становить найбільшу небезпеку для підстанцій, які мають великі струми КЗ IКЗ, 

великий розмір чарунки сітки ЗП bЗП та/або незначний периметр поперечного перері-

зу горизонтальних заземлювачів рГЗ. Для зменшення напруги UС доцільно зменшува-

ти розмір чарунки та/або збільшувати периметр перерізу. 

У розділі наведено процедуру експериментального визначення напруги UС, 

опору ЗП RЗП та опору зв'язку RЗВ. Встановлено, що вимірювання треба виконувати 

на трьох різних частотах вимірювального струму для запобігання впливу електрома-

гнітних завад промислової частоти. Для отримання значення вказаних параметрів на 

промисловій частоті, необхідно виконати апроксимацію графіків залежності цих па-

раметрів від частоти вимірювального струму та екстраполяцію їх до промислової 

частоти.  

У зв'язку з тим, що струмові кола для експериментального визначення напруги 

UС та опору RЗП є однаковими, то вимірювання вказаних параметрів на діючих підс-

танціях доцільно об'єднувати у часі, що дозволить зменшити трудовитрати на про-

ведення вимірів, оскільки створення струмового кола є найбільш трудомісткою опе-

рацією у вказаних вимірах. 
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4 ВИЗНАЧЕННЯ ПРАМЕТРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ  

ПРИСТРОЇВ ПІДСТАНЦІЙ 330(220) кВ 

 

4.1 Вихідні данні 

 

4.1.1 Визначення площі ЗП та діагоналі ЗП 

При проектуванні ЗП завдаються вихідними даними, якими є:  

– площа ЗП SЗП, га; 

– конструктивний коефіцієнт співвідношення довжин kℓ; 

– струм короткого замикання на шинах ВРП IКЗ, кА; 

– еквівалентний питомий опір ґрунту ρЕКВ, Ом×м; 

– допустима напруга на ізоляції кабелю ТС (напруга між точкою заземлення 

клемної шафи ТС та точкою заземлення панелі релейного захисту) UДОП, В. 

Площа ЗП SЗП визначається типом схеми первинних кіл та компоновкою роз-

подільчих пристроїв. У п. 2.2.3 площа ЗП визначається як сума площ розподільчих 

пристроїв та площадки автотрансформаторів.  

Визначимо розрахункове значення площі ЗП на прикладі підстанції "Нікопольс-

ка" Дніпровської ЕС НЕК "Укренерго". До складу підстанції входять ВРП-330 кВ та 

ВРП-150 кВ. Схема первинних кіл ВРП-330 кВ має три системи шин з одним рядом 

вимикачів (3 СШ 1 ряд). Схема первинних кіл ВРП-150 кВ аналогічна – 3 СШ 1 ряд. 

Кількість ПЛ-330 кВ nПЛ = 4 шт., кількість ПЛ-150 кВ nПЛ = 14 шт. Кількість автотра-

нсформаторів nАТ = 5 шт. Кількість комірок ВРП-330 кВ nКОМ = 14 шт., кількість комі-

рок ВРП-150 кВ nКОМ = 27 шт. Загальна кількість рядів обладнання nРО = 31 шт. 

На рис. 4.1 наведено план розташування обладнання, будівель та споруд розг-

лянутої підстанції та надано приклад визначення площі розподільних пристроїв, 

площадки АТ, площі ЗП та діагоналі ЗП:  

– площа ВРП-330 кВ, SВРП = 4,216 га; 

– площа площадки АТ, SАТ = 1,364 га; 

– площа ВРП-150 кВ, SВРП = 2,295 га;  

– діагональ ЗП, DЗП = 411 м. 

Площа ЗП, SЗП = SАТ + ΣSВРП = 1,364 + 4,216 + 2,295 = 7,875 га. 
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ВРП-330 кВ (SВРП-330 = (310×136)/104 = 4,216 га)

Площадка АТ (SАТ = (310×44)/104 = 1,364 га)
ВРП-150 кВ (SВРП-150 = (326×70,4)/104 = 2,295 га)

ЗРП

АТ-4 АТ-5
АТ-3 ЗРУ-10 кВ

АТ-1

АТ-2

Діагональ ЗП

(D
ЗП  = 411 м)

 
Рисунок 4.1 – Визначення площі ЗП  

 

4.1.2 Визначення відстані від ТС до ЗРП та довжини кабелю 

На рис. 4.2 надано приклад визначення довжин відрізків для розрахунку дов-

жини кабелю та відстані від найвіддаленішого ТС до ЗРП: 

– довжина першого відрізку ВРП-330 кВ, ℓК1 = 83,0 м; 

– довжина другого відрізку ВРП-330 кВ, ℓК2 = 159,4 м; 

– довжина першого відрізку ВРП-150 кВ ℓК1 = 119,3,0 м; 

– довжина другого відрізку ВРП-150 кВ ℓК2 = 160,5 м.  

Довжина кабелю визначається за формулою (2.9): 

– для ВРП-330 кВ,  2K1KK 1,1    = 1,1(83,0 + 159,4) = 266,6 м; 

– для ВРП-150 кВ,  2K1KK 1,1    = 1,1(119,3 + 160,5) = 307,8 м. 

Відстань від ТС до ЗРП визначається за формулою (2.10): 

– для ВРП-330 кВ, 2
2K

2
1KЗРПTC    = 179,7 м; 
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– для ВРП-150 кВ, 2
2K

2
1KЗРПТС    = 200,0 м. 
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Рисунок 4.2 – Визначення відстані від ТС до ЗРП та довжини кабелю 

 
4.1.3 Визначення конструктивного коефіцієнту співвідношення довжин 

Конструктивний коефіцієнт співвідношення довжин kℓ визначається за форму-

лою (2.30): 

– для ВРП-330 кВ, ЗПЗРПТС Dk   = 179,7 / 411 = 0,437; 

– для ВРП-150 кВ, ЗПЗРПТС Dk   = 200,0 / 411 = 0,487. 

 

4.1.4 Визначення струму КЗ на шинах розподільних установок 

Струм КЗ на шинах ВРП (IКЗ) залежить від місцезнаходження підстанції по ві-

дношенню до генеруючих станцій. В цієї роботі використовуються данні, надані 

НЕК "Укренерго": для ВРП-330 кВ, IКЗ = 21,36 кА; для ВРП-150 кВ, IКЗ = 27,76 кА. 
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4.1.5 Визначення еквівалентного питомого опору ґрунту 

Еквівалентний питомий опір ґрунту (ρЕКВ) визначається параметрами геоелек-

тричної структури ґрунту в місці розташування проектованого ЗП. Виміри питомого 

опору ґрунту виконується, як правило, методом вертикального електричного зонду-

вання (ВЕЗ) з використанням симетричної чотирьохелектродної установки Веннера 

[26], [34] – [36]. 

На завданій відстані між електродами (L, м) симетрично встановлюються 

струмові (С1 та С2) та потенціальні (П1 та П2) електроди, до яких за чотирьохпровід-

ною схемою підключається вимірювач опору (наприклад, С.А 6460, Ф4103 М1). По-

казання вимірювача представляють собою опір установки Веннера (RВ, Ом) для да-

ної відстані L. Послідовно збільшуючи відстань між електродами, повторюється ви-

мірювання опору установки Веннера.  

По закінчені вимірювань для кожного значення L та виміряного значення опо-

ру установки Веннера RВ розраховується уявний питомий опір ґрунту та будується 

графік залежності ρquasi = f(r), де r = 1,5·L, за формулою, Ом×м:  

 
 B2 RLquasi   (4.1) 

 
За допомогою інтерпретації результатів ВЕЗ визначається кількість шарів ґру-

нту, питомий опір та товщина кожного шару. Інтерпретацію можна виконувати як 

вручну, порівнянням кривої ρquasi = f(r) з рядом аналогічних теоретичних залежнос-

тей (палеток), так й з використанням обчислювальної техніки [38]. 

На рис. 4.3 наведено схема підключення вимірювача опору С.А 6460 до уста-

новки Веннера, а на рис. 4.4 продемонстрована процедура інтерпретації результатів 

ВЕЗ з використанням обчислювальної техніки. Для розглянутої підстанції отримано 

наступні параметри ґрунту: 

– питомий опір першого (верхнього) шару ґрунту, ρ1 = 53,7 Ом×м; 

– питомий опір другого шару ґрунту, ρ2 = 11,0 Ом×м; 

– потужність (товщина) першого шару ґрунту, h1 = 3,8 м; 

– еквівалентний питомий опір ґрунту, ρЕКВ = 11,5 Ом×м. 
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Рисунок 4.3 – Вимірювання питомого опору ґрунту методом ВЕЗ 

з використанням симетричної чотирьохелектродної установки Веннера  

та вимірювача опору С.А 6460 

 

 
Рисунок 4.4 – Інтерпретація результатів ВЕЗ  
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4.1.6 Визначення допустимої напруги на ізоляції кабелю 

Допустима напруга на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС (напруга між точкою 

заземлення клемної шафи ТС та точкою заземлення панелі релейного захисту для 

критерію 2 (див. п. 2.1.3)) становить UДОП = 1000 В.  

Допустимі напруги, які обумовлені параметрами релейних захистів, для крите-

рію 3 (див. п. 2.1.4) визначаються за формулою (2.4) при замиканні на землю нульо-

вого провідника кабелю (UДОП.РЗА-N=Irele(ZLT+ZL+Zrele)) та за формулою (2.5) при за-

миканні на землю фазного провідника кабелю (UДОП.РЗА-L=Irele(ZL+Zrele)). 

Опір ZL фазного провідника кабелю вторинних кіл ТС залежить від марки та 

довжини кабелю. Вторинні кола ТС виконують, як правило, неброньованими кабе-

лями с алюмінієвими або мідними жилами, переріз яких має бути не менше 2,5 мм2 

и 1,5 мм2 відповідно. Опір одного провідника кабелю визначається за довідковими 

даними виробника кабелю або за формулою, Ом: 

 

 
L

L s
R K , (4.2) 

 
де  RL – активна складова повного опору провідника, Ом;  

 ρ – питомий опір матеріалу провідника (для алюмінію ρ = 2,65·10-8 Ом×м; для 

міді ρ = 1,68·10-8 Ом×м); 

 sL – площа поперечного перерізу провідника, м2; 

 ℓK – довжина кабелю, м. 

Припустимо, що на підстанції вторинні кола виконано кабелями с алюмініє-

вими жилами, тоді активний опір фазного провідника становитиме: 

– для ВРП-330 кВ, RL = 2,65·10-8·266,6 / (2,5·10-6) = 2,826 Ом; 

– для ВРП-150 кВ, RL = 2,65·10-8·307,8 / (2,5·10-6) = 3,263 Ом. 

Повний опір ZL на промисловій частоті практично рівний активному (ZL ≈ RL). 

Припустимо, що на підстанції використовується реле струму типа РТ 40/10 

(данні про вторинні кола та релейні захисти повинні надавати спеціалісти, які вико-

нують проект релейних захистів для розглянутої підстанції), опір котушок якого при 

мінімальній уставці й паралельному з'єднані котушок становить Zrele = 0,005 Ом, 
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струм мінімальної уставки реле становить Irele = 10 А. Тоді допустима напруга 

UДОП.РЗА–L становитиме: 

– для ВРП-330 кВ, UДОП.РЗА–L = 10·(2,826 + 0,005) = 28,31 В; 

– для ВРП-150 кВ, UДОП.РЗА–L = 10·(3,263 + 0,005) = 32,68 В. 

Припустимо, що номінальний первинний струм ТС-150 кВ становить 1000 А, 

номінальний вторинний струм становить 1 А, тоді опір вторинної обмотки стано-

вить r2 = 6,06 Ом. Припустимо, що номінальний первинний струм ТС-330 кВ також 

становить 1000 А, номінальний вторинний струм становить 1 А, тоді опір вторинної 

обмотки становить r2 = 5,9 Ом. На промисловій частоті можна прийняти ZLT ≈ r2. То-

ді допустима напруга UДОП.РЗА–N становитиме: 

– для ВРП-330 кВ, UДОП.РЗА–N = 10·(5,90 + 2,826 + 0,005) = 87,31 В; 

– для ВРП-150 кВ, UДОП.РЗА–N = 10·(6,06 + 3,263 + 0,005) = 93,28 В. 

 

4.2 Визначення параметрів ЗП 

 

4.2.1 Визначення розміру чарунки сітки ЗП та периметра поперечного  

перерізу ГЗ 

Для визначення розміру чарунки сітки ЗП bЗП та периметру поперечного пере-

різу горизонтальних заземлювачів рГЗ необхідно побудувати графіки залежності 

UС = f(SЗП; bЗП; рГЗ; ρЕКВ; IКЗ; kℓ) по завданим значенням SЗП, ρЕКВ, IКЗ, kℓ при варіації 

bЗП та рГЗ, прийняв рГЗ зі стандартного ряду стального прокату [139]. Виконаємо роз-

рахунок для чотирьох варіантів стального прокату:  

– круглий стрижень діаметром 16 мм (рГЗ = 50,3 мм); 

– стальна штаба 5×30 мм (рГЗ = 70 мм); 

– стальна штаба 5×40 мм (рГЗ = 90 мм); 

– стальна штаба 6×70 мм (рГЗ = 152 мм). 

В перших трьох варіантах рГЗ < 92 мм, а також ρЕКВ < 50 Ом×м, тому для ви-

значення напруги UС для кожного розподільчого пристрою слід використовувати фо-

рмулу (3.51). У четвертому варіанті рГЗ > 92 мм та ρЕКВ < 50 Ом×м, тому для визна-

чення напруги UС слід використовувати формулу (3.53).  
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Таблиця 4.1 

Вихідні данні та результати розрахунків напруги UС 
Позначення 
параметру ВРП-330 кВ ВРП-150 кВ 

SЗП, га 7,875 
ρЕКВ, Ом×м 11,5 
IКЗ, кА 21,36 27,76 
kℓ 0,437 0,487 
UДОП, В 1000 
UДОП.РЗА–L, В 28,31 32,68 
UДОП.РЗА–N, В 87,31 93,28 
bЗП, м 5 15 25 5 15 25 
рГЗ, мм 50,3 
UС, В 551,1 972,3 1393,6 717,7 1269,9 1822,1 
рГЗ, мм 70 
UС, В 400,9 715,9 1030,8 521,9 933,3 1344,6 
рГЗ, мм 90 
UС, В 248,6 455,5 662,5 323,1 591,5 859,9 
рГЗ, мм 152 
UС, В 144,6 258,4 372,2 188,9 337,3 485,5 
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Рисунок 4.5 – Графіки залежності  

UС = f(bЗП) для ВРП-330 кВ  

(SЗП = 7,875 га; ρЕКВ = 11,5 Ом×м;  

IКЗ = 21,36 кА; kℓ = 0,437; tГЗ = 0,7 м) 

Рисунок 4.6 – Графіки залежності  

UС = f(bЗП) для ВРП-150 кВ  

(SЗП = 7,875 га; ρЕКВ = 11,5 Ом×м;  

IКЗ = 27,76 кА; kℓ = 0,487; tГЗ = 0,7 м) 
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Аналіз результатів розрахунку (див. табл. 4.1 та рис. 4.5 та 4.6) показує, що для 

розглянутої підстанції напруга UС на ВРП-150 кВ більше, ніж на ВРП-330 кВ. Тому 

параметри ЗП для всієї підстанції слід вибирати за результатами, отриманими саме 

для ВРП-150 кВ. Аналіз графіків (див. рис. 4.6) показує, що умова (2.2) 

(UС ≤ 1000 В) критерію 2 виконується, якщо заземлювачі виконати з круглого стале-

вого стрижня діаметром 16 мм (рГЗ = 50,3 мм), при цьому розмір чарунки сітки ЗП 

становить bЗП = 10,1 м. Ця умова виконується також, якщо заземлювачі виконати зі 

сталевої штаби 5×30 мм (рГЗ = 70 мм), при цьому розмір чарунки сітки ЗП становить 

bЗП = 16,7 м.  

Умови (2.4) та (2.5) критерію 3 для ВРП-330 кВ (UС ≤ UДОП.РЗА–N = 87,31 В;  

UС ≤ UДОП.РЗА–L = 28,31 В) та для ВРП-150 кВ (UС ≤ UДОП.РЗА–N = 93,28 В;  

UС ≤ UДОП.РЗА–L = 32,68 В) критерію 3 розглянутої підстанції не виконуються навіть, 

якщо горизонтальні заземлювачі виконати зі сталевої штаби 6 мм × 70 мм (рГЗ = 152 

мм) із розміром чарунки сітки ЗП bЗП = 5 м. Таким чином, для розглянутої підстанції 

виконання умов (2.4) та (2.5) критерію 3 економічно не доцільно.  

На рис. 4.7 наведена рівномірна сітка ЗП з розміром чарунки bЗП = 10,1 м та го-

ризонтальними заземлювачами з рГЗ = 50,3 мм. Кількість поздовжніх заземлювачів 

становитиме nПз = ((180,3 + 70,1) / 10,1) + 1 = 25,79 шт., приймемо nПз = 26 шт. Кіль-

кість поперечних заземлювачів становитиме nПч = (326 / 10,1) + 1 = 33,27 шт., прий-

мемо nПч = 34 шт. 

На рис. 4.8 наведена рівномірна сітка ЗП з розміром чарунки bЗП = 16,7 м та го-

ризонтальними заземлювачами з рГЗ = 70 мм. Кількість поздовжніх заземлювачів ста-

новитиме nПз = ((180,3 + 70,1) / 16,7) + 1 = 15,99 шт., приймемо nПз = 16 шт. Кількість 

поперечних заземлювачів становитиме nПч = (326 / 16,7) + 1 = 20,52 шт., приймемо 

nПч = 21 шт. 

На рис. 4.9 наведена виконавча схема ЗП розглянутої підстанції, складена при 

проведенні електромагнітної діагностики. Схема виконана з горизонтальних зазем-

лювачів з рГЗ = 58 мм. З рис. 4.7 – 4.9 видно, що виконавча схема ЗП не є рівномір-

ною сіткою, а напруга UС може сягати більше 2000 В. 
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310 м

326 м  
Рисунок 4.7 – Рівномірна сітка ЗП: bЗП = 10,1 м; рГЗ = 50,3 мм 

 
Рисунок 4.8 – Рівномірна сітка ЗП: bЗП = 16,7 м; рГЗ = 70 мм 
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Рисунок 4.9 – Виконавча схема ЗП  

 

4.2.2 Визначення опору ЗП та напруги на ЗП 

Для визначення опору ЗП RЗП підставимо завдані значення параметрів SЗП, ρЕКВ, 

IКЗ та отримані значення параметрів bЗП та рГЗ в залежність RЗП = f(SЗП; bЗП; рГЗ; ρЕКВ; 

IКЗ) [139]. Оскільки IКЗ > 10 кА та SЗП > 5 га, то для визначення опору ЗП слід вико-

ристовувати формулу (3.20). Для розглянутих вище двох варіантів рівномірної сітки 

ЗП (перший – рГЗ = 50,3 мм, bЗП = 10,1 м; другий – рГЗ = 70 мм, bЗП = 16,7 м) опір ЗП 

становитиме 0,0339 Ом та 0,0371 Ом відповідно. Таким чином, обидва варіанти сіт-

ки ЗП задовольняють вимогам п. 1.7.106 [11] з допустимого опору ЗП  

(RЗП ≤ RЗП.ДОП = 0,5 Ом). 

Напруга на ЗП визначається за формулою UЗП = IКЗ × RЗП. Струм КЗ становить 

IКЗ = 27,76 кА для ВРП-150 кВ. Напруга на ЗП для двох розглянутих варіантів сітки 

ЗП становитиме 941,06 В та 1029,89 В. Таким чином, обидва варіанти рівномірної 

сітки ЗП задовольняють вимогам п. 1.7.104 [11] з допустимої напруги на ЗП  

(UЗП ≤ UЗП.ДОП = 5000 В). 
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Якби напруга на ЗП виявилася б більше за допустиму, то слід було б зменшити 

значення bЗП та/або збільшити значення рГЗ, після чого виконати перерахунок зна-

чень RЗП та UЗП [139]. 

Значення параметрів bЗП та рГЗ слід використовувати для виконання графічної 

частини проекту ЗП (див. рис. 4.7 та 4.8) та визначення вартості горизонтальних за-

землювачів та земляних робіт. 

 
4.2.3 Визначення витрат на виконання рівномірної сітки ЗП 

Витрати на виконання рівномірної сітки ЗП (СРМС) без урахування транспорт-

них витрат визначаються за формулою, грн.  

 
 ЗРГЗРМС СCC  , (4.3) 

 
де СГЗ – вартість горизонтальних заземлювачів, грн.; 

 СЗР – вартість земляних робіт, грн. 

Вартість горизонтальних заземлювачів (СГЗ), виконаних зі стального прокату, 

визначається за формулою, грн.: 

 
 ГЗСтГЗ mCC  , (4.4) 

 ГЗГЗСтГЗ sm   , (4.5) 

  ПчПзГЗ 1,1   , (4.6) 

 
де ССт = 24 грн./кг – питома ринкова вартість сталевого прокату; 

 mГЗ – маса горизонтальних заземлювачів, кг; 

 ρСт = 7800 кг/м3 – щільність стали; 

 ℓГЗ – загальна довжина горизонтальних заземлювачів, м (коефіцієнт 1,1 врахо-

вує витрати металу для виконання зварних з'єднань внахліст); 

 sГЗ – площа поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів, м2; 

 ℓПз – довжина поздовжніх горизонтальних заземлювачів, м; 

 ℓПч – довжина поперечних горизонтальних заземлювачів, м. 

Довжина поздовжніх заземлювачів першого варіанту сітки ЗП (рГЗ = 50,3 мм, 
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bЗП = 10,1 м – див. рис. 4.7) включає 8 провідників довжиною 326 м та 18 провідни-

ків довжиною 310 м (ℓПз = 8 × 326 + 18 × 310 = 8188 м). Довжина поперечних зазем-

лювачів вказаної сітки ЗП включає 2 провідника довжиною 70,1 м та 32 провідника 

довжиною 250,4 м (ℓПч = 2 × 70,1 + 32 × 250,4 = 8153 м).  

Довжина поздовжніх заземлювачів другого варіанту сітки ЗП (рГЗ = 70 мм, 

bЗП = 16,7 м – див. рис. 4.8) включає 5 провідників довжиною 326 м та 11 провідни-

ків довжиною 310 м (ℓПз = 5 × 326 + 11 × 310 = 5040 м). Довжина поперечних зазем-

лювачів вказаної сітки ЗП включає 1 провідник довжиною 66,8 м та 20 провідників 

довжиною 250,4 м (ℓПч = 1 × 66,8 + 20 × 250,4 = 5074,8 м).  

Вартість земляних робіт (СЗР) визначається за формулою, грн.: 

 
 ЗТРГЗР СCC  , (4.7) 

 ТРРГРГ VCC  , (4.8) 

 ТРЗТЗТ VCC  , (4.9) 

 ГЗГЗTТ  thV , (4.10) 

 
де СРГ – вартість розробки ґрунту, грн.; 

 СЗТ – вартість засипання траншеї, грн.; 

 СРРГ = 190,8155 грн./м3 – розцінка РН1-18-3 [140] (з НДВ) на розробку ґрунту 

групи 3 вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосом; 

 СРЗТ = 74,9872 грн./м3 – розцінка РН1-18-3 [140] (з НДВ) на засипання траншеї 

вручну; 

 VT – об'єм траншеї, м3; 

 hT = 0,5 м – ширина траншеї; 

 tГЗ = 0,6 м – глибина закладання горизонтальних заземлювачів. 

В таблиці 4.2 наведено результати розрахунку витрат на виконання двох розг-

лянутих варіантів рівномірної сітки ЗП без урахування транспортних витрат. 

З табл. 4.2 видно, що рівномірна сітка ЗП за варіантом 2 має значно менші су-

марні витрати на виконання сітки, як по вартості горизонтальних заземлювачів, так 

й по вартості земляних робіт. Вартість горизонтальних заземлювачів сітки ЗП за ва-
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ріантом 1 можна зменшити, прийняв штабу 5×20 мм (рГЗ = 50 мм, sГЗ = 0,0001 м2) ва-

ртістю 18,72 грн./м замість круглого стрижня діаметром 16 мм (рГЗ = 50,3 мм,  

sГЗ = 0,000201 м2) вартістю 37,63 грн./м. Тоді вартість горизонтальних заземлювачів 

сітки зменшиться з 676 541,12 грн. до 323 726,83 грн., тобто практично в два рази. 

При цьому вартість земляних робіт не зміниться, а сумарні витрати зменшаться з 

2 109 890,15 грн. до 1 702 692,63 грн., тобто на 19,3 %.  

 
Таблиця 4.2 

Витрати на виконання рівномірної сітки ЗП 
Сітка ЗП Найменування  

параметру 
Позначення 
параметру Варіант 1 Варіант 2 

форма перерізу заземлювачів сталевий  
прокат 

круглий  
стрижень Ø16 мм 

штаба 
5×30 мм 

розмір чарунки сітки ЗП bЗП, м 10,1 16,7 
периметр перерізу заземлювачів рГЗ, мм 50,3 70 
площа перерізу заземлювачів sГЗ, м2 0,000201 0,00015 
довжина поздовжніх заземлювачів ℓПз, м 8188 5040 
довжина поперечних заземлювачів ℓПч, м 8153 5074,8 
загальна довжина заземлювачів ℓГЗ, м 17975,1 11126,28 
щільність сталі ρСт, кг/м3 7800 
маса заземлювачів  mГЗ, кг 28189,21 13017,75 
питома вартість сталевого прокату  ССт, грн/кг 24 
ВАРТІСТЬ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ СГЗ, грн 676 541,12 312 425,94 
розцінка на розробку ґрунту вручну СРРГ, грн./м3 190,8155 
розцінка на засинання траншеї вручну СРЗТ, грн./м3 74,9872 
ширина траншеї hT, м 0,5 
глибина закладання заземлювачів tГЗ, м 0,6 
об'єм траншеї VT, м3 5392,53 3337,884 
вартість розробки ґрунту СРГ, грн. 1 028 978,308 636 920,00 
вартість засипання траншеї СЗТ, грн. 404370,7256 250 298,58 
ВАРТІСТЬ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ СЗР, грн. 1 433 349,03 887 218,58 
ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ  
РІВНОМІРНОЇ СІТКИ ЗП СРМС, грн. 2 109 890,15 1 199 644,52 

 

Таким чином, з економічної точки зору доцільно виконувати рівномірну сітку, 

яка має найбільший можливий за умови (2.2) розмір чарунки (bЗП = 25 м) та відпові-

дне до нього значення рГЗ, яке буде визначатися графічно, як точка перетину графіку 

UС = f(SЗП; bЗП; рГЗ; ρЕКВ; IКЗ; kℓ), збудованого при варіації значення рГЗ, та графіка 

UДОП = 1000 В. 

Однак, слід враховувати вимоги п. 1.7.106 [11], що пред'являються до констру-
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ктивного виконання ЗП (див. підрозділ 1.2), в якому сказано, що кількість поздовж-

ніх заземлювачів має бути рівним кількості рядів обладнання, встановленого на ко-

жному ВРП та площадці АТ. Допускається прокладати один поздовжній заземлювач 

для двох рядів обладнання, якщо сторони обслуговування повернено одна до одної, а 

відстань між підвалинами або фундаментами двох рядів не перевищує 3 м. З цього 

слідує, що розмір чарунки сітки ЗП рекомендується вибирати таким, щоб кількість 

поздовжніх заземлювачів сітки nПз було близько по значенню до кількості рядів об-

ладнання nРО, тобто nПз ≈ nРО, а якщо й менше, то не більш, ніж в два рази, тобто 

nПз ≈ nРО / 2. Загальна кількість рядів обладнання на розглянутій підстанції становить 

31 шт. В першому варіанті сітки ЗП загальна кількість поздовжніх заземлювачів 

становить 26 шт., а у другому – 16 шт. Отже, обидва варіанти задовольняють наве-

деним рекомендаціям. 

Таким чином, с технічної точки зору обидва варіанти рівномірної сітки забез-

печують виконання умови (2.2) критерію 2 та задовольняють вимогам [11] з опору 

ЗП, напруги на ЗП та конструктивного виконання. З економічної точки зору слід 

прийняти варіант 2, у якого горизонтальні заземлювачі виконані з стальної штаби 

5 мм × 30 мм (рГЗ = 70 мм), а розмір чарунки сітки ЗП становить bЗП = 16,7 м. 

 

4.3 Визначення параметрів ЗП підстанції з струмом КЗ менше 5 кА 

 

4.3.1 Визначення площі ЗП та діагоналі ЗП 

Визначимо розрахункове значення площі ЗП на прикладі підстанції "Камиш-

Бурунська" Кримської ЕС НЕК "Укренерго". До складу підстанції входять ВРП-220 

кВ та ВРП-110 кВ. Схема первинних кіл ВРП-220 кВ має дві лінії на два автотранс-

форматора (2Л – 2Т). Схема первинних кіл ВРП-110 кВ має три системи шин з од-

ним рядом вимикачів (3 СШ 1 ряд). Кількість ПЛ-220 кВ nПЛ = 2 шт., кількість ПЛ-

110 кВ nПЛ = 6 шт. Кількість автотрансформаторів nАТ = 2 шт. Кількість комірок 

ВРП-220 кВ nКОМ = 3 шт., кількість комірок ВРП-150 кВ nКОМ = 10 шт. Загальна кі-

лькість рядів обладнання становить nРО = 30 шт., тобто загальна кількість поздовж-

ніх заземлювачів сітки ЗП має бути не менше nПз ≥ 15 шт. 
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На рис. 4.10 наведено план розташування обладнання, будівель та споруд роз-

глянутої підстанції й надано приклад визначення площі розподільчих пристроїв, 

площадки АТ, площі ЗП та діагоналі ЗП:  

– площа ВРП-220 кВ, SВРП = 0,4606 га; 

– площа площадки АТ, SАТ = 0,2115 га; 

– площа ВРП-110 кВ, SВРП = 0,5487 га;  

– діагональ ЗП, DЗП = 213,9 м. 

Площа ЗП, SЗП = SАТ + ΣSВРП = 0,4606 + 0,2115 + 0,5487 = 1,2208 га. 

 

4.3.2 Визначення відстані від ТС до ЗРП та довжини кабелю 

На рис. 4.11 наведено приклад визначення довжин відрізків для розрахунку 

довжини кабелю та відстані від найвіддаленішого ТС до ЗРП: 

– довжина першого відрізку ВРП-220 кВ, ℓК1 = 110,1 м; 

– довжина другого відрізку ВРП-220 кВ, ℓК2 = 49,9 м; 

– довжина першого відрізку ВРП-110 кВ ℓК1 = 51,9 м; 

– довжина другого відрізку ВРП-110 кВ ℓК2 = 75,3 м.  

Довжина кабелю визначається за формулою (2.9): 

– для ВРП-220 кВ,  2K1KK 1,1    = 1,1(110,1 + 49,9) = 176,0 м; 

– для ВРП-110 кВ,  2K1KK 1,1    = 1,1(51,9 + 75,3) = 139,9 м. 

Відстань від ТС до ЗРП визначається за формулою (2.10): 

– для ВРП-220 кВ, 2
2K

2
1KЗРПТС    = 120,9 м; 

– для ВРП-110 кВ, 2
2K

2
1KЗРПТС    = 91,5 м. 

 

4.3.3 Визначення конструктивного коефіцієнту співвідношення довжин 

Конструктивний kℓ визначається за формулою (2.30): 

– для ВРП-220 кВ, ЗПЗРПТС Dk   = 120,9 / 213,9 = 0,565; 

– для ВРП-110 кВ, ЗПЗРПТС Dk   = 91,5 / 213,9 = 0,428. 
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Рисунок 4.10 – Визначення  

площі ЗП 
Рисунок 4.11 – Визначення відстані  
від ТС до ЗРП та довжини кабелю 

 

4.3.4 Визначення струму КЗ на шинах розподільних установок 

В цієї роботі використовуються дані, надані НЕК "Укренерго": 

– для ВРП-220 кВ, IКЗ = 2,43 кА; 

– для ВРП-110 кВ, IКЗ = 4,6 кА. 

 

4.3.5 Визначення еквівалентного питомого опору ґрунту 

Еквівалентний питомий опір ґрунту (ρЕКВ) визначається параметрами геоелек-

тричної структури ґрунту в місці розташування проектованого ЗП. Вимірювання пи-

томого опору ґрунту виконується методом ВЕЗ з використанням симетричної чоти-

рьохелектродної установки Веннера [34] – [36] (див. п. 4.1.5). 
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Для розглянутої підстанції отримано наступні параметри ґрунту: 

– питомий опір першого (верхнього) шару ґрунту, ρ1 = 24,28 Ом×м; 

– питомий опір другого шару ґрунту, ρ2 = 6,17 Ом×м; 

– потужність (товщина) першого шару ґрунту, h1 = 1,21 м; 

– еквівалентний питомий опір ґрунту, ρЕКВ = 6,32 Ом×м. 

 

4.3.6 Визначення допустимої напруги на ізоляції кабелю 

Допустима напруга на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС (напруга між точкою 

заземлення клемної шафи ТС (на ВРП-110 кВ розглянутої підстанції ТС розташова-

ний у високовольтному вводі масляного вимикача) та точкою заземлення панелі ре-

лейного захисту) для критерію 2 визначається за формулою (2.2) та становить  

UДОП = 1000 В.  

Допустима напруга, обумовлена параметрами релейних захистів, для критерію 

3 визначається за формулами (2.4) та (2.5). 

Припустимо, що на підстанції вторинні кола виконані контрольними кабелями 

з алюмінієвими жилами, тоді повний опір фазного провідника становитиме: 

– для ВРП-220 кВ, ZL ≈ RL = 2,65·10-8·176,0 / (2,5·10-6) = 1,866 Ом; 

– для ВРП-110 кВ, ZL ≈ RL = 2,65·10-8·139,9 / (2,5·10-6) = 1,483 Ом. 

Припустимо, що на підстанції використовуються реле типа РТ 40/20, опір ко-

тушок якого при мінімальній уставці й паралельному з'єднані котушок становить 

Zrele = 0,005 Ом, струм мінімальної уставки становить Irele = 10 А. Тоді допустима 

напруга UДОП.РЗА–L становитиме: 

– для ВРП-220 кВ, UДОП.РЗА–L = 10·(1,866 + 0,005) = 18,71 В; 

– для ВРП-110 кВ, UДОП.РЗА–L = 10·(1,483 + 0,005) = 14,88 В. 

Припустимо, що номінальний первинний струм ТС-110 кВ становить 1000 А, 

номінальний вторинний струм становить 1 А, тоді опір вторинної обмотки стано-

вить r2 = 6,1 Ом. Припустимо, що номінальний первинний струм ТС-220 кВ також 

становить 1000 А, номінальний вторинний струм становить 1 А, тоді опір вторинної 

обмотки становить r2 = 5,97 Ом. На промисловій частоті можна прийняти ZLT ≈ r2. 

Тоді допустима напруга UДОП.РЗА–N становитиме: 
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– для ВРП-220 кВ, UДОП.РЗА–N = 10·(5,97 + 1,866 + 0,005) = 78,41 В; 

– для ВРП-110 кВ, UДОП.РЗА–N = 10·(6,1 + 1,483 + 0,005) = 75,88 В. 

 

4.3.7 Визначення розміру чарунки сітки ЗП та периметра поперечного  

перерізу ГЗ 

Для визначення розміру чарунки сітки ЗП bЗП та периметру поперечного пере-

різу горизонтальних заземлювачів рГЗ необхідно побудувати графіки залежності 

UС = f(SЗП; bЗП; рГЗ; ρЕКВ; IКЗ; kℓ) по заданим значенням SЗП, ρЕКВ, IКЗ, kℓ при варіації bЗП 

та рГЗ, прийняв рГЗ з стандартного ряду стального прокату [139]. Виконаємо розра-

хунок для трьох варіантів стального прокату:  

– стальна штаба 5×20 мм (рГЗ = 50 мм); 

– стальна штаба 5×40 мм (рГЗ = 90 мм); 

– стальна штаба 6×70 мм (рГЗ = 152 мм). 

В перших двох варіантах рГЗ < 92 мм, а також ρЕКВ < 50 Ом×м, тому для визна-

чення напруги UС для кожного ВРП слід використовувати формулу (3.51). В третьому 

варіанті рГЗ > 92 мм та ρЕКВ < 50 Ом×м, тому для визначення напруги UС слід викори-

стовувати формулу (3.53). Аналіз результатів розрахунку (див. табл. 4.3 та рис. 4.12 та 

4.13) показує, що для розглянутої підстанції напруга UС на ВРП-110 кВ більше, ніж на 

ВРП-220 кВ. Тому параметри ЗП для всієї підстанції слід вибирати за результатами, 

отриманими саме для ВРП-110 кВ.  

Аналіз графіків (див. рис. 4.12 та 4.13) показує, що для розглянутої підстанції 

умова (2.2) критерію 2 (UС ≤ 1000 В) виконується для будь якого з розглянутих варіа-

нтів рівномірної сітки. Умова (2.4) (UС ≤ UДОП.РЗА–N = 78,41 В) критерію 3 для ВРП-

220 кВ виконується, якщо горизонтальні заземлювачі виконати зі сталевої штаби 

5 мм × 20 мм (рГЗ = 50 мм), при цьому розмір чарунки сітки ЗП становить bЗП = 9,8 м. 

Ця умова для ВРП-110 кВ виконується, якщо горизонтальні заземлювачі виконати зі 

сталевої штаби 5 мм × 40 мм (рГЗ = 90 мм), при цьому розмір чарунки сітки ЗП стано-

вить bЗП = 13,9 м. Умова (2.5) (UС ≤ UДОП.РЗА–L = 18,71 В) критерію 3 для ВРП-220 кВ 

виконується, якщо горизонтальні заземлювачі виконати зі сталевої штаби 

6 мм × 70 мм (рГЗ = 152 мм), при цьому розмір чарунки сітки ЗП становить bЗП = 5,2 м. 
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Таблиця 4.3 

Вихідні данні та результати розрахунку напруги UС 
Позначення 
параметру ВРП-220 кВ ВРП-110 кВ 

SЗП, га 1,2208 
ρЕКВ, Ом×м 6,32 
IКЗ, кА 2,43 4,6 
kℓ 0,565 0,428 
UДОП, В 1000 
UДОП.РЗА–L, В 18,71 14,88 
UДОП.РЗА–N, В 78,41 75,88 
bЗП, м 5 15 25 5 15 25 
рГЗ, мм 50 
UС, В 60,2819686 97,75629756 135,2306265 98,71446321 163,991624 229,2687848 
рГЗ, мм 90 
UС, В 29,33271079 50,48533654 71,63796229 45,11664456 79,33063411 113,5446237 
рГЗ, мм 152 
UС, В 17,76575612 29,24407016 40,7223842 26,5721402 43,50796781 60,44379543 
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Рисунок 4.12 – Графіки залежності  

UС = f(bЗП) для ВРП-220 кВ  

(SЗП = 1,2208 га; ρЕКВ = 6,32 Ом×м; 

IКЗ = 2,43 кА; kℓ = 0,565; tГЗ = 0,7 м) 

Рисунок 4.13 – Графіки залежності  

UС = f(bЗП) для ВРП-110 кВ  

(SЗП = 1,2208 га; ρЕКВ = 6,32 Ом×м; 

IКЗ = 2,43 кА; kℓ = 0,565; tГЗ = 0,7 м) 
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Рисунок 4.14 – Рівномірна сітка ЗП  

за умови (2.2): bЗП = 14,1 м; рГЗ = 50 мм  

Рисунок 4.15 – Рівномірна сітка ЗП  

за умови (2.4): bЗП = 13,9 м; рГЗ = 90 мм 

 
Ця умова для ВРП-110 кВ не виконується навіть, якщо горизонтальні заземлю-

вачі виконати зі сталевої штаби 6 мм × 70 мм (рГЗ = 152 мм) з розміром чарунки сітки 

ЗП bЗП = 5 м. Таким чином, для розглянутої підстанції виконання умови (2.5) крите-

рію 3 технічно можливе лише для ВРП-220 кВ. 

На рис. 4.14 наведена рівномірна сітка ЗП, розроблена за умови (2.2), з параме-

трами bЗП = 14,1 м та рГЗ = 50 мм. Значення bЗП вибране з урахуванням кількості ря-

дів обладнання, тобто bЗП = (153 + 59) / nРО / 2 = 2·212 / 30/2 = 14,1 м. Кількість поз-

довжніх заземлювачів становитиме nПз = ((153 + 59) / 14,1) + 1 = 16,03 шт., приймемо 

nПз = 16 шт. Кількість поперечних заземлювачів становитиме 
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nПч = (93 / 14,1) + 1 = 7,59 шт., приймемо nПч = 8 шт.  

На рис. 4.15 наведена рівномірна сітка ЗП, розроблена за умови (2.4), з параме-

трами bЗП = 13,9 м та рГЗ = 90 мм. Кількість поздовжніх заземлювачів становитиме  

nПз = ((153 + 59) / 13,9) + 1 = 16,25 шт., приймемо nПз = 17 шт. Кількість поперечних 

заземлювачів становитиме nПч = (93 / 13,9) + 1 = 7,79 шт., приймемо nПч = 8 шт. 

 
93 м

23,2 м 22,8 м

  
Рисунок 4.16 – Рівномірна сітка ЗП  

за умови (2.5): bЗП = 5,2 м; рГЗ = 152 мм 

Рисунок 4.17 – Виконавча схема ЗП 

 
На рис. 4.16 наведена рівномірна сітка ЗП, розроблена за умови (2.5) для ВРП-

220 кВ, з параметрами bЗП = 5,2 м та рГЗ = 152 мм. Кількість поздовжніх заземлюва-

чів становитиме nПз = ((153 + 59) / 5,2) + 1 = 41,77 шт., приймемо nПз = 42 шт. Кіль-
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кість поперечних заземлювачів становитиме nПч = (93 / 5,2) + 1 = 18,88 шт., прийме-

мо nПч = 19 шт. 

Сітки ЗП, наведені на рис. 4.14 та 4.15, мають практично однакові розміри ча-

рунки, а ширина та довжина ЗП не є кратною ні 14,1 м, ні 13,9 м, тому схеми сіток 

практично однакові, хоча периметри перерізу заземлювачів різні. В наслідок цього рі-

зні й напруги UС для вказаних схем. Напруга UС для схеми ЗП рис. 4.14 становить 

158,1 В при КЗ на ВРП-110 кВ та 94,4 В при КЗ на ВРП-220 кВ, а для схеми ЗП 

рис. 4.15 – 48,16 В при КЗ на ВРП-110 кВ та 75,57 В при КЗ на ВРП-220 кВ.  

На рис. 4.17 наведена виконавча схема ЗП розглянутої підстанції, складена при 

проведенні електромагнітної діагностики. Схема виконана з горизонтальних зазем-

лювачів з рГЗ = 50,3 мм (круглий стрижень діаметром 16 мм). З рис. 4.14 – 4.17 видно, 

що виконавча схема ЗП не є рівномірною сіткою. При цьому, за умов (2.2) та (2.4) 

виконавча схема ЗП є надлишковою, а за умови (2.5) – недостатньою, як по кількості 

поздовжніх та поперечних заземлювачів, так й по периметру їх перерізу. 

 

4.3.8 Визначення опору ЗП та напруги на ЗП 

Для визначення опору ЗП (RЗП) підставимо завдані значення параметрів SЗП, 

ρЕКВ, IКЗ та отримані значення параметрів bЗП та рГЗ в залежність RЗП = f(SЗП; bЗП; рГЗ; 

ρЕКВ; IКЗ). Оскільки IКЗ < 10 кА та SЗП < 3 га, то для визначення опору ЗП слід вико-

ристовувати формулу (3.25). Для наведених вище трьох варіантів сіток ЗП (перший 

– рГЗ = 50 мм, bЗП = 14,1 м; другий – рГЗ = 90 мм, bЗП = 13,9 м; третій – рГЗ = 152 мм, 

bЗП = 5,2 м) опір ЗП при струмі КЗ на ВРП-220 кВ IКЗ = 2,43 кА становитиме 

0,0478 Ом, 0,0426 Ом та 0,0318 Ом відповідно, а при струмі КЗ на ВРП-110 кВ  

IКЗ = 4,6 кА становитиме 0,0465 Ом, 0,0412 Ом та 0,0304 Ом відповідно. Таким чи-

ном, усі варіанти рівномірної сітки ЗП задовольняють вимогам п. 1.7.106 [11] по до-

пустимому значенню опору ЗП (RЗП ≤ RДОП = 0,5 Ом), як при КЗ на шинах ВРП-220 

кВ, так й при КЗ на шинах ВРП-110 кВ. 

Напруга на ЗП визначається за формулою UЗП = IКЗ × RЗП. Для трьох розгляну-

тих варіантів сіток напруга на ЗП при струмі КЗ на ВРП-220 кВ IКЗ = 2,43 кА стано-

витиме 116,15 В, 103,52 В та 77,27 В відповідно, при струмі КЗ на ВРП-110 кВ  
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IКЗ = 4,6 кА становитиме 213,90 В, 189,52 В та 139,84 В. Таким чином, усі варіанти 

рівномірної сітки ЗП задовольняють вимогам п. 1.7.104 [11] по допустимому зна-

ченню напруги на ЗП (UЗП ≤ UЗП.ДОП = 5000 В). 

Значення параметрів bЗП та рГЗ слід використовувати для виконання графічної 

частини проекту ЗП (див. рис. 4.14 – 4.16) та визначення вартості горизонтальних 

заземлювачів та земляних робіт. 

 

4.3.9 Визначення витрат на виконання рівномірної сітки ЗП 

Витрати на виконання рівномірної сітки ЗП (СРМС) без урахування транспорт-

них витрат визначаються за формулою (4.3). Вартість горизонтальних заземлювачів 

(СГЗ), виконаних з стального прокату, визначається за формулою (4.4). Вартість зем-

ляних робіт (СЗР) визначається за формулою (4.7). 

Довжина поздовжніх заземлювачів першого варіанту сітки ЗП (рГЗ = 50 мм, 

bЗП = 14,1 м – див. рис. 4.14) включає 5 провідників довжиною 93 м та 11 провідни-

ків довжиною 47 м (ℓПз = 5 × 93 + 11 × 47 = 982 м). Довжина поперечних заземлюва-

чів вказаної сітки ЗП включає 4 провідника довжиною 59 м та 4 провідника довжи-

ною 212 м (ℓПч = 4 × 59 + 4 × 212 = 1084 м).  

Довжина поздовжніх заземлювачів другого варіанту сітки ЗП (рГЗ = 90 мм, 

bЗП = 13,9 м – див. рис. 4.15) включає 6 провідників довжиною 93 м та 11 провідни-

ків довжиною 47 м (ℓПз = 6 × 93 + 11 × 47 = 1075 м). Довжина поперечних заземлю-

вачів вказаної сітки ЗП включає 4 провідника довжиною 59 м та 4 провідника дов-

жиною 212 м (ℓПч = 4 × 59 + 4 × 212 = 1084 м).  

Довжина поздовжніх заземлювачів третього варіанту сітки ЗП (рГЗ = 152 мм, 

bЗП = 5,2 м – див. рис. 4.16) включає 13 провідників довжиною 93 м та 29 провідни-

ків довжиною 47 м (ℓПз = 13 × 93 + 29 × 47 = 2572 м). Довжина поперечних заземлю-

вачів вказаної сітки ЗП включає 19 провідників довжиною 59 м та 11 провідників 

довжиною 153 м (ℓПч = 19 × 59 + 11 × 153 = 2804 м).  

Найдешевшим є перший варіант сітки ЗП (див. табл. 4.4), але він забезпечує 

виконання лише умови (2.2). Найдорожчим є третій варіант сітки ЗП, але він забез-

печує виконання умов (2.2) та (2.4), а також умови (2.5) для ВРП-220 кВ. Витрати 
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третього варіанту сітки ЗП у 4,19 разів вище за витрати першого та у 3,37 разів вище 

за витрати другого. Другий варіант сітки ЗП забезпечує виконання умов (2.2) та (2.4). 

Витрати другого варіанту лише у 1,24 рази вище за витрати першого. Тому для роз-

глянутої підстанції з технічної та економічної точки зору доцільно виконувати дру-

гий варіант рівномірної сітки ЗП з параметрами bЗП = 13,9 м та рГЗ = 90 мм. 

 
Таблиця 4.4 

Витрати на виконання рівномірної сітки ЗП 
Сітка ЗП Найменування  

параметру 
Позначення 
параметру Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

форма перерізу заземлювачів сталевий  
прокат 

штаба 
5×20 мм 

штаба 
5×40 мм 

штаба 
6×70 мм 

розмір чарунки сітки ЗП bЗП, м 14,1 13,9 5,2 
периметр перерізу заземлювачів рГЗ, мм 50 90 152 
площа перерізу заземлювачів sГЗ, м2 0,000100 0,000200 0,000420 
довжина поздовжніх заземлювачів ℓПр, м 982 1075 2572 
довжина поперечних заземлювачів ℓПч, м 1084 1084 2804 
загальна довжина заземлювачів ℓГЗ, м 2066 2159 5376 
щільність сталі ρСт, кг/м3 7800 
маса заземлювачів  mГЗ, кг 1611,48 3368,04 17611,776 
питома вартість сталевого прокату  ССт, грн/кг 24 
ВАРТІСТЬ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ СГЗ, грн 38 675,52 80 832,96 422 682,62 
розцінка на розробку ґрунту вручну СРРГ, грн./м3 190,8155 
розцінка на засинання траншеї вручну СРЗТ, грн./м3 74,9872 
ширина траншеї hT, м 0,5 
глибина закладання заземлювачів tГЗ, м 0,6 
об'єм траншеї VT, м3 619,8 647,7 1612,8 
вартість розробки ґрунту СРГ, грн. 118 267,45 123 591,20 307 747,24 
вартість засипання траншеї СЗТ, грн. 46 477,07 48 569,21 120 939,36 
ВАРТІСТЬ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ СЗР, грн. 164 744,51 172 160,41 428 686,59 
ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ  
РІВНОМІРНОЇ СІТКИ ЗП СРМС, грн. 203 420,03 252 993,37 851 369,22 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 
У розділі наведено основні положення методики визначення параметрів рів-

номірної сітки ЗП для підстанцій напругою 330(220)/150(110) кВ у мережі з зазем-

леною нейтраллю за критеріями попередження пошкодження ізоляції кабелів вто-

ринних кіл ТС та попередження хибного спрацювання струмових захистів при КЗ на 

шинах ВРП.  
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Визначення параметрів рівномірної сітки ЗП за критерієм попередження пош-

кодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на шинах ВРП є технічно та 

економічно доцільним для всіх підстанцій напругою 330(220)/150(110) кВ.  

Визначення параметрів рівномірної сітки ЗП за критерієм попередження хиб-

ного спрацювання струмових захистів у разі пошкодження ізоляції контрольних ка-

белів ТС при КЗ на шинах ВРП технічно реалізуємо для розподільчих пристроїв з 

струмами КЗ меншими за 10 кА, але може мати значні витрати на виконання сітки 

ЗП, що може зробите це економічно недоцільним. 

На першому етапі визначаються вихідні данні.  

На другому етапі визначаються допустимі напруги на ізоляції кабелю.  

На третьому етапі визначаються конструктивні параметри ЗП – розмір чарунки 

сітки bЗП та периметр перерізу горизонтальних заземлювачів рГЗ. При цьому слід ви-

ходити з того, що bЗП має бути таким, щоб кількість поздовжніх горизонтальних за-

землювачів сітки nПз було не меншим за половину рядів обладнання всієї підстанції 

(nРО/2), тобто не меншим за половину суми рядів обладнання кожного з ВРП та 

площадки автотрансформаторів. Мінімальний периметр перерізу рГЗ має бути таким, 

щоб площа перерізу sГЗ задовольняла вимогам п. 1.7.117 [11], тобто sГЗ ≥ 100 мм2 для 

прямокутної штаби, а товщина штаби має бути не менше 4 мм. Таким чином, на вка-

заному етапі в якості горизонтального заземлювача слід приймати сталевий провід-

ник з площею перерізу 100 мм2 з найбільшим периметром перерізу та товщиною не 

менше 4 мм. Таким провідником є прямокутна штаба 4 мм × 25 мм. Якщо сітка ЗП з 

такими провідниками забезпечує виконання умови попередження пошкодження ізо-

ляції кабелів, а забезпечення умов попередження хибних спрацювань струмових за-

хистів є економічно не доцільним, то слід переходити до наступного етапу.  

На четвертому етапі визначаються нормовані параметри ЗП – опір ЗП та на-

пруга на ЗП. Якщо визначені конструктивні параметри ЗП забезпечують виконання 

вимог нормативних документів, то слід переходити до наступного етапу. 

На п'ятому етапі визначаються витрати на виконання рівномірної сітки ЗП. 

Якщо вимоги нормативних документів не виконуються, то слід повернутися до тре-

тього етапу та змінити конструктивні параметри ЗП.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дисертаційному дослідженні отримали подальший розвиток теоретичні та 

експериментальні підходи визначення нормованих та конструктивних параметрів ЗП 

діючих високовольтних енергооб’єктів. Отримані результати є комплексним 

рішенням актуальної науково-технічної задачі щодо вдосконалення ЗП електричних 

підстанцій з ВРП-330(220)/150(110) кВ мережі з заземленою нейтраллю для 

забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл ТС, а саме для запобігання 

пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС та запобігання хибних спрацювань 

струмових захистів у разі пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при ударі 

блискавки та КЗ на шинах ВРП. 

В процесі виконання дисертаційної роботи були отримані такі основні наукові 

та технічні результати:  

1. На основі дослідження механізмів виникнення електромагнітних завад у вто-

ринних колах ТС при ударі блискавки та КЗ на шинах ВРП встановлено, що основ-

ним механізмом виникнення завад є гальванічний. Напруга завад у вторинних колах 

визначається напругою між двома точками ЗП, в яких виконане кінцеве закладання 

кабелю вторинних кіл. Для захисту вторинних кіл слід встановлювати пристрої за-

хисту від перенапруг та вдосконалювати ЗП.  

2. На основі дослідження реального стану ЗП діючих підстанцій та проведеного 

аналізу нормативних вимог до ЗП та існуючих критеріїв виконання ЗП електроуста-

новок напругою 110 кВ і вище встановлено, що існуючі критерії спрямовано на за-

безпечення електробезпеки обслуговуючого персоналу та попередження пошко-

дження ізоляції високовольтних кабелів, які виходять за межи ЗП. Для захисту вто-

ринних кіл розроблено три критерії визначення параметрів ЗП, які спрямовано на 

запобігання пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС та запобігання хибних 

спрацювань струмових захистів при ударі блискавки та КЗ на шинах ВРП. Отримано 

математичні вирази для визначення допустимої високочастотної (імпульсної) та ни-

зькочастотної напруги для розроблених критеріїв.  
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3. На основі систематизації та аналізу 37 параметрів для 80 підстанцій України 

напругою 330(220)/150(110) кВ встановлено незалежні фактори, які впливають на 

параметри ЗП, та визначено реальні діапазони їх значень: площа ЗП підстанції 

SЗП = [0,906352; 9,251508] га; розмір чарунки сітки ЗП bЗП = [7,03; 30,4] м; периметр 

поперечного перерізу горизонтальних заземлювачів рГЗ = [31,4; 172,0] мм; еквівалент-

ний питомий опір ґрунту ρЕКВ = [1,69; 249,67] Ом×м; струм однофазного КЗ на ши-

нах ВРП IКЗ = [2,43; 42,961] кА; конструктивний коефіцієнт співвідношення довжин 

kℓ = [0,236; 0,955]; глибина горизонтальних заземлювачів tГЗ = [0,5; 2,0] м. Проведе-

но сім однофакторних експериментів та встановлено, що глибина горизонтальних 

заземлювачів діапазоні значень від 0,4 м до 1,4 м є незначимим фактором при ви-

значені опору ЗП (RЗП) та напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС UС. 

4. За результатами дворівневих повних чотирьох- та п'ятифакторного 

експериментів отримано математичні моделі для визначення опору ЗП RЗП при КЗ на 

шинах ВРП. На основі порівняльного аналізу опору ЗП 80 підстанцій 

330(220)/150(110) кВ встановлено, що значення RЗП за формулами Олендорфа-

Лорана та Лорана відрізняються від значення RЗП за нормативною формулою ГОСТ 

12.1.30-81 менш, ніж на 10 % у разі використання вказаних формул для квадратних 

рівномірних сіток без вертикальних електродів, розташованих в однорідному ґрунті. 

Значення RЗП за нормативною формулою практично завжди менш, ніж значення RЗП 

за формулами факторних експериментів, навіть при розмірі чарунки сітки ЗП 5 м. 

5. За результатами дворівневого повного шестифакторного експерименту отри-

мано математичні моделі для визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл 

ТС UС. Напруга UС становить найбільшу небезпеку для підстанцій з великим стру-

мом КЗ та великою площею ЗП. Для зменшення напруги UС доцільно зменшувати 

розмір чарунки сітки ЗП та збільшувати периметр поперечного перерізу горизонта-

льних заземлювачів. Розроблено методику експериментального визначення напруги 

UС. Обґрунтовано, що на діючих підстанціях вимірювання треба виконувати на 

трьох різних частотах вимірювального струму. 

6. На основі отриманих математичних моделей з визначення опору ЗП RЗП та 

напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС UС розроблено основні положення ме-
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тодики визначення конструктивних параметрів рівномірної сітки ЗП для підстанцій 

напругою 330(220)/150(110) кВ за критеріями запобігання пошкодження ізоляції ка-

белів вторинних кіл ТС та запобігання хибного спрацювання струмових захистів 

при КЗ на шинах ВРП.  

7. Результати дисертаційної роботи було впроваджено:  у ВП "Рівненська АЕС" 

НАЕК "Енергоатом"; у ВП "Хмельницька АЕС" НАЕК "Енергоатом"; у Північній ЕС 

ДП "НЕК "Укренерго"; у ТОВ ВКФ "КАСКАД ГРУП"; у ТОВ "ЕФ ЕР ТІ – ГРУП";  у 

НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ". 

При виконанні дисертаційного дослідження було розроблено методики: 

– експериментального визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС, 

найвіддаленішого від ЗРП, при КЗ на шинах ВРП; 

– визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на виконання 

рівномірної сітки ЗП підстанцій 330(220)/150(110) кВ за критерієм попередження 

пошкодження ізоляції кабелів вторинних кіл ТС при КЗ на шинах ВРП; 

– визначення конструктивних параметрів та матеріальних витрат на виконання 

рівномірної сітки ЗП підстанцій 330(220)/150(110) кВ за критерієм попередження хи-

бного спрацювання струмових захистів у випадку замикання на землю фазного або 

нульового провідників кабелю вторинних кіл ТС. 

На основі результатів дослідження сформульовано пропозицію щодо внесення 

змін до нормативного документу СОУ 31.2-21677681-19 «Випробування та контроль 

пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція», що полягає у включенні 

в його наступну редакцію вимірювальної процедури для експериментального 

визначення напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл ТС при імітації КЗ на шинах 

цього ТС, а також рекомендацій з виконання реконструкції ЗП діючих підстанцій 

330(220)/150(110) кВ за критерієм запобігання пошкодження ізоляції кабелів 

струмових захистів при КЗ на шинах ВРП. 
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Додаток А 

Експериментальні данні по підстанціям 

Таблиця А.1 

Схеми первинних кіл ВРП 
Кількість розподільчих пристроїв з вказаною схемою  

первинних кіл за класами напруги ВРП Позначення схеми  
первинних кіл 35 кВ 110 кВ 150 кВ 220 кВ 330 кВ Разом 

3 СШ 2 ряди удвоє   1  2 3 
3 СШ 2 ряди  8 4 1  13 
3 СШ 2 ряди розг.  1    1 
3 СШ 1 ряд  48 17 6 8 79 
2 СШ 3 ряди 3/2     3 3 
2 СШ 2 ряди удвоє 1     1 
2 СШ 2 ряди 26 1   4 31 
2 СШ 2 ряди розг. 5     5 

(9) 29 2 СШ 1 ряд  (14)    2 16 47 

2 Л – 2 Т 5   7 1 13 
1 Л – 1 Т 8   4 3 15 
Разом 45 58 22 20 66 211 

 

Таблиця А.2 

Кількість рядів обладнання ВРП 
nРО для схем ВРП-35 кВ, шт. nРО для схем ВРП-110 кВ, шт. 

Значення 2 СШ  
2 ряди 

 

2 СШ  
2 ряди  
розг. 

2 СШ  
2 ряди  
удвое 

3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 

3 СШ  
2 ряди  
розг. 

мінімальне 7 6 15 10 14 13 
максимальне 13 9 15 19 18 13 
середнє 10,35 7,80 15 13,96 16,88 13,00 

nРО для схем ВРП-150 кВ, шт. nРО для схем ВРП-220 кВ, шт. 

Значення 3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 

3 СШ  
2 ряди  
удвое 

3 СШ  
1 ряд 

 

2 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 
мінімальне 13 14 24 12 12 18 
максимальне 16 18 24 14 14 18 
середнє 14,06 16,00 24,00 13,33 13,00 18,00 

nРО для схем ВРП-330 кВ, шт. 

Значення 2 СШ  
1 ряд  

(9) 

2 СШ  
1 ряд  
(14) 

3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряи  
удвое 

2 СШ  
3 ряди  

3/2 

2 СШ  
2 ряди 

 
мінімальне 9 13 14 24 17 13 
максимальне 12 14 15 25 21 21 
середнє 9,10 13,56 14,13 24,50 18,33 17,50 

 



 148 

 

 
 

Рис. А.1. Визначення довжини та ширини ВРП і кількості рядів обладнання  

ВРП-330 кВ зі схемою первинних кіл 2 СШ 1 ряд (14)  
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Таблиця А.3 

Ширина ВРП для різних схем первинних кіл 
hВРП для схем ВРП-35 кВ, м hВРП для схем ВРП-110 кВ, м 

Значення 2 СШ  
2 ряди 

 

2 СШ  
2 ряди  
розг. 

2 СШ  
2 ряди  
удвоє 

3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 

3 СШ  
2 ряди  
розг. 

мінімальне 23,0 13,4 59,2 37,2 47,6 40,6 
максимальне 42,0 22,2 59,2 59,6 71,2 40,6 
середнє 30,2 17,3 59,2 45,3 59,7 40,6 

hВРП для схем ВРП-150 кВ, м hВРП для схем ВРП-220 кВ, м 

Значення 3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 

3 СШ  
2 ряди  
удвоє 

3 СШ  
1 ряд 

 

2 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди 

 
мінімальне 56,4 81,6 111,0 76,0 76,8 108,0 
максимальне 69,4 87,6 111,0 83,4 88,0 108,0 
середнє 59,5 86,1 111,0 79,0 82,4 108,0 

hВРП для схем ВРП-330 кВ, м 

Значення 2 СШ  
1 ряд  

(9) 

2 СШ  
1 ряд  
(14) 

3 СШ  
1 ряд 

 

3 СШ  
2 ряди  
удвоє 

2 СШ  
3 ряди  

3/2 

2 СШ  
2 ряди 

 
мінімальне 53,6 48,8 90,0 175,8 154,6 101,6 
максимальне 89,0 107,4 112,2 186,6 192,2 301,2 
середнє 82,4 100,9 105,2 181,2 168,0 178,4 

 

 
Рис. А.2. Залежність середніх значень ширини ВРП 

від класу напруги ВРП ВРП hВРП = f(UВРП) 
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Рис. А.3. Визначення площі розподільчих пристроїв (SВРП),  

площадки АТ (SАТ) та розрахункової діагоналі ЗП (DЗП розр) 
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Рис. А.4. Визначення довжини кабелю та відстані від ТС до ЗРП 
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Рис. А.5 – Визначення експериментальних значень 

площі ЗП (SЗП) та діагоналі ЗП (DЗП) 
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Таблиця А.4 

Параметри горизонтальних заземлювачів 
Кількість ГЗ даної форми Форма ГЗ абсолютна, шт. відносна, % sГЗ, мм2 рГЗ, мм 

Сталева штаба товщиною 4 мм 
25×4 3 0,76 100,0 58,0 
30×4 25 6,37 120,0 68,0 
35×4 2 0,51 140,0 78,0 
40×4 82 20,91 160,0 88,0 
45×4 7 1,78 180,0 98,0 
50×4 11 2,80 200,0 108,0 

Сталева штаба товщиною 5 мм 
25×5 4 1,02 125,0 60,0 
30×5 3 0,76 150,0 70,0 
35×5 1 0,25 175,0 80,0 
40×5 44 11,22 200,0 90,0 
45×5 1 0,25 225,0 100,0 
50×5 34 8,67 250,0 110,0 

Сталева штаба товщиною 6 мм 
20×6 2 0,51 120,0 52,0 
25×6 6 1,53 150,0 62,0 
30×6 1 0,25 180,0 72,0 
50×6 4 1,02 300,0 112,0 
80×6 1 0,25 480,0 172,0 

Сталева штаба товщиною 8 мм 
20×8 3 0,76 160,0 56,0 
30×8 2 0,51 240,0 76,0 

Сталевий квадратний стрижень 
15×15 3 0,76 225,0 60,0 
16×16 2 0,51 256,0 64,0 

Сталевий круглий стрижень 
Ø10 4 1,02 78,5 31,4 
Ø12 21 5,35 113,0 37,6 
Ø14 28 7,14 153,9 43,9 
Ø16 51 13,01 201,0 50,2 
Ø18 36 9,18 254,4 56,5 
Ø20 9 2,29 314,1 62,8 
Ø22 1 0,25 380,1 69,1 
Ø25 1 0,25 490,8 78,5 

Разом 392 100,00   
Мінімальне значення параметру 78,5 31,4 
Максимальне значення параметру 490,8 172,0 
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Таблиця А.5 

Залежність nПчВРП = f(ℓВРП) 
ℓВРП, м nПчГЗ, шт. ℓВРП, м nПчГЗ, шт. ℓВРП, м nПчГЗ, шт. 

4 2 45 9 128 16 
8 3 54 10 144 17 

13 4 63 11 164 18 
18 5 74 12 184 19 
24 6 85 13 204 20 
30 7 98,5 14 224 21 

37,5 8 112 15 244 22 
 

 
Рис. А.6. Залежність nПчВРП = f(ℓВРП) кількості поперечних ГЗ від довжини ВРП 

 

Таблиця А.6 

Залежності RЗП = f(SЗП) та UС = f(SЗП) при bЗП = 15 м;  

рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
SЗП, га RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 

1 0,3889 8168 7848 320 
3 0,2292 4813 4405 408 
5 0,1825 3832 3376 456 
7 0,1597 3354 2866 488 
9 0,1425 2992 2476 516 
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Таблиця А.7 

Залежності RЗП = f(bЗП) та UС = f(bЗП) при SЗП = 5 га;  

рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
bЗП, м RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 

5 0,1685 3539 3301 238 
15 0,1825 3832 3376 456 
25 0,1951 4096 3487 609 

 

Таблиця А.8 

Залежності RЗП = f(рГЗ) та UС = f(рГЗ) при SЗП = 5 га;  

bЗП = 15 м; ρЕКВ = 80 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
рГЗ, мм RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 

32 0,2240 4703,00 3294,00 1409,00 
92 0,1825 3832,00 3376,00 456,00 

152 0,1751 3677,00 3392,00 285,00 
 

Таблиця А.9 

Залежності RЗП = f(ρЕКВ) та UС = f(ρЕКВ) при SЗП = 5 га;  

bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
ρЕКВ, Ом×м RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 

10 0,0407 854,90 378,00 476,90 
50 0,1214 2550,00 2091,00 459,00 

100 0,2232 4688,00 4234,00 454,00 
250 0,5292 11110,00 10660,00 450,00 

 

Таблиця А.10 

Залежності RЗП = f(IКЗ) та UС = f(IКЗ) при SЗП = 5 га;  

bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 80 Ом×м; kℓ = 0,7; tГЗ = 0,7 м 
IКЗ, кА RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 

1 0,2023 202,3 158,3 44 
11 0,1839 2023 1762 261 
21 0,1825 3832 3376 456 
31 0,1821 5644 4992 652 
41 0,1819 7458 6608 850 
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Таблиця А.11 

Залежність UС = f(kℓ) при SЗП = 5 га;  

bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 150 Ом×м; IКЗ = 21 кА; tГЗ = 0,7 м 
kℓ i φ0, В φi, В UС i, В 
0,5 1 3832 3418 414 
0,6 2 3832 3396 436 
0,7 3 3832 3376 456 
0,8 4 3832 3360 472 
0,9 5 3832 3348 484 

 

Таблиця А.12 

Залежності RЗП = f(tГЗ) та UС = f(tГЗ) при SЗП = 5 га;  

bЗП = 15 м; рГЗ = 92 мм; ρЕКВ = 150 Ом×м; IКЗ = 21 кА; kℓ = 0,7 
tГЗ, м RЗП, Ом φ0, В φ3, В UС, В 
0,4 0,3277 6881 6434 447 
0,6 0,3259 6843 6393 450 
0,8 0,3246 6816 6362 454 
1,0 0,3236 6795 6338 457 
1,2 0,3227 6777 6316 461 
1,4 0,3220 6761 6298 463 
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Додаток Б 

Результати факторних експериментів  

Таблиця Б.1 

Таблиця умов ПФЕ-24 для відклику у = RЗП 
Позначення фактору Параметр фактору SЗП, га bЗП, м рГЗ, мм ρЕКВ, Ом×м xi 

Кодоване позначення фактору X1 X2 X3 X4  
Гілка 1 (1 га ≤ SЗП ≤ 3 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 

Нижній рівень Xiн 1 5 32 21 –1 
Основний рівень X0

i 2 15 92 136 0 
Верхній рівень Xiв 3 25 152 251 +1 
Інтервал варіювання hi 1 10 60 115  

Гілка 2 (3 га ≤ SЗП ≤ 5 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 
Нижній рівень Xiн 3 5 32 21 –1 
Основний рівень X0

i 4 15 92 136 0 
Верхній рівень Xiв 5 25 152 251 +1 
Інтервал варіювання hi 1 10 60 115  

Гілка 3 (5 га ≤ SЗП ≤ 9 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 
Нижній рівень Хiн 5 5 32 21 –1 
Основний рівень Х0

i 7 15 92 136 0 
Верхній рівень Хiв 9 25 152 251 +1 
Інтервал варіювання hi 2 10 60 115  
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Таблиця Б.2 

План та результати експерименту ПФЕ-24 – Гілка 1 для відклику y = RЗП 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

x0 x1 x2 x3 x4 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 +1 +1 +1 +1 +1 0,7025 0,703545 1,092E-06 b0 +0,518529 так x0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 1,2880 1,286745 1,575E-06 b1 –0,143830 так x1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 0,6465 0,646568 4,726E-09 b2 +0,032635 так x2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 1,1290 1,129118 1,410E-08 b3 –0,006818 так x3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 0,7241 0,723055 1,092E-06 b4 +0,429783 так x4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 1,3050 1,306255 1,575E-06 b12 –0,013329 так x1x2 
7 +1 +1 –1 –1 +1 0,6544 0,654331 4,726E-09 b13 –0,000628 ні x1x3 
8 +1 –1 –1 –1 +1 1,1370 1,136881 1,410E-08 b14 –0,122606 так x1x4 
9 +1 +1 +1 +1 –1 0,0637 0,064955 1,476E-06 b23 –0,002936 так x2x3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 0,1114 0,110395 1,010E-06 b24 +0,023951 так x2x4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 0,0562 0,056453 3,376E-08 b34 +5,62E–06 ні x3x4 
12 +1 –1 –1 +1 –1 0,0962 0,095908 1,378E-07 b123 –0,000501 ні х1х2х3 
13 +1 +1 +1 –1 –1 0,0856 0,084465 1,476E-06 b124 –0,011833 так х1х2х4 
14 +1 –1 +1 –1 –1 0,1289 0,129905 1,010E-06 b134 +6,56E–05 ні х1х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 0,0644 0,064216 3,376E-08 b234 +9,93E–05 ні х2х3х4 
16 +1 –1 –1 –1 –1 0,1033 0,103671 1,378E-07 b1234 –8,56E–05 ні х1х2х3х4 
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Таблиця Б.3 

План та результати експерименту ПФЕ-24 – Гілка 2 для відклику y = RЗП 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 +1 +1 +1 +1 +1 0,5379 0,538241 1,164E-07 b0 +0,332915 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 0,7025 0,701941 3,122E-07 b1 –0,041783 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 0,4996 0,499660 3,600E-09 b2 +0,017133 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 0,6465 0,646310 3,610E-08 b3 –0,007749 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 0,5613 0,560958 1,164E-07 b4 +0,271371 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 0,7241 0,724658 3,122E-07 b12 –0,002173 так х1х2 
7 +1 +1 –1 –1 +1 0,5080 0,507940 3,600E-09 b13 –0,000303 ні х1х3 
8 +1 –1 –1 –1 +1 0,6544 0,654590 3,610E-08 b14 –0,035804 так х1х4 
9 +1 +1 +1 +1 –1 0,0506 0,051226 3,675E-07 b23 –0,003609 так х2х3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 0,0637 0,063351 1,511E-07 b24 +0,010029 так х2х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 0,0442 0,044405 4,202E-08 b34 +8,68E–05 ні х3х4 
12 +1 –1 –1 +1 –1 0,0562 0,056195 5,625E-09 b123 –0,000170 ні х1х2х3 
13 +1 +1 +1 –1 –1 0,0745 0,073943 3,675E-07 b124 –0,002089 так х1х2х4 
14 +1 –1 +1 –1 –1 0,0856 0,086068 1,511E-07 b134 +1,52E–05 ні х1х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 0,0528 0,052685 4,202E-08 b234 +2,18E–05 ні х2х3х4 
16 +1 –1 –1 –1 –1 0,0644 0,064475 5,625E-09 b1234 +8,12E–06 ні х1х2х3х4 
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Таблиця Б.4 

План та результати експерименту ПФЕ-24 – Гілка 3 для відклику y = RЗП 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 +1 +1 +1 +1 +1 0,3974 0,397765 1,332E-07 b0 +0,255323 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 0,5379 0,537215 4,692E-07 b1 –0,035808 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 0,3720 0,372097 9,506E-09 b2 +0,013471 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 0,4996 0,499347 6,375E-08 b3 –0,008418 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 0,4229 0,422535 1,332E-07 b4 +0,204701 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 0,5613 0,561985 4,692E-07 b12 –0,001488 так х1х2 
7 +1 +1 –1 –1 +1 0,3811 0,381002 9,506E-09 b13 –0,000366 ні х1х3 
8 +1 –1 –1 –1 +1 0,5080 0,508252 6,375E-08 b14 –0,030866 так х1х4 
9 +1 +1 +1 +1 –1 0,0397 0,040460 5,476E-07 b23 –0,003966 так х2х3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 0,0506 0,050200 1,764E-07 b24 +0,006378 так х2х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 0,0338 0,034062 6,890E-08 b34 +0,000118 ні х3х4 
12 +1 –1 –1 +1 –1 0,0442 0,044092 1,155E-08 b123 –0,000186 ні х1х2х3 
13 +1 +1 +1 –1 –1 0,0659 0,065230 5,476E-07 b124 –0,001561 так х1х2х4 
14 +1 –1 +1 –1 –1 0,0745 0,074970 1,764E-07 b134 +1,62E–05 ні х1х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 0,0432 0,042967 6,890E-08 b234 +4,12E–05 ні х2х3х4 
16 +1 –1 –1 –1 –1 0,0528 0,052997 1,155E-08 b1234 +1,12E–05 ні х1х2х3х4 
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Таблиця Б.5 
Результати розрахунку ПФЕ-24 для відклику у = RЗП 

Позначення параметру 
Номер паралельного  

досліду в центрі плану, u SЗП, 
га 

bЗП, 
м 

рГЗ, 
мм 

ρЕКВ, 
Ом×м 

tГЗ, 
м 

y, 
Ом 

2
0)( yy  , 

Ом 
Гілка 1 (1 га ≤ SЗП ≤ 3 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 

1 2 15 92 136 0,4 0,523384 2,225·10-5 
2 2 15 92 136 0,6 0,519710 4,480·10-6 
3 2 15 92 136 0,8 0,517348 1,003·10-7 
4 2 15 92 136 1,0 0,515380 1,174·10-6 
5 2 15 92 136 1,2 0,513412 6,167·10-6 
6 2 15 92 136 1,4 0,511969 1,284·10-5 

Середнє арифметичне значення відклику 0,516867 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 1,778·10-5 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 1,111·10-6 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,001054 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,002710 
Дисперсія адекватності, s2

ад 9,715·10-7 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,054631 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,75 
Адекватність моделі так 

Гілка 2 (3 га ≤ SЗП ≤ 5 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 
1 4 15 92 136 0,4 0,336065 1,745·10-5 
2 4 15 92 136 0,6 0,333702 3,295·10-6 
3 4 15 92 136 0,8 0,332128 5,788·10-8 
4 4 15 92 136 1,0 0,330947 8,844·10-7 
5 4 15 92 136 1,2 0,329766 4,501·10-6 
6 4 15 92 136 1,4 0,328716 1,006·10-5 

Середнє арифметичне значення відклику 0,331887 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 7,248·10-6 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 4,530·10-7 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,000673 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,001730 
Дисперсія адекватності, s2

ад 1,881·10-7 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,025951 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,75 
Адекватність моделі так 

Гілка 3 (5 га ≤ SЗП ≤ 9 га, 10 кА ≤ IКЗ ≤ 40 кА) 
1 4 15 92 136 0,4 0,257710 1,013·10-5 
2 4 15 92 136 0,6 0,255934 1,978·10-6 
3 4 15 92 136 0,8 0,254713 3,424·10-8 
4 4 15 92 136 1,0 0,253824 4,945·10-7 
5 4 15 92 136 1,2 0,252825 2,898·10-6 
6 4 15 92 136 1,4 0,252159 5,610·10-6 

Середнє арифметичне значення відклику 0,254528 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 4,229·10-6 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 2,643·10-7 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,000514 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,001321 
Дисперсія адекватності, s2

ад 2,691·10-7 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,063630 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,75 
Адекватність моделі так 
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Таблиця Б.6 
Таблиця умов ПФЕ-25 для відклику у = RЗП 

Позначення фактору Параметр фактору SЗП, га bЗП, м рГЗ, мм ρЕКВ, Ом×м IКЗ, кА xi 
Кодоване позначення фактору Х1 Х2 Х3 Х4 Х5  

Гілка 1 (1 га ≤ SЗП ≤ 3 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 
Нижній рівень Хiн 1 5 32 21 1 –1 
Основний рівень Х0

i 2 15 92 136 5,5 0 
Верхній рівень Хiв 3 25 152 251 10 +1 
Інтервал варіювання hi 1 10 60 115 4,5  

Гілка 2 (3 га ≤ SЗП ≤ 5 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 
Нижний уровень Хiн 3 5 32 21 1 –1 
Основной уровень Х0

i 4 15 92 136 5,5 0 
Верхний уровень Хiв 5 25 152 251 10 +1 
Интервал варьирования hi 1 10 60 115 4,5  

Гілка 3 (5 га ≤ SЗП ≤ 9 га, 1 кА ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 
Нижний уровень Хiн 5 5 32 21 1 –1 
Основной уровень Х0

i 7 15 92 136 5,5 0 
Верхний уровень Хiв 9 25 152 251 10 +1 
Интервал варьирования hi 2 10 60 115 4,5  
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Таблиця Б.7 
План та результати експерименту ПФЕ-25 – Гілка 1 для відклику y = RЗП  

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0,7033 0,704543 1,5469E-06 b0 +0,521773 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 1,2880 1,285968 4,1259E-06 b1 –0,143220 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 0,6468 0,645041 3,0932E-06 b2 +0,033813 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 1,1300 1,127141 8,1724E-06 b3 –0,007883 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 0,7245 0,726483 3,9352E-06 b4 +0,429595 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 1,3050 1,307908 8,4608E-06 b5 –0,002811 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 0,6551 0,654636 2,1506E-07 b12 –0,012968 так х1х2 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 1,1370 1,136736 6,9564E-08 b13 –0,001026 ні х1х3 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 0,0645 0,066688 4,5742E-06 b14 –0,122661 так х1х4 
10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 0,1119 0,110018 3,5391E-06 b15 –0,000466 ні х1х5 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 0,0566 0,055158 2,2238E-06 b23 –0,003086 так х2х3 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 0,0965 0,094063 6,3819E-06 b24 +0,023855 так х2х4 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 0,0861 0,088628 6,1442E-06 b25 –0,001225 ні х2х5 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 0,1290 0,131958 8,7542E-06 b34 +0,000165 ні х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 0,0651 0,064753 1,5701E-07 b35 +0,001145 ні х3х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 0,1037 0,103658 1,7015E-09 b45 +0,000155 ні х4х5 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 0,7089 0,710166 1,6033E-06 b123 –0,000543 ні х1х2х3 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 1,2930 1,291591 1,9845E-06 b124 –0,011862 так х1х2х4 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 0,6482 0,650663 6,0700E-06 b125 –0,000269 ні х1х2х5 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 1,1310 1,132763 3,1108E-06 b134 +5,81E–05 ні х1х3х4 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 0,7366 0,732106 2,0193E-05 b135 +0,000315 ні х1х3х5 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 1,3130 1,313531 2,8222E-07 b145 +6,06E–05 ні х1х4х5 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 0,6605 0,660258 5,8201E-08 b234 +6,75E–05 ні х2х3х4 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 1,1410 1,142358 1,8462E-06 b235 +0,000211 ні х2х3х5 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 0,0706 0,072311 2,6609E-06 b245 +4,37E–05 ні х2х4х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 0,1166 0,115641 9,1920E-07 b345 –0,000114 ні х3х4х5 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 0,0580 0,060781 7,4050E-06 b1234 +2,43E–05 ні х1х2х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 0,0980 0,099686 2,8434E-06 b1235 +0,000167 ні х1х2х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 0,1005 0,094251 3,9046E-05 b1245 +8,81E–05 ні х1х2х4х5 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 0,1377 0,137581 1,4101E-08 b1345 –3,37E–05 ні х1х3х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 0,0712 0,070376 6,9513E-07 b2345 –5,56E–05 ні х2х3х4х5 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 0,1084 0,109281 7,7660E-07 b12345 –1,12E–05 ні х1х2х3х4х5 
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Таблиця Б.8 
План та результати експерименту ПФЕ-25 Гілка – 2 для відклику y = RЗП  

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0,5388 0,538612 3,5156E-08 b0 +0,337085 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 0,7033 0,701437 3,4689E-06 b1 –0,041468 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 0,5000 0,500475 2,2562E-07 b2 +0,018877 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 0,6468 0,646950 2,2500E-08 b3 –0,009430 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 0,5619 0,562000 1,0000E-08 b4 +0,271077 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 0,7245 0,724825 1,0562E-07 b5 –0,003510 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 0,5089 0,508222 4,5900E-07 b12 –0,001966 так х1х2 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 0,6551 0,654697 1,6200E-07 b13 –0,000519 ні х1х3 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 0,0516 0,052667 1,0972E-06 b14 –0,035856 так х1х4 
10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 0,0645 0,063582 9,3605E-07 b15 –0,000231 ні х1х5 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 0,0446 0,045537 8,6025E-07 b23 –0,003910 так х2х3 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 0,0566 0,057067 1,7430E-07 b24 +0,009872 так х2х4 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 0,0753 0,076055 5,2562E-07 b25 –0,001683 так х2х5 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 0,0861 0,086970 6,7240E-07 b34 +0,000267 ні х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 0,0538 0,053285 3,0802E-07 b35 +0,001646 так х3х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 0,0651 0,064815 1,1222E-07 b45 +0,000260 ні х4х5 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 0,5448 0,545707 8,2355E-07 b123 –0,000280 ні х1х2х3 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 0,7089 0,708532 1,3505E-07 b124 –0,002120 так х1х2х4 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 0,5012 0,500835 1,3322E-07 b125 –0,000189 ні х1х2х5 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 0,6482 0,647310 7,9210E-07 b134 +4,43E–05 ні х1х3х4 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 0,5765 0,575680 6,7240E-07 b135 +0,000185 ні х1х3х5 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 0,7366 0,738505 3,6290E-06 b145 +4,43E–05 ні х1х4х5 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 0,5146 0,515167 3,2205E-07 b234 +0,000110 ні х2х3х4 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 0,6605 0,661642 1,3053E-06 b235 +0,000492 ні х2х3х5 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 0,0583 0,059762 2,0520E-06 b245 +0,000146 ні х2х4х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 0,0706 0,070677 6,2500E-12 b345 –0,000171 ні х3х4х5 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 0,0459 0,045897 6,8062E-09 b1234 +1,81E–05 ні х1х2х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 0,0580 0,057427 4,0005E-07 b1235 +0,000113 ні х1х2х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 0,0929 0,089735 1,0272E-05 b1245 +1,43E–05 ні х1х2х4х5 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 0,1005 0,100650 2,2500E-08 b1345 –2,31E–05 ні х1х3х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 0,0605 0,060230 8,4100E-08 b2345 –8,00E–05 ні х2х3х4х5 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 0,0712 0,071760 3,0250E-07 b12345 –1,31E–05 ні х1х2х3х4х5 
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Таблиця Б.9 
План та результати експерименту ПФЕ-25 – Гілка 3 для відклику y = RЗП 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 y, Ом ŷ, Ом (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0,3985 0,398023 2,2741E-07 b0 +0,260198 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 0,5388 0,536323 6,1349E-06 b1 –0,035418 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 0,3724 0,373189 6,2311E-07 b2 +0,015688 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 0,5000 0,500239 5,7300E-08 b3 –0,010592 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 0,4239 0,424159 6,7275E-08 b4 +0,204301 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 0,5619 0,562459 3,1290E-07 b5 –0,004019 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 0,3822 0,381200 9,9875E-07 b12 –0,001221 так х1х2 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 0,5089 0,508250 4,2168E-07 b13 –0,000643 ні х1х3 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 0,0409 0,042118 1,3181E-06 b14 –0,030919 так х1х4 

10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 0,0516 0,050378 1,5422E-06 b15 –0,000277 ні х1х5 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 0,0342 0,035566 1,7606E-06 b23 –0,004531 так х2х3 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 0,0446 0,045301 4,7869E-07 b24 +0,006161 так х2х4 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 0,0672 0,068254 1,0907E-06 b25 –0,002089 так х2х5 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 0,0753 0,076514 1,4027E-06 b34 +0,000355 ні х3х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 0,0444 0,043578 7,6016E-07 b35 +0,002055 так х3х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 0,0538 0,053313 2,7759E-07 b45 +0,000344 ні х4х5 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 0,4048 0,406129 1,7672E-06 b123 –0,000340 ні х1х2х3 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 0,5448 0,544429 1,3736E-07 b124 –0,001590 так х1х2х4 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 0,3736 0,372938 4,3807E-07 b125 –0,000216 ні х1х2х5 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 0,5012 0,499988 1,4686E-06 b134 +4,31E–05 ні х1х3х4 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 0,4416 0,440488 1,2362E-06 b135 +0,000223 ні х1х3х5 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 0,5765 0,578788 5,2355E-06 b145 +4,00E–05 ні х1х4х5 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 0,3883 0,389171 7,6016E-07 b234 +0,000143 ні х2х3х4 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 0,5146 0,5162218 2,6304E-06 b235 +0,000761 ні х2х3х5 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 0,0482 0,0502243 3,7418E-06 b245 +0,000189 ні х2х4х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 0,0583 0,0584843 2,3831E-08 b345 –0,000218 ні х3х4х5 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 0,0355 0,0353156 5,9719E-08 b1234 +1,56E–05 ні х1х2х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 0,0459 0,0450506 8,6373E-07 b1235 +0,000156 ні х1х2х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 0,0887 0,0845831 1,7031E-05 b1245 +2,87E–05 ні х1х2х4х5 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 0,0929 0,0928431 9,3847E-09 b1345 –2,37E–05 ні х1х3х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 0,0517 0,0515493 4,4362E-08 b2345 –9,93E–05 ні х2х3х4х5 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 0,0605 0,0612843 5,8426E-07 b12345 –6,25E–06 ні х1х2х3х4х5 
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Таблиця Б.10 
Результати розрахунку ПФЕ-25 для відклику у = RЗП при КЗ в центрі ЗП 

Позначення параметру 
Номер паралельного  

досліду в центрі плану, u SЗП, 
га 

bЗП, 
м 

IКЗ, 
кА 

рГЗ, 
мм 

ρЕКВ, 
Ом×м 

tГЗ, 
м 

y1, 
В 

2
0)( yy  , 

В 
Гілка 1 (1 ≤ SЗП ≤ 3 га, 1 ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 

1 2 15 5,5 92 136 0,4 0,526609 4,247·10-5 
2 2 15 5,5 92 136 0,6 0,523016 8,554·10-6 
3 2 15 5,5 92 136 0,8 0,520529 1,914·10-7 
4 2 15 5,5 92 136 1,0 0,518594 2,240·10-6 
5 2 15 5,5 92 136 1,2 0,516660 1,177·10-5 
6 2 15 5,5 92 136 1,4 0,515140 2,451·10-5 

Середнє арифметичне значення відклику 0,520091 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 1,795·10-5 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 5,609·10-7 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,000748 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,001925 
Дисперсія адекватності, s2

ад 5,804·10-6 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,323317 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,5 
Адекватність моделі так 

Гілка 2 (3 ≤ SЗП ≤ 5 га, 1 ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 
1 4 15 5,5 92 136 0,4 0,339511 9,912·10-6 
2 4 15 5,5 92 136 0,6 0,337675 1,721·10-6 
3 4 15 5,5 92 136 0,8 0,336494 1,721·10-8 
4 4 15 5,5 92 136 1,0 0,335576 6,195·10-7 
5 4 15 5,5 92 136 1,2 0,334789 2,478·10-6 
6 4 15 5,5 92 136 1,4 0,334133 4,973·10-6 

Середнє арифметичне значення відклику 0,336363 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 3,944·10-6 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 1,232·10-7 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,000351 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,000902 
Дисперсія адекватності, s2

ад 1,158·10-6 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,293763 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,5 
Адекватність моделі так 

Гілка 3 (5 ≤ SЗП ≤ 9 га, 1 ≤ IКЗ ≤ 10 кА) 
1 7 15 5,5 92 136 0,4 0,2626105 1,056·10-5 
2 7 15 5,5 92 136 0,6 0,2608189 2,127·10-6 
3 7 15 5,5 92 136 0,8 0,2595785 4,761·10-8 
4 7 15 5,5 92 136 1,0 0,2586138 5,572·10-7 
5 7 15 5,5 92 136 1,2 0,2576491 2,928·10-6 
6 7 15 5,5 92 136 1,4 0,2568911 6,097·10-6 

Середнє арифметичне значення відклику 0,259360 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 4,464·10-6 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 1,395·10-7 
Помилка у визначенні коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,000373 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 0,000960 
Дисперсія адекватності, s2

ад 2,057·10-6 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,460977 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,5 
Адекватність моделі так 
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Таблиця Б.11 
Таблиця умов ПФЕ-26 для відклику y = UС 

Позначення фактору 
Параметр фактору SЗП, 

га 
bЗП, 
м 

IКЗ, 
кА 

рГЗ, 
мм 

ρЕКВ, 
Ом×м kℓ xi 

Кодоване позначення фактору Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6  
Гілка 1 (10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) 

Нижній рівень Хiн 1 5 1 32 10 0,5 –1 
Основний рівень Х0

i 5 15 21 62 30 0,7 0 
Верхній рівень Хiв 9 25 41 92 50 0,9 +1 
Інтервал варіювання hi 4 10 20 30 20 0,2  

Гілка 2 (10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) 
Нижній рівень Хiн 1 5 1 92 10 0,5 –1 
Основний рівень Х0

i 5 15 21 122 30 0,7 0 
Верхній рівень Хiв 9 25 41 152 50 0,9 +1 
Інтервал варіювання hi 4 10 20 30 20 0,2  

Гілка 3 (50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) 
Нижній рівень Хiн 1 5 1 32 50 0,5 –1 
Основний рівень Х0

i 5 15 21 62 150 0,7 0 
Верхній рівень Хiв 9 25 41 92 250 0,9 +1 
Інтервал варіювання hi 4 10 20 30 100 0,2  

Гілка 4 (50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) 
Нижній рівень Хiн 1 5 1 92 50 0,5 –1 
Основний рівень Х0

i 5 15 21 122 150 0,7 0 
Верхній рівень Хiв 9 25 41 152 250 0,9 +1 
Інтервал варіювання hi 4 10 20 30 100 0,2  
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Таблиця Б.12 
План експерименту ПФЕ-26 – Гілка 1 для відклику y = UС 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1385,0 1378,83 38,0203 b0 +764,1453 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 840,0 854,83 220,0457 b1 +157,6743 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 500,0 495,34 21,6358 b2 +338,3526 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 343,0 348,34 28,6071 b3 –382,7588 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 4289,0 4265,98 529,7391 b4 +14,0746 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 2750,0 2739,98 100,3215 b5 +706,8546 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 1487,0 1477,49 90,2773 b6 +41,2262 так х6 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 1075,0 1081,99 48,9798 b12 +85,5098 так х1х2 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 1392,4 1379,49 166,6406 b13 –68,1322 так х1х3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 854,0 858,24 17,9866 b14 +12,5581 так х1х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 521,1 516,20 23,9959 b15 +143,2631 так х1х5 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 +1 348,0 352,20 17,6520 b16 +1,9465 ні х1х6 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 3776,1 3808,74 1065,4389 b23 –168,6142 так х2х3 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 2659,0 2659,39 0,1529 b24 +17,5036 так х2х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 +1 1489,1 1484,25 23,5085 b25 +316,2223 так х2х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 1089,0 1096,35 54,0436 b26 +20,3773 так х2х6 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 72,2 78,96 45,8811 b34 –17,9711 так х3х4 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 39,9 46,86 48,5608 b35 –361,7099 так х3х5 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 +1 24,4 24,99 0,4061 b36 –16,9679 так х3х6 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 16,8 17,27 0,2230 b45 +12,4878 так х4х5 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 158,9 163,52 21,2388 b46 +3,9350 так х4х6 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 88,8 94,81 36,1629 b56 +37,6300 так х5х6 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 63,2 63,75 0,2762 b123 –36,9233 так х1х2х3 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 +1 40,9 41,07 0,0290 b124 +13,1089 так х1х2х4 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 +1 68,2 61,74 41,3810 b125 +78,6276 так х1х2х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 41,4 34,06 53,4260 b126 –0,9467 ні х1х2х6 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 +1 26,4 25,91 0,1978 b134 –13,2477 так х1х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 +1 17,7 16,99 0,4419 b135 –63,2739 так х1х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 +1 124,5 120,99 12,2346 b136 +1,5649 ні х1х3х6 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 +1 86,3 79,14 50,7558 b145 +10,5668 так х1х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 62,4 62,48 0,0012 b146 +1,9021 ні х1х4х6 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 42,3 41,57 0,5351 b156 +2,2221 ні х1х5х6 
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Продовження табл. Б.12 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 1223,0 1229,16 38,0203 b234 –17,6582 так х2х3х4 
34 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 720,0 705,16 220,0457 b235 –162,1794 так х2х3х5 
35 +1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 439,0 443,65 21,6358 b236 –9,1308 так х2х3х6 
36 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 302,0 296,65 28,6071 b245 +15,3588 так х2х4х5 
37 +1 +1 +1 –1 +1 +1 –1 3893,0 3916,01 529,7391 b246 +3,3614 так х2х4х6 
38 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 2380,0 2390,01 100,3215 b256 +18,3789 так х2х5х6 
39 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 1357,0 1366,50 90,2773 b345 –16,1225 так х3х4х5 
40 +1 –1 –1 –1 +1 +1 –1 978,0 971,00 48,9798 b346 –3,0270 ні х3х4х6 
41 +1 +1 +1 +1 –1 +1 –1 1246,1 1259,00 166,6406 b356 –15,4820 так х3х5х6 
42 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 742,0 737,75 17,9866 b456 +3,2712 ні х4х5х6 
43 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 461,9 466,79 23,9959 b1234 –11,5241 так х1х2х3х4 
44 +1 –1 –1 +1 –1 +1 –1 307,0 302,79 17,6520 b1235 –35,4329 так х1х2х3х5 
45 +1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 3520,6 3487,95 1065,4389 b1236 +2,1188 ні х1х2х3х6 
46 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 2339,0 2338,60 0,1529 b1245 +11,1910 так х1х2х4х5 
47 +1 +1 –1 –1 –1 +1 –1 1370,7 1375,54 23,5085 b1246 +1,5480 ні х1х2х4х6 
48 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1 995,0 987,64 54,0436 b1256 –0,8595 ні х1х2х5х6 
49 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 64,2 57,42 45,8811 b1345 –11,6585 так х1х3х4х5 
50 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 32,3 25,33 48,5608 b1346 –1,5349 ні х1х3х4х6 
51 +1 +1 –1 +1 +1 –1 –1 22,9 22,35 0,4061 b1356 +1,4225 ні х1х3х5х6 
52 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 15,1 14,62 0,2230 b1456 +1,4915 ні х1х4х5х6 
53 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 138,1 133,50 21,2388 b2345 –15,9855 так х2х3х4х5 
54 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 70,8 64,78 36,1629 b2346 –2,5754 ні х2х3х4х6 
55 +1 +1 –1 –1 +1 –1 –1 58,2 57,71 0,2762 b2356 –8,4941 так х2х3х5х6 
56 +1 –1 –1 –1 +1 –1 –1 35,2 35,02 0,0290 b2456 +2,8198 ні х2х4х5х6 
57 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 62,9 69,39 41,3810 b3456 –2,5854 ні х3х4х5х6 
58 +1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 34,4 41,70 53,4260 b12345 –10,3070 так х1х2х3х4х5 
59 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 25,1 25,56 0,1978 b12346 –1,3000 ні х1х2х3х4х6 
60 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 15,9 16,64 0,4419 b12356 +2,0686 ні х1х2х3х5х6 
61 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 116,7 120,15 12,2346 b12456 +1,1957 ні х1х2х4х5х6 
62 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 71,2 78,30 50,7558 b13456 –1,2650 ні х1х3х4х5х6 
63 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 58,8 58,73 0,0012 b23456 –2,2370 ні х2х3х4х5х6 
64 +1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 37,1 37,83 0,5351 b123456 –1,0749 ні х1х2х3х4х5х6 
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Таблиця Б.13 
План експерименту ПФЕ-26 – Гілка 2 для відклику y = UС 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 841,0 845,48 20,0816 b0 +307,2944 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 500,0 500,00 0,0000 b1 +73,7372 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 317,0 314,00 8,9625 b2 +135,6844 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 210,0 207,08 8,5191 b3 –74,0919 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 1385,0 1378,21 45,9853 b4 –3,9757 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 840,0 842,36 5,6109 b5 +276,949 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 500,0 498,64 1,8394 b6 +20,5101 так х6 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 343,0 342,29 0,4987 b12 +39,4022 так х1х2 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 873,2 867,58 31,5703 b13 –15,8047 так х1х3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 507,0 508,13 1,2797 b14 –1,6622 так х1х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 331,4 336,10 22,1487 b15 +65,8189 так х1х5 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 +1 214,0 215,20 1,4550 b16 +3,4516 так х1х6 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 1392,4 1400,31 62,7066 b23 –34,0538 так х2х3 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 854,0 850,49 12,2937 b24 –0,7851 ні х2х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 +1 521,1 520,74 0,1269 b25 +122,1655 так х2х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 348,0 350,41 5,8503 b26 +9,3876 так х2х6 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 47,8 47,75 0,0032 b34 –0,0792 ні х3х4 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 27,3 27,35 0,0026 b35 –68,1955 так х3х5 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 +1 15,1 15,60 0,2129 b36 –3,7482 так х3х6 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 10,9 10,62 0,0739 b45 –3,5805 так х4х5 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 72,2 69,98 4,8697 b46 +0,5711 ні х4х6 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 39,9 40,04 0,0209 b56 +18,8148 так х5х6 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 24,4 25,15 0,6343 b123 –9,1841 так х1х2х3 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 +1 16,8 16,64 0,0246 b124 +0,2283 ні х1х2х4 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 +1 48,2 48,20 0,0000 b125 +34,7602 так х1х2х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 28,5 28,48 0,0000 b126 +1,5291 так х1х2х6 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 +1 16,6 16,05 0,2564 b134 –0,9727 ні х1х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 +1 11,4 11,75 0,1004 b135 –14,1702 так х1х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 +1 68,2 70,43 5,1002 b136 –0,0597 ні х1х3х6 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 +1 41,4 41,17 0,0385 b145 –1,8314 так х1х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 26,4 25,60 0,5646 b146 +0,3858 ні х1х4х6 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 17,7 17,77 0,0125 b156 +3,5608 так х1х5х6 
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Продовження табл. Б.13 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 723,0 732,41 88,7128 b234 –0,6305 ні х2х3х4 
34 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 430,0 427,36 6,9234 b235 –31,8773 так х2х3х5 
35 +1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 274,0 270,04 15,6519 b236 –1,8588 так х2х3х6 
36 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 180,0 178,79 1,4550 b245 –1,0023 ні х2х4х5 
37 +1 +1 +1 –1 +1 +1 –1 1223,0 1222,93 0,0047 b246 +0,4630 ні х2х4х6 
38 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 720,0 727,50 56,3437 b256 +8,2686 так х2х5х6 
39 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 439,0 440,25 1,5781 b345 +0,0542 ні х3х4х5 
40 +1 –1 –1 –1 +1 +1 –1 302,0 299,58 5,8503 b346 –0,3367 ні х3х4х6 
41 +1 +1 +1 +1 –1 +1 –1 762,8 754,51 68,5791 b356 –3,3330 так х3х5х6 
42 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 434,0 435,49 2,2312 b456 +0,4163 ні х4х5х6 
43 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 289,9 292,14 5,0344 b1234 –1,3564 ні х1х2х3х4 
44 +1 –1 –1 +1 –1 +1 –1 184,0 186,91 8,5191 b1235 –8,4345 так х1х2х3х5 
45 +1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 1246,1 1245,03 1,1422 b1236 0,3570 ні х1х2х3х6 
46 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 742,0 735,63 40,5609 b1245 –0,2033 ні х1х2х4х5 
47 +1 +1 –1 –1 –1 +1 –1 461,9 462,35 0,2081 b1246 +0,2777 ні х1х2х4х6 
48 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1 307,0 307,70 0,4987 b1256 +1,5645 так х1х2х5х6 
49 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 43,2 43,72 0,2913 b1345 –0,7397 ні х1х3х4х5 
50 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 22,6 22,74 0,0224 b1346 +0,0185 ні х1х3х4х6 
51 +1 +1 –1 +1 +1 –1 –1 14,4 14,94 0,2718 b1356 –0,0839 ні х1х3х5х6 
52 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 10,0 9,67 0,1068 b1456 +0,2891 ні х1х4х5х6 
53 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 64,2 63,32 0,7601 b2345 –0,3757 ні х2х3х4х5 
54 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 32,3 32,81 0,2615 b2346 –0,3230 ні х2х3х4х6 
55 +1 +1 –1 –1 +1 –1 –1 22,9 23,80 0,6665 b2356 –1,6161 так х2х3х5х6 
56 +1 –1 –1 –1 +1 –1 –1 15,1 14,99 0,0103 b2456 +0,3182 ні х2х4х5х6 
57 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 44,7 44,18 0,2382 b3456 –0,2694 ні х3х4х5х6 
58 +1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 24,1 23,87 0,0405 b12345 –1,0872 ні х1х2х3х4х5 
59 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 15,9 15,39 0,2269 b12346 +0,0297 ні х1х2х3х4х6 
60 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 10,5 10,80 0,0794 b12356 +0,3554 ні х1х2х3х5х6 
61 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 62,9 63,78 0,6728 b12456 +0,1910 ні х1х2х4х5х6 
62 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 34,4 33,94 0,2114 b13456 +0,0627 ні х1х3х4х5х6 
63 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 25,1 24,25 0,7420 b23456 –0,2644 ні х2х3х4х5х6 
64 +1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 15,9 16,12 0,0215 b123456 +0,0702 ні х1х2х3х4х5х6 
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Таблиця Б.14 
План експерименту ПФЕ-26 – Гілка 3 для відклику y = UС 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1350,0 1357,25 52,5625 b0 +775,9365 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 840,0 850,25 105,0625 b1 +168,9428 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 490,0 490,00 0,0000 b2 +356,0828 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 340,0 346,50 42,2500 b3 –401,7384 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 4330,0 4297,50 1056,2500 b4 –2,2834 ні х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 2750,0 2762,00 144,0000 b5 +717,8446 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 1470,0 1470,62 0,3906 b6 +46,2478 так х6 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 1070,0 1080,37 107,6406 b12 +98,7140 так х1х2 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 1385,0 1357,25 770,0625 b13 –82,9384 так х1х3 

10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 840,0 850,25 105,0625 b14 –1,2896 ні х1х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 500,0 490,00 100,0000 b15 +153,0884 так х1х5 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 +1 343,0 346,50 12,2500 b16 +4,5290 ні х1х6 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 4289,0 4297,50 72,2500 b23 –188,1378 так х2х3 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 2750,0 2762,00 144,0000 b24 +0,2265 ні х2х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 +1 1487,0 1470,62 268,1406 b25 +332,0109 так х2х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 1075,0 1080,37 28,8906 b26 +24,7646 так х2х6 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 68,2,0 70,05 3,4549 b34 –1,0084 ні х3х4 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 39,0 39,58 0,3436 b35 –378,7928 так х3х5 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 +1 23,1 23,84 0,5568 b36 –21,1615 так х3х6 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 17,0 16,78 0,0467 b45 –1,4978 ні х4х5 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 159,5 157,94 2,4141 b46 +1,0865 ні х4х6 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 88,0 89,66 2,7680 b56 +41,7834 так х5х6 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 60,0 61,79 3,2085 b123 –50,3503 так х1х2х3 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 +1 41,0 40,77 0,0511 b124 +0,0953 ні х1х2х4 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 +1 72,2 70,05 4,5422 b125 +89,8796 так х1х2х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 39,9 39,58 0,0984 b126 +1,3834 ні х1х2х6 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 +1 24,4 23,84 0,2639 b134 –1,5584 ні х1х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 +1 16,8 16,78 0,0002 b135 –76,4678 так х1х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 +1 158,9 157,94 0,9481 b136 –0,7115 ні х1х3х6 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 +1 88,8 89,66 0,7460 b145 –0,7415 ні х1х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 63,2 61,79 2,0700 b146 +0,6803 ні х1х4х6 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 40,9 40,77 0,0159 b156 +4,2521 ні х1х5х6 
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Продовження табл. Б.14 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 1190,0 1216,75 715,5625 b234 –1,8653 ні х2х3х4 
34 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 720,0 709,75 105,0625 b235 –179,7059 так х2х3х5 
35 +1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 430,0 439,50 90,2500 b236 –12,7078 так х2х3х6 
36 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 300,0 296,00 16,0000 b245 +0,4296 ні х2х4х5 
37 +1 +1 +1 –1 +1 +1 –1 3880,0 3898,50 342,2500 b246 +1,0259 ні х2х4х6 
38 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 2370,0 2363,00 49,0000 b256 +22,0790 так х2х5х6 
39 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 1340,0 1356,37 268,1406 b345 –0,9603 ні х3х4х5 
40 +1 –1 –1 –1 +1 +1 –1 970,0 966,12 15,0156 b346 –1,1665 ні х3х4х6 
41 +1 +1 +1 +1 –1 +1 –1 1223,0 1216,75 39,0625 b356 –19,1196 так х3х5х6 
42 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 720,0 709,75 105,0625 b456 +0,8821 ні х4х5х6 
43 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 439,0 439,50 0,2500 b1234 –1,9028 ні х1х2х3х4 
44 +1 –1 –1 +1 –1 +1 –1 302,0 296,00 36,0000 b1235 –47,3684 так х1х2х3х5 
45 +1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 3893,0 3898,50 30,2500 b1236 –0,0078 ні х1х2х3х6 
46 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 2380,0 2363,00 289,0000 b1245 +0,0609 ні х1х2х4х5 
47 +1 +1 –1 –1 –1 +1 –1 1357,0 1356,37 0,3906 b1246 +0,7821 ні х1х2х4х6 
48 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1 978,0 966,12 141,0156 b1256 +0,9603 ні х1х2х5х6 
49 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 59,5 61,98 6,1814 b1345 –1,5353 ні х1х3х4х5 
50 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 31,0 31,51 0,2639 b1346 –0,7415 ні х1х3х4х6 
51 +1 +1 –1 +1 +1 –1 –1 21,7 22,22 0,2795 b1356 –0,4446 ні х1х3х5х6 
52 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 15,0 15,16 0,0276 b1456 +0,5384 ні х1х4х5х6 
53 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 134,2 137,41 10,3603 b2345 –1,5409 ні х2х3х4х5 
54 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 70,0 69,13 0,7460 b2346 –1,0015 ні х2х3х4х6 
55 +1 +1 –1 –1 +1 –1 –1 54,7 56,29 2,5400 b2356 –11,6359 так х2х3х5х6 
56 +1 –1 –1 –1 +1 –1 –1 35,0 35,27 0,0763 b2456 +0,8803 ні х2х4х5х6 
57 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 64,2 61,98 4,9006 b3456 –1,0521 ні х3х4х5х6 
58 +1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 32,3 31,51 0,6181 b12345 –1,6284 ні х1х2х3х4х5 
59 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 22,9 22,22 0,5795 b12346 –0,8265 ні х1х2х3х4х6 
60 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 15,1 15,16 0,0043 b12356 +0,2890 ні х1х2х3х5х6 
61 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 138,1 137,41 0,4778 b12456 +0,6240 ні х1х2х4х5х6 
62 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 70,8 69,13 2,7680 b13456 –0,6021 ні х1х3х4х5х6 
63 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 58,2 56,29 3,7878 b23456 –0,9046 ні х2х3х4х5х6 
64 +1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 35,2 35,27 0,0058 b123456 –0,7046 ні х1х2х3х4х5х6 
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Таблиця Б.15 
План експерименту ПФЕ-26 – Гілка 4 для відклику y = UС 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 820,0 817,90 4,3837 b0 +300,5359 так х0 
2 +1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 490,0 491,09 1,1962 b1 +70,1640 так х1 
3 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 320,0 314,03 35,6259 b2 +133,0106 так х2 
4 +1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 210,0 211,34 1,8056 b3 –73,6621 так х3 
5 +1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 1350,0 1356,90 47,6962 b4 –2,7828 так х4 
6 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 840,0 834,09 34,8837 b5 +271,2453 так х5 
7 +1 +1 –1 –1 +1 +1 +1 490,0 489,65 0,1181 b6 +21,1921 так х6 
8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 340,0 343,71 13,8291 b12 +38,3137 так х1х2 
9 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 841,0 841,09 0,0087 b13 –15,8403 так х1х3 
10 +1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 500,0 500,90 0,8212 b14 –1,9109 так х1х4 
11 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 317,0 323,84 46,8369 b15 +62,5546 так х1х5 
12 +1 –1 –1 +1 –1 +1 +1 210,0 207,78 4,9228 b16 +3,9453 так х1х6 
13 +1 +1 +1 –1 –1 +1 +1 1385,0 1380,09 24,0712 b23 –34,9343 так х2х3 
14 +1 –1 +1 –1 –1 +1 +1 840,0 843,90 15,2587 b24 –1,8887 так х2х4 
15 +1 +1 –1 –1 –1 +1 +1 500,0 499,46 0,2822 b25 +119,7081 так х2х5 
16 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 343,0 340,15 8,0869 b26 9,7925 так х2х6 
17 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 45,1 44,96 0,0187 b34 +0,5090 ні х3х4 
18 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 27,0 26,45 0,2963 b35 –67,8065 так х3х5 
19 +1 +1 –1 +1 +1 –1 +1 14,5 14,08 0,1696 b36 –3,8940 так х3х6 
20 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 11,0 11,23 0,0531 b45 –2,1234 так х4х5 
21 +1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 68,2 68,54 0,1185 b46 +0,1109 ні х4х6 
22 +1 –1 +1 –1 +1 –1 +1 39,0 38,91 0,0073 b56 +19,2765 так х5х6 
23 +1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 23,1 23,05 0,0020 b123 –10,0500 так х1х2х3 
24 +1 –1 –1 –1 +1 –1 +1 17,0 17,12 0,0154 b124 –1,3168 ні х1х2х4 
25 +1 +1 +1 +1 –1 –1 +1 47,8 48,10 0,0873 b125 +33,4675 так х1х2х5 
26 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 27,3 27,68 0,1487 b126 +1,7081 так х1х2х6 
27 +1 +1 –1 +1 –1 –1 +1 15,1 15,49 0,1264 b134 +0,9371 ні х1х3х4 
28 +1 –1 –1 +1 –1 –1 +1 10,9 10,72 0,0304 b135 –14,0659 так х1х3х5 
29 +1 +1 +1 –1 –1 –1 +1 72,2 71,68 0,2531 b136 +0,1278 ні х1х3х6 
30 +1 –1 +1 –1 –1 –1 +1 39,9 40,14 0,0597 b145 –1,4328 так х1х4х5 
31 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 24,4 24,46 0,0103 b146 +0,1078 ні х1х4х6 
32 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 16,8 16,61 0,0326 b156 +3,9609 так х1х5х6 
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Продовження табл. Б.15 

Фактор 
Експерим. 
значення 
відклику 

Оцінка 
відклику 

Квадратичне  
відхилення 
відклику 

Коефіцієнт регресії Номер  
досліду, j 

х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 y, В ŷ, В (y–ŷ)2 позначення значення значимість аргумент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 –1 700,0 700,90 0,8212 b234 –0,2500 ні х2х3х4 
34 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 420,0 419,09 0,8212 b235 –32,5968 так х2х3х5 
35 +1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 270,0 266,65 11,1806 b236 –2,2643 так х2х3х6 
36 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 180,0 182,21 4,9228 b245 –1,4550 так х2х4х5 
37 +1 +1 +1 –1 +1 +1 –1 1190,0 1193,90 15,2587 b246 –0,0581 ні х2х4х6 
38 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 720,0 716,09 15,2587 b256 +8,4887 так х2х5х6 
39 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 430,0 430,03 0,0009 b345 +0,3346 ні х3х4х5 
40 +1 –1 –1 –1 +1 +1 –1 300,0 302,34 5,4931 b346 +0,1909 ні х3х4х6 
41 +1 +1 +1 +1 –1 +1 –1 723,0 724,09 1,1962 b356 –3,3871 так х3х5х6 
42 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 430,0 428,90 1,1962 b456 +0,0453 ні х4х5х6 
43 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 274,0 276,46 6,0947 b1234 +0,4906 ні х1х2х3х4 
44 +1 –1 –1 +1 –1 +1 –1 180,0 178,65 1,8056 b1235 –9,0437 так х1х2х3х5 
45 +1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 1223,0 1217,09 34,8837 b1236 +0,3325 ні х1х2х3х6 
46 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 720,0 725,90 34,8837 b1245 –1,0893 ні х1х2х4х5 
47 +1 +1 –1 –1 –1 +1 –1 439,0 439,84 0,7119 b1246 –0,0987 ні х1х2х4х6 
48 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1 302,0 298,78 10,3603 b1256 +1,6356 так х1х2х5х6 
49 +1 +1 +1 +1 +1 –1 –1 40,2 40,04 0,0242 b1345 +0,8440 ні х1х3х4х5 
50 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 22,0 21,76 0,0555 b1346 +0,1690 ні х1х3х4х6 
51 +1 +1 –1 +1 +1 –1 –1 13,8 13,43 0,1336 b1356 +0,1534 ні х1х3х5х6 
52 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 10,0 10,22 0,0503 b1456 +0,1109 ні х1х4х5х6 
53 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 59,5 60,35 0,7363 b2345 –0,3437 ні х2х3х4х5 
54 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 31,0 30,95 0,0019 b2346 –0,0825 ні х2х3х4х6 
55 +1 +1 –1 –1 +1 –1 –1 21,7 21,61 0,0075 b2356 –1,9543 так х2х3х5х6 
56 +1 –1 –1 –1 +1 –1 –1 15,0 15,33 0,1093 b2456 –0,0981 ні х2х4х5х6 
57 +1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 43,2 43,18 0,0000 b3456 +0,2153 ні х3х4х5х6 
58 +1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 22,6 22,99 0,1555 b12345 +0,4781 ні х1х2х3х4х5 
59 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 14,4 14,84 0,1779 b12346 –0,0543 ні х1х2х3х4х6 
60 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 10,0 9,71 0,0787 b12356 +0,3862 ні х1х2х3х5х6 
61 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 64,2 63,50 0,4891 b12456 –0,1200 ні х1х2х4х5х6 
62 +1 –1 +1 –1 –1 –1 –1 32,3 32,18 0,0130 b13456 +0,1746 ні х1х3х4х5х6 
63 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 22,9 23,02 0,0009 b23456 –0,0737 ні х2х3х4х5х6 
64 +1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 15,1 14,82 0,0752 b123456 –0,0393 ні х1х2х3х4х5х6 
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Таблиця Б.16 
Результати розрахунку ПФЕ-26 для відклику у = UС 

Позначення параметру Номер паралельного  
досліду в центрі  

плану, u 
SЗП.ПС, 

га 
bЗП, 
м 

IКЗ, 
кА 

рГЗ, 
мм 

ρЕКВ, 
Ом×м 

kℓ, 
 

tГЗ, 
м 

у, 
В 

2
0)( yy  , 

В 
Гілка 1 (10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) 

1 5 15 21 62 30 0,7 0,4 755,92 187,5355 
2 5 15 21 62 30 0,7 0,6 760,85 76,8145 
3 5 15 21 62 30 0,7 0,8 767,43 4,8009 
4 5 15 21 62 30 0,7 1,0 772,36 7,5014 
5 5 15 21 62 30 0,7 1,2 777,29 58,8111 
6 5 15 21 62 30 0,7 1,4 783,86 202,8384 

Середнє арифметичне значення відклику, 0y  769,62 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 107,66 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 1,6821 
Помилка коефіцієнтів регресії, s{bi} 1,2969 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 3,3345 
Дисперсія адекватності, s2

ад 96,799 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,8991 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,45 
Адекватність так 

Гілка 2 (10 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 50 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) 
1 5 15 21 122 30 0,7 0,4 303,90 32,0974 
2 5 15 21 122 30 0,7 0,6 305,93 13,1471 
3 5 15 21 122 30 0,7 0,8 308,65 0,8216 
4 5 15 21 122 30 0,7 1,0 310,69 1,2838 
5 5 15 21 122 30 0,7 1,2 313,41 14,8418 
6 5 15 21 122 30 0,7 1,4 314,77 27,1672 

Середнє арифметичне значення відклику, 0y  309,56 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 17,871 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 0,2792 
Помилка коефіцієнтів регресії, s{bi} 0,5284 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 1,3586 
Дисперсія адекватності, s2

ад 9,6274 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,5386 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,45 
Адекватність так 

Гілка 3 (50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 32 мм ≤ рГЗ ≤ 92 мм) 
1 5 15 21 62 150 0,7 0,4 767,59 4,1204 
2 5 15 21 62 150 0,7 0,6 772,59 8,8579 
3 5 15 21 62 150 0,7 0,8 779,27 93,1392 
4 5 15 21 62 150 0,7 1,0 784,27 214,8250 
5 5 15 21 62 150 0,7 1,2 789,28 386,6316 
6 5 15 21 62 150 0,7 1,4 795,96 693,6731 

Середнє арифметичне значення відклику, 0y  781,49 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 280,24 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 4,3788 
Помилка коефіцієнтів регресії, s{bi} 2,0925 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 5,3800 
Дисперсія адекватності, s2

ад 93,092 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,3321 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,45 
Адекватність так 
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Продовження таблиці Б.16 
Позначення параметру Номер паралельного  

досліду в центрі  
плану, u 

SЗП.ПС, 
га 

bЗП, 
м 

IКЗ, 
кА 

рГЗ, 
мм 

ρЕКВ, 
Ом×м 

kℓ, 
 

tГЗ, 
м 

у, 
В 

2
0)( yy  , 

В 
Гілка 4 (50 Ом×м ≤ ρЕКВ ≤ 250 Ом×м, 92 мм ≤ рГЗ ≤ 152 мм) 

1 5 15 21 122 150 0,7 0,4 297,21 152,5038 
2 5 15 21 122 150 0,7 0,6 299,21 107,2164 
3 5 15 21 122 150 0,7 0,8 301,87 59,2118 
4 5 15 21 122 150 0,7 1,0 303,86 32,4924 
5 5 15 21 122 150 0,7 1,2 306,52 9,2452 
6 5 15 21 122 150 0,7 1,4 307,85 2,9268 

Середнє арифметичне значення відклику, 0y  302,75 
Дисперсія відтворюваності експерименту, sy

2 72,719 
Дисперсія коефіцієнтів регресії, s2{bi} 1,1362 
Помилка коефіцієнтів регресії, s{bi} 1,0659 
Довірчий інтервал коефіцієнтів регресії, Δbi 2,7405 
Дисперсія адекватності, s2

ад 6,8115 
Розрахункове значення критерію Фішера, Fp 0,0936 
Табличне значення критерію Фішера, Fт 4,45 
Адекватність так 
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Додаток В 

Таблиці значень критеріїв Стьюдента та Фішера 

 
Таблиця В.1 

Значення t-критерію Стьюдента при 5%-ному рівні значимості 
Число ступе-
нів свободи 

Значення  
t-критерію 

Число ступе-
нів свободи 

Значення  
t-критерію 

Число ступе-
нів свободи 

Значення  
t-критерію 

1 12,71 12 2,179 23 2,069 
2 4,303 13 2,160 24 2,064 
3 3,182 14 2,145 25 2,06 
4 2,776 15 2,131 26 2,056 
5 2,571 16 2,120 27 2,052 
6 2,447 17 2,110 28 2,048 
7 2,365 18 2,101 29 2,045 
8 2,306 19 2,093 30 2,042 
9 2,262 20 2,086 ∞ 1,960 
10 2,228 21 2,080   
11 2,201 22 2,074   

 
Таблиця В.2 

Значення F-критерію Фішера при 5%-ному рівні значимості 
Число ступенів свободи для більшої дисперсії f1 Число ступенів 

свободи для  
меншої  

дисперсії, f2 
1 2 3 4 5 6 12 24 ∞ 

1 164,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234 244,9 249 254,3 
2 18,5 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 
3 10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,7 8,6 8,5 
4 7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 5,9 5,8 5,6 
5 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 
6 6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 
7 5,5 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,6 3,4 3,2 
8 5,3 4,5 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1 2,9 
9 5,1 4,3 3,9 3,6 3,5 3,4 3,1 2,9 2,7 

10 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,7 2,5 
11 4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 
12 4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 
13 4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,6 2,4 2,2 
14 4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,5 2,3 2,1 
15 4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1 
16 4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 
17 4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4 2,2 2,0 
18 4,4 3,6 3,2 2,9 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 
19 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,9 
20 4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8 
22 4,3 3,4 3,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2,0 1,8 
24 4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 1,7 
26 4,2 3,4 3,0 2,7 2,6 2,5 2,2 2,0 1,7 
28 4,2 3,3 3,0 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,7 
30 4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 1,6 
40 4,1 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 
60 4,0 3,2 2,8 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 1,4 
120 3,9 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 1,8 1,6 1,3 
∞ 3,8 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5 1,0 
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Додаток Г 
Результати розрахунку опору ЗП 

 
Таблиця Г.1  

Результати розрахунку опору ЗП за відомими методиками 

Параметри  
підстанції 

Формула 
ГОСТ 12.1.30-81 

(3.31) 

Формула 
Оллендорфа – 
Лорана (3.40) 

Формула 
Лорана (3.44) 
(однорідний  

ґрунт) 

Формула 
Лорана (3.43) 
(двошаровий  

ґрунт) 

Параметри двошарової  
моделі ґрунту 

SЗП bЗП ρЕКВ RЗП RЗП RЗП RЗП ρ1 ρ2 h 

№ 
п/п 

Найменування ПС 
Класи напруги 
Енергосистема 

га м Ом×м Ом Ом Ом Ом Ом×м Ом×м м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,009316 0,009345 0,009598 
15 0,009692 0,009721 0,011602 

1 ВДГМК 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,4688 
25 

5,25 0,010320 
0,010040 0,010070 0,013463 

28,0 4,9 5,10 

5 0,005276 0,005288 0,005517 
15 0,005458 0,005470 0,006219 

2 Горна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,0729 
25 

3,53 0,005859 
0,005629 0,005642 0,006878 

13,6 3,5 1,10 

5 0,008137 0,008153 0,008484 
15 0,008389 0,008405 0,009722 

3 ДД 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5034 
25 

6,14 0,009051 
0,008627 0,008643 0,010892 

30,1 6,0 2,42 

5 0,054832 0,054993 0,056638 
15 0,056957 0,057119 0,062824 

4 ДДЗ 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,0587 
25 

32,30 0,060786 
0,058937 0,059098 0,068584 

94,0 32,0 0,96 

5 0,017063 0,017106 0,017826 
15 0,017667 0,017709 0,020144 

5 ДН 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,6138 
25 

11,12 0,018944 
0,018233 0,018275 0,022317 

42,7 11,0 1,20 

5 0,011339 0,011364 0,010981 
15 0,011715 0,011739 0,011752 

6 ЗП 
330/150 
Дніпровська ЕС 

9,9500 
25 

7,95 0,012601 
0,012068 0,012093 0,012477 

16,3 7,5 7,86 

5 0,026812 0,026859 0,027048 
15 0,027611 0,027657 0,027729 

7 Кварцит 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

12,5016 
25 

21,10 0,029837 
0,028367 0,028413 0,028374 

18,0 21,3 5,00 

5 0,011355 0,011393 0,011863 
15 0,011824 0,011861 0,013455 

8 Кіровська 
330/150 
Дніпровська ЕС 

6,1554 
25 

6,24 0,012575 
0,012258 0,012295 0,014930 

21,2 6,1 1,05 

5 0,006565 0,006579 0,006794 
15 0,006777 0,006790 0,007807 

9 Мелітопільська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

10,5429 
25 

4,74 0,007299 
0,006976 0,006990 0,008762 

22,7 4,5 3,76 



 180 

Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,027587 0,027678 0,028459 
15 0,028728 0,028819 0,031477 

10 Молочанська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,1239 
25 

15,12 0,030549 
0,029785 0,029876 0,034274 

40,0 15,0 0,80 

5 0,017827 0,017872 0,018338 
15 0,018463 0,018508 0,021310 

11 Нікопільська 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,4430 
25 

11,50 0,019788 
0,019060 0,019105 0,024095 

53,7 11,0 3,80 

5 0,018934 0,018978 0,019934 
15 0,019580 0,019623 0,022844 

12 Павлоградська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,3459 
25 

12,86 0,021032 
0,020186 0,020229 0,025578 

58,0 12,7 1,30 

5 0,009729 0,009747 0,010102 
15 0,010030 0,010048 0,011207 

13 Першотравнева 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5321 
25 

7,35 0,010821 
0,010314 0,010332 0,012251 

27,0 7,3 1,20 

5 0,016693 0,016758 0,017092 
15 0,017454 0,017519 0,019226 

14 Побугська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

4,9374 
25 

8,20 0,018451 
0,018153 0,018218 0,021187 

23,0 8,0 2,40 

5 0,013879 0,013924 0,014106 
15 0,014449 0,014494 0,017233 

15 Прометей 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,2086 
25 

7,66 0,015370 
0,014978 0,015023 0,020133 

42,0 7,0 7,40 

5 0,003834 0,003843 0,004351 
15 0,003964 0,003972 0,005533 

16 Рудна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,5289 
25 

2,63 0,004259 
0,004085 0,004094 0,006644 

24,0 2,6 1,60 

5 0,022213 0,022276 0,022059 
15 0,023056 0,023119 0,023697 

17 Українка 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,3863 
25 

13,39 0,024634 
0,023843 0,023906 0,025224 

26,0 13,0 4,00 

5 0,034675 0,034770 0,034469 
15 0,035964 0,036059 0,036396 

18 Феросплавна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,7371 
25 

21,40 0,038467 
0,037168 0,037263 0,038197 

32,0 21,0 3,80 

5 0,002551 0,002557 0,002874 
15 0,002640 0,002646 0,003679 

19 Південна 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,8955 
25 

1,69 0,002833 
0,002723 0,002729 0,004435 

15,3 1,6 2,10 

5 0,026090 0,026206 0,027570 
15 0,027380 0,027496 0,032093 

20 Азовська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

4,1081 
25 

11,67 0,028788 
0,028557 0,028673 0,036219 

40,9 11,5 1,05 

5 0,010000 0,010021 0,010223 
15 0,010328 0,010349 0,011150 

21 Зоря 
330/110 
Донбаська ЕС 

10,1451 
25 

7,08 0,011114 
0,010637 0,010658 0,012023 

20,0 7,0 1,50 
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Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,044841 0,045064 0,045378 
15 0,047224 0,047448 0,048606 

22 Іванівка 
330/110 
Донбаська ЕС 

3,4913 
25 

18,46 0,049397 
0,049383 0,049606 0,051529 

25,0 18,4 0,72 

5 0,448768 0,451249 0,516518 
15 0,474291 0,476772 0,523994 

23 Комунарська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9907 
25 

170,70 0,493532 
0,497235 0,499716 0,530715 

50,0 200,0 3,00 

5 0,018585 0,018642 0,019405 
15 0,019326 0,019383 0,021978 

24 Червоноармійська 
330/110 
Донбаська ЕС 

6,6358 
25 

10,61 0,020593 
0,020015 0,020072 0,024370 

36,8 10,5 1,01 

5 0,068485 0,068806 0,073048 
15 0,071989 0,072311 0,086372 

25 Лисичанська 
220/110 
Донбаська ЕС 

3,8053 
25 

29,46 0,075510 
0,075176 0,075497 0,098485 

112,0 29,0 1,05 

5 0,094095 0,094581 0,096772 
15 0,099213 0,099699 0,106883 

26 Травнева 
330/110 
Донбаська ЕС 

3,3124 
25 

37,71 0,103597 
0,103837 0,104323 0,116018 

74,5 37,5 0,60 

5 0,049359 0,049576 0,054501 
15 0,051780 0,051996 0,067309 

27 Макіївська 
330/110 
Донбаська ЕС 

4,1894 
25 

22,30 0,054474 
0,053990 0,054206 0,079003 

118,0 22,0 0,90 

5 0,058416 0,058751 0,023441 
15 0,061819 0,062154 0,025759 

28 Мирна 
330/110 
Донбаська ЕС 

2,8297 
25 

21,60 0,064202 
0,064870 0,065205 0,027836 

14,7 8,4 1,90 

5 0,027429 0,027581 0,028591 
15 0,028990 0,029142 0,032577 

29 Смолянка 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9832 
25 

10,42 0,030164 
0,030394 0,030546 0,036160 

26,6 10,3 0,94 

5 0,030103 0,030166 0,218851 
15 0,031079 0,031141 0,222794 

30 Харцизська 
330/110 
Донбаська ЕС 

10,4165 
25 

21,60 0,033462 
0,031998 0,032061 0,226510 

87,3 157,9 1,01 

5 0,030350 0,030397 0,031099 
15 0,031211 0,031258 0,033698 

31 Центральна 
330/110/35 
Донбаська ЕС 

13,8679 
25 

25,17 0,033794 
0,032028 0,032075 0,036166 

76,0 25,0 1,20 

5 0,009751 0,009771 0,010319 
15 0,010064 0,010084 0,011837 

32 Чайкіно 
330/220/110/35 
Донбаська ЕС 

10,6324 
25 

7,07 0,010841 
0,010359 0,010379 0,013269 

34,3 7,0 1,12 

5 0,049512 0,049781 0,051231 
15 0,052294 0,052562 0,052540 

33 Черкаська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

3,0772 
25 

19,11 0,054469 
0,054797 0,055066 0,053719 

9,0 20,0 2,00 
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Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,007686 0,007720 0,009427 
15 0,008070 0,008105 0,013276 

34 Ювілейна 
220/110 
Донбаська ЕС 

3,9965 
25 

3,39 0,008478 
0,008421 0,008456 0,016783 

33,9 3,3 1,10 

5 0,109115 0,109530 0,148716 
15 0,114019 0,114434 0,150073 

35 Південна 
330/110 
Донбаська ЕС 

5,0926 
25 

54,45 0,120640 
0,118532 0,118946 0,151322 

15,1 75,4 6,34 

5 0,023728 0,023875 0,027592 
15 0,025184 0,025331 0,037065 

36 Артема 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,5090 
25 

8,25 0,026041 
0,026481 0,026628 0,045505 

53,7 8,0 1,45 

5 0,065309 0,065500 0,065409 
15 0,067830 0,068021 0,067601 

37 Залютіно 
330/110/35 
Північна ЕС 

7,1233 
25 

38,65 0,072406 
0,070179 0,070370 0,069642 

33,6 38,7 0,55 

5 0,065915 0,066204 0,066115 
15 0,069150 0,069440 0,071242 

38 Конотоп 
330/110 
Північна ЕС 

4,1812 
25 

29,75 0,072744 
0,072103 0,072393 0,075923 

47,1 29,2 2,48 

5 0,012983 0,013020 0,013027 
15 0,013478 0,013515 0,013472 

39 Кременчук 
330/150/35 
Північна ЕС 

7,3374 
25 

7,80 0,014397 
0,013939 0,013976 0,013887 

7,0 7,8 1,59 

5 0,192963 0,193515 0,481679 
15 0,200328 0,200880 1,040193 

40 Куп'янськ 
330/110/35 
Північна ЕС 

7,3032 
25 

115,65 0,213972 
0,207195 0,207746 1,560872 

8770,0 114,0 1,00 

5 0,053797 0,054133 0,055010 
15 0,057115 0,057451 0,056795 

41 Лозова 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,4791 
25 

18,59 0,059033 
0,060069 0,060405 0,058384 

10,0 19,2 1,60 

5 0,047308 0,047486 0,048488 
15 0,049420 0,049598 0,053286 

42 Лосево 
330/110 
Північна ЕС 

5,1661 
25 

23,78 0,052311 
0,051365 0,051543 0,057704 

54,0 23,6 1,10 

5 0,070147 0,070480 0,070647 
15 0,073765 0,074098 0,076787 

43 Міргород 
330/110/35 
Північна ЕС 

3,7376 
25 

29,90 0,077328 
0,077052 0,077385 0,082365 

50,7 29,4 3,15 

5 0,027674 0,027783 0,028335 
15 0,028944 0,029053 0,031164 

44 Першотравнева 
330/110 
Північна ЕС 

4,8633 
25 

13,49 0,030585 
0,030110 0,030219 0,033763 

30,1 13,3 1,12 

5 0,030775 0,030890 0,032045 
15 0,032143 0,032258 0,036127 

45 Полтава 
330/110 
Північна ЕС 

5,2189 
25 

15,55 0,034033 
0,033403 0,033518 0,039887 

46,4 15,4 0,90 
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Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,099332 0,099728 0,099719 
15 0,103926 0,104322 0,104219 

46 Суми-Північна 
330/110 
Північна ЕС 

4,7770 
25 

47,98 0,109761 
0,108144 0,108539 0,108350 

47,0 48,0 1,25 

5 0,038720 0,038846 0,039185 
15 0,040309 0,040435 0,044462 

47 Суми 
330/110/35 
Північна ЕС 

6,2259 
25 

21,40 0,042882 
0,041783 0,041909 0,049355 

71,1 20,5 4,11 

5 0,067253 0,067637 0,066223 
15 0,071158 0,071542 0,076980 

48 Шостка 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,8503 
25 

24,96 0,073921 
0,074661 0,075045 0,086628 

68,7 23,0 5,50 

5 0,094300 0,094790 0,096124 
15 0,099453 0,099943 0,107313 

49 Білоцерківська 
330/110 
Центральна ЕС 

3,2778 
25 

37,59 0,103811 
0,104105 0,104596 0,117416 

81,6 36,8 2,03 

5 0,087557 0,087912 0,093516 
15 0,091646 0,092001 0,110348 

50 Бровари 
330/110 
Центральна ЕС 

4,6749 
25 

41,83 0,096731 
0,095396 0,095751 0,125785 

172,2 41,2 1,00 

5 0,082271 0,082610 0,082874 
15 0,086154 0,086493 0,087601 

51 Житомирська 
330/110/35 
Центральна ЕС 

4,5648 
25 

38,83 0,090871 
0,089712 0,090051 0,091931 

47,3 38,7 0,97 

5 0,197834 0,198944 0,245812 
15 0,209197 0,210307 0,352168 

52 Лісна 
330/110 
Центральна ЕС 

2,9233 
25 

74,38 0,217511 
0,219400 0,220511 0,447669 

696,2 72,5 1,45 

5 0,071179 0,071521 0,079199 
15 0,074876 0,075218 0,101811 

53 Ніжинська 
330/110/35 
Центральна ЕС 

3,6775 
25 

30,09 0,078453 
0,078233 0,078575 0,122337 

184,0 29,0 2,27 

5 0,043645 0,043811 0,046933 
15 0,045608 0,045774 0,055856 

54 Новокиївська 
330/110 
Центральна ЕС 

5,0837 
25 

21,76 0,048254 
0,047414 0,047580 0,064067 

98,9 21,5 1,32 

5 0,079017 0,079435 0,120137 
15 0,083385 0,083804 0,204499 

55 Жовтнева 
330/110/35 
Центральна ЕС 

3,1912 
25 

31,07 0,086961 
0,087325 0,087743 0,280577 

600,0 30,0 2,00 

5 0,117350 0,117994 0,121600 
15 0,123990 0,124633 0,137271 

56 Поляна 
330/110 
Центральна ЕС 

3,0265 
25 

44,91 0,129073 
0,129962 0,130606 0,151367 

106,0 44,4 0,90 

5 0,013175 0,013221 0,019287 
15 0,013741 0,013788 0,037213 

57 Північна 
330/110 
Центральна ЕС 

5,6159 
25 

6,91 0,014579 
0,014265 0,014311 0,053771 

218,6 5,2 15,91 
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Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,606428 0,609447 0,672239 
15 0,638659 0,641678 0,841223 

58 Славутич 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4919 
25 

249,67 0,668044 
0,667847 0,670867 0,994256 

1309,0 245,0 1,15 

5 0,013422 0,013490 0,015578 
15 0,014143 0,014211 0,023491 

59 Черкаси 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4106 
25 

5,46 0,014782 
0,014795 0,014863 0,030649 

59,9 4,7 6,96 

5 0,037598 0,037788 0,037989 
15 0,039611 0,039800 0,041923 

60 Чернігів 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4348 
25 

15,35 0,041411 
0,041433 0,041622 0,045483 

30,0 15,0 2,30 

5 0,210573 0,211641 0,224894 
15 0,221893 0,222960 0,227673 

61 Івано-Франківська 
330/110/35 
Західна ЕС 

3,4029 
25 

85,56 0,231905 
0,232131 0,233198 0,230185 

21,0 93,0 1,50 

5 0,016261 0,016351 0,017327 
15 0,017186 0,017276 0,020427 

62 Калуш 
220/110/35 
Західна ЕС 

2,9856 
25 

6,18 0,017882 
0,018018 0,018108 0,023214 

20,7 6,1 0,82 

5 0,095029 0,095528 0,094781 
15 0,100252 0,100751 0,101445 

63 Ковель 
330/220/110/35 
Західна ЕС 

3,2338 
25 

37,62 0,104598 
0,104966 0,105465 0,107459 

48,0 37,0 4,00 

5 0,080075 0,080836 0,084329 
15 0,086642 0,087403 0,102086 

64 Луцьк-Південна 
220/110/35 
Західна ЕС 

1,2504 
25 

19,46 0,087011 
0,092249 0,093010 0,117248 

52,6 18,7 1,00 

5 0,011220 0,011286 0,014171 
15 0,011881 0,011946 0,020613 

65 Львів-2 
220/110 
Західна ЕС 

2,7646 
25 

4,10 0,012329 
0,012472 0,012537 0,026381 

40,0 4,0 1,60 

5 0,183225 0,184100 0,189367 
15 0,192707 0,193582 0,212037 

66 Львов-Західна 
330/110/35 
Західна ЕС 

3,7096 
25 

77,80 0,201968 
0,201318 0,202193 0,232623 

186,0 77,0 1,10 

5 0,091955 0,092623 0,092338 
15 0,098228 0,098896 0,101705 

67 Нововолинська 
330/220/110/35 
Західна ЕС 

1,9549 
25 

28,13 0,100594 
0,103740 0,104408 0,109935 

42,0 27,5 2,70 

5 0,090516 0,091153 0,099441 
15 0,096556 0,097192 0,123004 

68 Радивилів 
330/220/110 
Західна ЕС 

2,0607 
25 

28,45 0,099091 
0,101879 0,102515 0,143771 

111,0 28,0 0,85 

5 0,046235 0,046412 0,049218 
15 0,048324 0,048501 0,057418 

69 Рівне 
330/110/35 
Західна ЕС 

5,0313 
25 

22,93 0,051113 
0,050246 0,050423 0,064961 

90,0 22,7 0,95 
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Продовження табл. Г.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 0,026591 0,026722 0,035570 
15 0,027992 0,028123 0,057104 

70 Стрий 
220/110/35 
Західна ЕС 

3,5622 
25 

11,06 0,029299 
0,029262 0,029393 0,076623 

170,0 10,2 4,50 

5 0,015565 0,015651 0,016154 
15 0,016453 0,016539 0,019718 

71 Аджалик 
330/110 
Південна ЕС 

2,9704 
25 

5,90 0,017116 
0,017250 0,017337 0,022920 

23,7 5,5 1,05 

5 0,031676 0,031983 0,040372 
15 0,034308 0,034615 0,058904 

72 Комінтерново 
220/110/35 
Південна ЕС 

1,2105 
25 

7,57 0,034401 
0,036550 0,036857 0,074691 

53,3 7,4 0,86 

5 0,140007 0,140463 0,143885 
15 0,145759 0,146215 0,157467 

73 Новокаховська 
330/220/150/35 
Південна ЕС 

6,2132 
25 

77,30 0,155055 
0,151091 0,151548 0,170058 

182,5 76,9 0,91 

5 0,034782 0,034871 0,034849 
15 0,036033 0,036122 0,035940 

74 Трихати 
330/220/150/35 
Південна ЕС 

8,3116 
25 

22,26 0,038605 
0,037205 0,037294 0,036962 

19,4 22,3 0,85 

5 0,015492 0,015554 0,016483 
15 0,016208 0,016270 0,019318 

75 Усатово 
330/110 
Південна ЕС 

4,7853 
25 

7,49 0,017119 
0,016866 0,016927 0,021920 

29,6 7,4 1,12 

5 0,017388 0,017502 0,022676 
15 0,018499 0,018613 0,034055 

76 Центроліт 
220/110 
Південна ЕС 

2,2829 
25 

5,76 0,019060 
0,019483 0,019598 0,044141 

59,0 5,6 1,25 

5 4,743394 4,765196 4,953685 
15 4,982998 5,004800 5,008055 

77 Західно-Кримська 
330/110/35 
Кримська ЕС 

3,9188 
25 

2071,28 5,231523 
5,201109 5,222911 5,057547 

470,0 2200,0 0,91 

5 0,025603 0,025842 0,028594 
15 0,027678 0,027917 0,036563 

78 Камиш-Бурунська 
220/110 
Кримська ЕС 

1,2887 
25 

6,32 0,027835 
0,029453 0,029692 0,043382 

24,3 6,2 1,21 

5 0,034465 0,034616 0,035528 
15 0,036151 0,036301 0,039960 

79 Островська 
330/110/35 
Кримська ЕС 

4,2153 
25 

15,62 0,038039 
0,037690 0,037840 0,044007 

41,1 15,4 1,42 

5 0,011058 0,011137 0,012683 
15 0,011804 0,011883 0,016449 

80 Феодосія 
220/110/35 
Кримська ЕС 

2,0081 
25 

3,43 0,012102 
0,012461 0,012540 0,019764 

17,3 3,4 0,81 
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Таблиця Г.2 

Результати розрахунку опору ЗП за рівняннями регресії 
Фактори багатофакторного  

експерименту 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

ПФЭ-24 та ПФЕ-25 
 

SЗП bЗП рГЗ ρЕКВ IКЗ RЗП (табл. 3.1) δ (3.47) 

№ 
п/п 

Найменування ПС 
Класи напруги 
Енергосистема 

га м мм Ом×м кА Ом % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,018118 –75,55 
15 0,025583 –147,88 

1 ВДГМК 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,4688 
25 

72,0 5,25 23,93 
0,033048 –220,20 

5 0,013115 –123,82 
15 0,019824 –238,31 

2 Горна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,0729 
25 

88,0 3,53 17,02 
0,026533 –352,81 

5 0,018239 –101,50 
15 0,027888 –208,10 

3 ДД 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5034 
25 

50,2 6,14 28,70 
0,037537 –314,70 

5 0,065753 –8,17 
15 0,076114 –25,21 

4 ДДЗ 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,0587 
25 

52,0 32,30 22,95 
0,086475 –42,26 

5 0,024624 –29,98 
15 0,031468 –66,11 

5 ДН 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,6138 
25 

90,0 11,12 22,78 
0,038311 –102,23 

5 0,017196 –36,46 
15 0,022743 –80,48 

6 ЗП 
330/150 
Дніпровська ЕС 

9,9500 
25 

110,0 7,95 26,98 
0,028290 –124,50 

5 0,031907 –6,93 
15 0,041162 –37,95 

7 Кварцит 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

12,5016 
25 

90,0 21,10 8,60 
0,050417 –68,97 

5 0,021239 –68,89 
15 0,029744 –136,53 

8 Кіровська 
330/150 
Дніпровська ЕС 

6,1554 
25 

56,5 6,24 23,58 
0,038250 –204,16 

5 0,016062 –120,06 
15 0,024638 –237,55 

9 Мелітопільська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

10,5429 
25 

88,0 4,74 8,59 
0,033213 –355,03 

5 0,038499 –26,02 
15 0,048378 –58,36 

10 Молочанська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,1239 
25 

43,9 15,12 10,52 
0,058257 –90,69 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,027798 –40,47 
15 0,036756 –85,74 

11 Нікопільська 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,4430 
25 

58,0 11,50 21,36 
0,045715 –131,01 

5 0,029232 –38,98 
15 0,038982 –85,34 

12 Павлоградська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,3459 
25 

68,0 12,86 9,20 
0,048733 –131,70 

5 0,019142 –76,88 
15 0,028408 –162,51 

13 Першотравнева 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5321 
25 

56,5 7,35 25,50 
0,037674 –248,13 

5 0,023393 –26,78 
15 0,029234 –58,44 

14 Побугська 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

4,9374 
25 

110,0 8,20 8,86 
0,035075 –90,09 

5 0,021460 –39,61 
15 0,027977 –82,01 

15 Прометей 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,2086 
25 

88,0 7,66 18,49 
0,034493 –124,41 

5 0,013209 –210,07 
15 0,021276 –399,44 

16 Рудна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,5289 
25 

68,0 2,63 21,90 
0,029343 –588,81 

5 0,032914 –33,61 
15 0,042381 –72,04 

17 Українка 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,3863 
25 

50,2 13,39 10,70 
0,051849 –110,47 

5 0,046370 –20,54 
15 0,057106 –48,45 

18 Феросплавна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,7371 
25 

37,6 21,40 20,10 
0,067841 –76,36 

5 0,012774 –350,87 
15 0,021459 –657,43 

19 Південна 
330/150 
Дніпровська ЕС 

8,8955 
25 

56,5 1,69 24,02 
0,030144 –963,99 

5 0,031791 –10,43 
15 0,037128 –28,96 

20 Азовська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

4,1081 
25 

108,0 11,67 12,79 
0,042465 –47,50 

5 0,017364 –56,23 
15 0,024228 –117,99 

21 Зоря 
330/110 
Донбаська ЕС 

10,1451 
25 

90,0 7,08 42,96 
0,031092 –179,75 

5 0,052262 –5,80 
15 0,059563 –20,57 

22 Іванівка 
330/110 
Донбаська ЕС 

3,4913 
25 

88,0 18,46 9,89 
0,066863 –35,35 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,445550 +9,72 
15 0,469138 +4,94 

23 Комунарська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9907 
25 

112,0 170,70 7,22 
0,492726 +0,16 

5 0,028566 –38,71 
15 0,037290 –81,07 

24 Червоноармійська 
330/110 
Донбаська ЕС 

6,6358 
25 

58,0 10,61 11,57 
0,046015 –123,44 

5 0,074054 +1,92 
15 0,080859 –7,08 

25 Лисичанська 
220/110 
Донбаська ЕС 

3,8053 
25 

110,0 29,46 14,11 
0,087664 –16,09 

5 0,099421 +4,03 
15 0,107887 –4,14 

26 Травнева 
330/110 
Донбаська ЕС 

3,3124 
25 

98,0 37,71 16,35 
0,116354 –12,31 

5 0,056481 –3,68 
15 0,063918 –17,33 

27 Макіївська 
330/110 
Донбаська ЕС 

4,1894 
25 

88,0 22,30 20,39 
0,071356 –30,98 

5 0,068443 –6,60 
15 0,078313 –21,97 

28 Мирна 
330/110 
Донбаська ЕС 

2,8297 
25 

43,9 21,60 13,27 
0,088184 –37,35 

5 0,032832 –8,84 
15 0,039654 –31,46 

29 Смолянка 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9832 
25 

110,0 10,42 7,93 
0,046477 –54,07 

5 0,038408 –14,77 
15 0,048023 –43,51 

30 Харцизська 
330/110 
Донбаська ЕС 

10,4165 
25 

56,0 21,60 28,75 
0,057638 –72,24 

5 0,028515 15,62 
15 0,034703 –2,68 

31 Центральна 
330/110/35 
Донбаська ЕС 

13,8679 
25 

110,0 25,17 25,07 
0,040892 –21,00 

5 0,017142 –58,12 
15 0,024202 –123,24 

32 Чайкіно 
330/220/110/35 
Донбаська ЕС 

10,6324 
25 

88,0 7,07 27,11 
0,031261 –188,36 

5 0,055349 –1,61 
15 0,062574 –14,88 

33 Черкаська 
220/110/35 
Донбаська ЕС 

3,0772 
25 

88,0 19,11 11,79 
0,069799 –28,14 

5 0,014699 –73,36 
15 0,020506 –141,86 

34 Ювілейна 
220/110 
Донбаська ЕС 

3,9965 
25 

88,0 3,39 11,37 
0,026314 –210,36 

 



 189 

Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,117229 +2,82 
15 0,129304 –7,18 

35 Південна 
330/110 
Донбаська ЕС 

5,0926 
25 

50,2 54,45 12,77 
0,141379 –17,19 

5 0,031407 –20,60 
15 0,037439 –43,76 

36 Артема 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,5090 
25 

90,0 8,25 11,85 
0,043471 –66,93 

5 0,073678 –1,75 
15 0,082004 –13,25 

37 Залютіно 
330/110/35 
Північна ЕС 

7,1233 
25 

88,0 38,65 15,14 
0,090329 –24,75 

5 0,074549 –2,48 
15 0,083535 –14,83 

38 Конотоп 
330/110 
Північна ЕС 

4,1812 
25 

88,0 29,75 8,25 
0,092520 –27,18 

5 0,020635 –43,32 
15 0,027170 –88,71 

39 Кременчук 
330/150/35 
Північна ЕС 

7,3374 
25 

90,0 7,80 15,05 
0,033705 –134,10 

5 0,208430 +2,58 
15 0,225431 –5,35 

40 Куп'янськ 
330/110/35 
Північна ЕС 

7,3032 
25 

56,5 115,65 5,79 
0,242431 –13,30 

5 0,067876 –14,97 
15 0,079072 –33,94 

41 Лозова 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,4791 
25 

50,2 18,59 7,06 
0,090269 –52,91 

5 0,053720 –2,69 
15 0,061067 –16,73 

42 Лосево 
330/110 
Північна ЕС 

5,1661 
25 

90,0 23,78 15,36 
0,068414 –30,78 

5 0,079236 –2,46 
15 0,088794 –14,82 

43 Міргород 
330/110/35 
Північна ЕС 

3,7376 
25 

88,0 29,90 6,77 
0,098352 –27,18 

5 0,034460 –12,67 
15 0,041195 –34,69 

44 Першотравнева 
330/110 
Північна ЕС 

4,8633 
25 

88,0 13,49 11,57 
0,047930 –56,71 

5 0,038416 –12,87 
15 0,045460 –33,57 

45 Полтава 
330/110 
Північна ЕС 

5,2189 
25 

90,0 15,55 9,69 
0,052505 –54,27 

5 0,106682 +2,80 
15 0,117136 –6,71 

46 Суми-Північна 
330/110 
Північна ЕС 

4,7770 
25 

68,0 47,98 11,34 
0,127591 –16,24 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,045755 –6,69 
15 0,052447 –22,30 

47 Суми 
330/110/35 
Північна ЕС 

6,2259 
25 

98,0 21,40 11,59 
0,059139 –37,90 

5 0,076134 –2,99 
15 0,085831 –16,11 

48 Шостка 
330/110/35 
Північна ЕС 

2,8503 
25 

88,0 24,96 6,45 
0,095527 –29,22 

5 0,100873 +2,83 
15 0,110046 –6,00 

49 Білоцерківська 
330/110 
Центральна ЕС 

3,2778 
25 

90,0 37,59 9,50 
0,119219 –14,84 

5 0,093951 +2,87 
15 0,102800 –6,27 

50 Бровари 
330/110 
Центральна ЕС 

4,6749 
25 

88,0 41,83 13,10 
0,111649 –15,42 

5 0,090220 +0,71 
15 0,099664 –9,67 

51 Житомирська 
330/110/35 
Центральна ЕС 

4,5648 
25 

90,0 38,83 8,50 
0,109109 –20,07 

5 0,202787 +6,76 
15 0,216786 +0,33 

52 Лісна 
330/110 
Центральна ЕС 

2,9233 
25 

110,0 74,38 6,90 
0,230785 –6,10 

5 0,080532 –2,65 
15 0,090502 –15,35 

53 Ніжинська 
330/110/35 
Центральна ЕС 

3,6775 
25 

68,0 30,09 9,20 
0,100471 –28,06 

5 0,051530 –6,78 
15 0,060119 –24,58 

54 Новокиївська 
330/110 
Центральна ЕС 

5,0837 
25 

69,1 21,76 22,10 
0,068708 –42,38 

5 0,086411 +0,63 
15 0,096293 –10,73 

55 Жовтнева 
330/110/35 
Центральна ЕС 

3,1912 
25 

64,0 31,07 10,29 
0,106175 –22,09 

5 0,122679 +4,95 
15 0,133024 –3,06 

56 Поляна 
330/110 
Центральна ЕС 

3,0265 
25 

90,0 44,91 8,50 
0,143369 –11,07 

5 0,020513 –40,70 
15 0,026906 –84,55 

57 Північна 
330/110 
Центральна ЕС 

5,6159 
25 

88,0 6,91 16,20 
0,033299 –128,40 

5 0,612267 +8,34 
15 0,641918 +3,91 

58 Славутич 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4919 
25 

88,0 249,67 9,00 
0,671569 –0,52 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,021681 –46,66 
15 0,028399 –92,11 

59 Черкаси 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4106 
25 

90,0 5,46 7,70 
0,035118 –137,56 

5 0,046090 –11,29 
15 0,054115 –30,67 

60 Чернігів 
330/110 
Центральна ЕС 

3,4348 
25 

76,0 15,35 9,22 
0,062140 –50,05 

5 0,218859 +5,62 
15 0,234858 –1,27 

61 Івано-Франківська 
330/110/35 
Західна ЕС 

3,4029 
25 

50,2 85,56 11,20 
0,250857 –8,17 

5 0,025500 –42,59 
15 0,033480 –87,22 

62 Калуш 
220/110/35 
Західна ЕС 

2,9856 
25 

43,9 6,18 13,90 
0,041460 –131,84 

5 0,101216 +3,23 
15 0,110460 –5,60 

63 Ковель 
330/220/110/35 
Західна ЕС 

3,2338 
25 

108,0 37,62 6,20 
0,119705 –14,44 

5 0,092472 –6,27 
15 0,104970 –20,63 

64 Луцьк-Південна 
220/110/35 
Західна ЕС 

1,2504 
25 

50,2 19,46 7,30 
0,117469 –35,00 

5 0,020099 –63,02 
15 0,028540 –131,48 

65 Львів-2 
220/110 
Західна ЕС 

2,7646 
25 

62,8 4,10 9,35 
0,036981 –199,95 

5 0,193945 +3,97 
15 0,209287 –3,62 

66 Львов-Західна 
330/110/35 
Західна ЕС 

3,7096 
25 

56,5 77,80 8,47 
0,224630 –11,22 

5 0,112717 –12,05 
15 0,126386 –25,63 

67 Нововолинська 
330/220/110/35 
Західна ЕС 

1,9549 
25 

50,2 28,13 4,20 
0,140056 –39,22 

5 0,106975 –7,95 
15 0,118570 –19,65 

68 Радивилів 
330/220/110 
Західна ЕС 

2,0607 
25 

88,0 28,45 5,87 
0,130164 –31,35 

5 0,055380 –8,34 
15 0,065297 –27,75 

69 Рівне 
330/110/35 
Західна ЕС 

5,0313 
25 

50,2 22,93 14,34 
0,075215 –47,15 

5 0,036040 –23,00 
15 0,044749 –52,72 

70 Стрий 
220/110/35 
Західна ЕС 

3,5622 
25 

50,2 11,06 14,10 
0,053458 –82,45 
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Продовження табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 0,024449 –42,84 
15 0,032090 –87,48 

71 Аджалик 
330/110 
Південна ЕС 

2,9704 
25 

50,2 5,90 12,17 
0,039731 –132,12 

5 0,039830 –15,77 
15 0,045958 –33,59 

72 Комінтерново 
220/110/35 
Південна ЕС 

1,2105 
25 

108,0 7,57 3,69 
0,052086 –51,40 

5 0,148386 +4,30 
15 0,159005 –2,54 

73 Новокаховська 
330/220/150/35 
Південна ЕС 

6,2132 
25 

90,0 77,30 12,18 
0,169625 –9,39 

5 0,042500 –10,08 
15 0,049963 –29,41 

74 Трихати 
330/220/150/35 
Південна ЕС 

8,3116 
25 

88,0 22,26 13,05 
0,057426 –48,75 

5 0,022494 –31,39 
15 0,028788 –68,15 

75 Усатово 
330/110 
Південна ЕС 

4,7853 
25 

88,0 7,49 13,55 
0,035081 –104,91 

5 0,028914 –51,69 
15 0,036048 –89,12 

76 Центроліт 
220/110 
Південна ЕС 

2,2829 
25 

88,0 5,76 3,11 
0,043181 –126,54 

5 4,767813 +8,86 
15 4,959030 +5,20 

77 Західно-Кримська 
330/110/35 
Кримська ЕС 

3,9188 
25 

56,5 2071,28 3,28 
5,150247 +1,55 

5 0,039462 –41,76 
15 0,048234 –73,28 

78 Камиш-Бурунська 
220/110 
Кримська ЕС 

1,2887 
25 

50,2 6,32 2,43 
0,057006 –104,79 

5 0,046722 –22,82 
15 0,057377 –50,83 

79 Островська 
330/110/35 
Кримська ЕС 

4,2153 
25 

56,5 15,62 6,18 
0,068033 –78,84 

5 0,021341 –76,34 
15 0,027865 –130,25 

80 Феодосія 
220/110/35 
Кримська ЕС 

2,0081 
25 

88,0 3,43 4,20 
0,034389 –184,16 
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Додаток Д 

Результати розрахунку напруги на ізоляції кабелю 

 

Таблиця Д.1 

Результати розрахунку напруги на ізоляції кабелю вторинних кіл UС 
Фактори багатофакторного експерименту 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
ПФЕ-26 № 

п/п 

Найменування ПС 
Класи напруги 
Енергосистема SЗП, га bЗП, м рГЗ, мм ρЕКВ, Ом×м IКЗ, кА kℓ UС, В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 514,2 

15 900,2 
1 ВДГМК 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,4688 

25 

62,0 5,25 23,93 0,6669 

1286,3 
5 223,7 

15 410,3 
2 Горна 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,0729 

25 

88,0 3,53 17,02 0,3773 

596,8 
5 855,9 

15 1521,0 
3 ДД 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5034 

25 

50,2 6,14 28,70 0,5463 

2186,1 
5 559,0 

15 1019,8 
4 ДДЗ 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,0587 

25 

52,0 32,30 22,95 0,4778 

1480,6 
5 268,1 

15 494,3 
5 ДН 

330/150 
Дніпровська ЕС 

8,6138 

25 

90,0 11,12 22,78 0,3642 

720,4 
5 279,6 

15 515,7 
6 ЗП 

330/150 
Дніпровська ЕС 

9,9500 

25 

110,0 7,95 26,98 0,4243 

751,7 
5 126,9 

15 240,1 
7 Кварцит 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

12,5016 

25 

90,0 21,10 8,60 0,3424 

353,2 
5 542,9 

15 947,6 
8 Кіровська 

330/150 
Дніпровська ЕС 

6,1554 

25 

56,5 6,24 23,58 0,6428 

1352,2 
5 134,7 

15 245,7 
9 Мелітопільська 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

10,5429 

25 

88,0 4,74 8,59 0,6221 

356,7 
5 287,5 

15 500,2 
10 Молочанська 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

6,1239 

25 

43,9 15,12 10,52 0,4732 

712,9 
5 500,6 

15 888,9 
11 Нікопільська 

330/150 
Дніпровська ЕС 

8,4430 

25 

58,0 11,50 21,36 0,4108 

1277,2 
5 205,7 

15 366,9 
12 Павлоградська 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,3459 

25 

68,0 12,86 9,20 0,5565 

528,0 
5 697,4 

15 1245,9 
13 Першотравнева 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

11,5321 

25 

56,5 7,35 25,50 0,5346 

1794,4 
5 82,6 

15 146,1 
14 Побугська 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

4,9374 

25 

110,0 8,20 8,86 0,5456 

209,5 
5 218,4 Прометей 

330/150/35 15 393,0 
15 

Дніпровська ЕС 

6,2086 

25 

88,0 7,66 18,49 0,5160 

567,6 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 464,2 
15 822,3 

16 Рудна 
330/150/35 
Дніпровська ЕС 

9,5289 

25 

68,0 2,63 21,90 0,5078 

1180,5 
5 272,9 

15 477,3 
17 Українка 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,3863 

25 

50,2 13,39 10,70 0,3020 

681,7 
5 608,0 

15 1088,2 
18 Феросплавна 

330/150/35 
Дніпровська ЕС 

7,7371 

25 

37,6 21,40 20,10 0,4510 

1568,3 
5 600,5 

15 1050,2 
19 Південна 

330/150 
Дніпровська ЕС 

8,8955 

25 

56,5 1,69 24,02 0,5302 

1499,9 
5 110,4 

15 193,9 
20 Азовська 

220/110/35 
Донбаська ЕС 

4,1081 

25 

108,0 11,67 12,79 0,5230 

277,5 
5 270,2 

15 499,1 
21 Зоря 

330/110 
Донбаська ЕС 

10,1451 

25 

90,0 7,08 20,42 0,5242 

728,0 
5 103,6 

15 182,3 
22 Іванівка 

330/110 
Донбаська ЕС 

3,4913 

25 

88,0 18,46 9,89 0,4482 

260,9 
5 52,7 

15 89,8 
23 Комунарька 

220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9907 

25 

112,0 170,70 7,22 0,2415 

127,0 
5 260,9 

15 455,6 
24 Червоноармійська 

330/110 
Донбаська ЕС 

6,6358 

25 

58,0 10,61 11,57 0,4163 

650,4 
5 118,3 

15 209,2 
25 Лисичанська 

220/110 
Донбаська ЕС 

3,8053 

25 

110,0 29,46 14,11 0,6115 

300,1 
5 134,6 

15 237,0 
26 Травнева 

330/110 
Донбаська ЕС 

3,3124 

25 

98,0 37,71 16,35 0,4399 

339,3 
5 210,2 

15 373,2 
27 Макіївська 

330/110 
Донбаська ЕС 

4,1894 

25 

88,0 22,30 20,39 0,4658 

536,3 
5 317,7 

15 547,5 
28 Мирна 

330/110 
Донбаська ЕС 

2,8297 

25 

43,9 21,60 13,27 0,5955 

777,3 
5 76,0 

15 133,1 
29 Смолянка 

220/110/35 
Донбаська ЕС 

2,9832 

25 

110,0 10,42 7,92 0,9549 

190,3 
5 755,3 

15 1385,8 
30 Харцизська 

330/110 
Донбаська ЕС 

10,4165 

25 

56,0 21,60 28,75 0,5327 

2016,3 
5 277,7 

15 530,9 
31 Центральна 

330/110/35 
Донбаська ЕС 

13,8679 

25 

110,0 25,17 25,06 0,2490 

784,2 
5 393,9 

15 724,3 
32 Чайкіно 

330/220/110/35 
Донбаська ЕС 

10,6324 

25 

88,0 7,07 27,10 0,6640 

1054,8 
5 129,2 

15 225,9 
33 Черкаська 

220/110/35 
Донбаська ЕС 

3,0772 

25 

88,0 19,11 11,78 0,7287 

322,6 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 120,6 
15 215,1 

34 Ювілейна 
220/110 
Донбаська ЕС 

3,9965 

25 

883,0 3,39 11,36 0,3858 

309,5 
5 304,4 

15 558,9 
35 Південна 

330/110 
Донбаська ЕС 

5,0926 

25 

50,2 54,45 12,76 0,5768 

813,3 
5 178,3 

15 326,8 
36 Артема 

330/110/35 
Північна ЕС 

2,5090 

25 

90,0 8,25 11,84 0,5181 

475,3 
5 178,3 

15 326,8 
37 Залютіно 

330/110/35 
Північна ЕС 

7,1233 

25 

88,0 38,65 15,14 0,4279 

475,3 
5 92,0 

15 162,3 
38 Конотоп 

330/110 
Північна ЕС 

4,1812 

25 

88,0 29,75 8,25 0,5066 

232,7 
5 174,5 

15 318,8 
39 Кременчуг 

330/150/35 
Північна ЕС 

7,3374 

25 

90,0 7,80 15,05 0,4095 

463,2 
5 138,8 

15 254,8 
40 Куп'янськ 

330/110/35 
Північна ЕС 

7,3032 

25 

56,5 115,65 5,79 0,3304 

370,9 
5 155,0 

15 262,3 
41 Лозова 

330/110/35 
Північна ЕС 

2,47915 

25 

50,2 18,59 7,06 0,4875 

369,6 
5 149,2 

15 267,8 
42 Лосево 

330/110 
Північна ЕС 

5,1661 

25 

90,0 23,78 15,35 0,2646 

386,5 
5 72,6 

15 126,2 
43 Міргород 

330/110/35 
Північна ЕС 

3,7376 

25 

88,0 29,90 6,76 0,3763 

179,8 
5 129,2 

15 230,7 
44 Першотравнева 

330/110 
Північна ЕС 

4,8633 

25 

88,0 13,49 11,56 0,4493 

332,2 
5 105,8 

15 190,1 
45 Полтава 

330/110 
Північна ЕС 

5,2189 

25 

90,0 15,55 9,69 0,4584 

274,4 
5 189,0 

15 336,2 
46 Суми-Північна 

330/110 
Північна ЕС 

4,7770 

25 

68,0 47,98 11,34 0,3315 

483,4 
5 117,6 

15 212,5 
47 Суми 

330/110/35 
Північна ЕС 

6,2259 

25 

98,0 21,40 11,58 0,4926 

307,4 
5 66,5 

15 114,9 
48 Шостка 

330/110/35 
Північна ЕС 

2,8503 

25 

88,0 24,96 6,44 0,3710 

163,3 
5 91,3 

15 158,5 
49 Бєлоцерківська 

330/110 
Центральна ЕС 

3,2778 

25 

90,0 37,59 9,50 0,4667 

225,8 
5 139,2 

15 247,7 
50 Бровари 

330/110 
Центральна ЕС 

4,6749 

25 

88,0 41,83 13,10 0,4559 

356,2 
5 93,3 

15 166,8 
51 Житомирська 

330/110/35 
Центральна ЕС 

4,5648 

25 

90,0 38,83 8,50 0,6329 

240,3 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 55,7 
15 97,1 

52 Лісна 
330/110 
Центральна ЕС 

2,9233 

25 

110,0 74,38 6,90 0,4802 

138,5 
5 157,2 

15 274,0 
53 Ніжинська 

330/110/35 
Центральна ЕС 

3,6775 

25 

68,0 30,09 9,20 0,5045 

390,8 
5 385,3 

15 684,5 
54 Новокиївська 

330/110 
Центральна ЕС 

5,0837 

25 

69,1 21,76 22,10 0,5827 

983,7 
5 180,3 

15 312,4 
55 Жовтнева 

330/110/35 
Центральна ЕС 

3,1912 

25 

64,0 31,07 10,29 0,4569 

444,6 
5 82,9 

15 143,3 
56 Поляна 

330/110 
Центральна ЕС 

3,0265 

25 

90,0 44,91 8,50 0,5360 

203,8 
5 191,0 

15 341,4 
57 Північна 

330/110 
Центральна ЕС 

5,6159 

25 

88,0 6,91 16,20 0,5807 

491,8 
5 88,1 

15 153,7 
58 Славутич 

330/110 
Центральна ЕС 

3,4919 

25 

88,0 249,67 9,00 0,3355 

219,3 
5 83,9 

15 146,5 
59 Черкаси 

330/110 
Центральна ЕС 

3,4106 

25 

90,0 5,46 7,70 0,6596 

209,2 
5 138,9 

15 240,7 
60 Чернігів 

330/110 
Центральна ЕС 

3,4348 

25 

76,0 15,35 9,22 0,6394 

342,4 
5 254,1 

15 456,2 
61 Івано-Франківська 

330/110/35 
Західна ЕС 

3,4029 

25 

50,2 85,56 11,20 0,6452 

658,3 
5 327,6 

15 555,2 
62 Калуш 

220/110/35 
Західна ЕС 

2,9856 

25 

43,9 6,18 13,90 0,4873 

782,9 
5 53,7 

15 93,7 
63 Ковель 

330/220/110/35 
Західна ЕС 

3,2338 

25 

108,0 37,62 6,20 0,4944 

133,7 
5 151,2 

15 253,2 
64 Луцьк-Південна 

220/110/35 
Західна ЕС 

1,2504 

25 

50,2 19,46 7,30 0,5219 

355,2 
5 177,3 

15 300,6 
65 Львів-2 

220/110 
Західна ЕС 

2,7646 

25 

62,8 4,10 9,35 0,6685 

423,8 
5 172,1 

15 305,0 
66 Львов-Західна 

330/110/35 
Західна ЕС 

3,7096 

25 

56,5 77,80 8,47 0,4643 

438,0 
5 89,8 

15 147,7 
67 Нововолинська 

330/220/110/35 
Західна ЕС 

1,9549 

25 

50,2 28,13 4,20 0,3183 

205,6 
5 55,5 

15 93,2 
68 Радивилів 

330/220/110 
Західна ЕС 

2,0607 

25 

88,0 28,45 5,87 0,2358 

130,9 
5 347,0 

15 611,8 
69 Рівне 

330/110/35 
Західна ЕС 

5,0313 

25 

50,2 22,93 14,34 0,6013 

876,7 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 314,0 
15 538,2 

70 Стрий 
220/110/35 
Західна ЕС 

3,5622 

25 

50,2 11,06 14,10 0,5042 

762,4 
5 269,4 

15 457,3 
71 Аджалик 

330/110 
Південна ЕС 

2,9704 

25 

50,2 5,90 12,17 0,5501 

645,2 
5 31,9 

15 52,0 
72 Комінтерново 

220/110/35 
Південна ЕС 

1,2105 

25 

108,0 7,57 3,69 0,4161 

72,0 
5 129,9 

15 237,9 
73 Новокаховська 

330/220/150/35 
Південна ЕС 

6,2132 

25 

90,0 77,30 12,18 0,4591 

345,9 
5 176,3 

15 323,8 
74 Трихати 

330/220/150/35 
Південна ЕС 

8,3116 

25 

88,0 22,26 13,05 0,6371 

471,2 
5 146,5 

15 262,2 
75 Усатово 

330/110 
Південна ЕС 

4,7853 

25 

88,0 7,49 13,54 0,3765 

378,0 
5 37,4 

15 67,8 
76 Центроліт 

220/110 
Південна ЕС 

2,2829 

25 

88,0 5,76 3,11 0,3396 

98,2 
5 73,7 

15 126,4 
77 Західно-Кримська 

330/110/35 
Кримська ЕС 

3,9188 

25 

56,5 2071,28 3,27 0,3855 

179,2 
5 60,3 

15 97,8 
78 Камиш-Бурунська 

220/110 
Кримська ЕС 

1,2887 

25 

50,2 6,32 2,43 0,5617 

135,4 
5 135,7 

15 232,3 
79 Островська 

330/110/35 
Кримська ЕС 

4,2153 

25 

56,5 15,62 6,18 0,4432 

328,9 
5 48,6 

15 84,1 
80 Феодосія 

220/110/35 
Кримська ЕС 

2,0081 

25 

88,0 3,43 4,20 0,5671 

119,7 
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Додаток Е 

Акти впровадження 
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