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З недавнього часу однією з тенденцій розвитку енергетики в світі є вико-

ристання опор з композитного матеріалу. Таким опорам властиві простота 

конструкції, високі механічні характеристики, мала вага, високі діелектричні 

властивості, тривалий термін експлуатації [1]. У зв'язку з цим на сьогоднішній 

день такі опори застосовуються в електричних мережах практично в будь-яких 

класах напруги (від опор для освітлення напругою 0,4 кВ до магістральних лі-

ній електропередачі (ЛЕП) напругою 500 кВ).  

Гармонійний резонанс є важливим фактором, який слід враховувати в ме-

режах передачі електроенергії під час підключення віддалених генераторних 

установок до високовольтних силових кабелів зі зшитою поліетиленовою ізо-

ляцією, зокрема, вітряних або сонячних електростанцій [1-3]. Характеристики 

кабелю відрізняються від характеристик звичайних повітряних ліній. Ємність 

кабелю набагато вище ніж ємність еквівалентної повітряної лінії, що потенцій-

но може призвести до резонансних частот в низькочастотному діапазоні, які 

можуть бути викликані включенням трансформатора або шунтуючого реактора. 

Через високу ємність кабелю може почати протікати струм навіть якщо кабель 

розвантажений. Цей ємнісний зарядний струм і його значення в залежності від 

рівня напруги може бути в 50-60 разів вище, ніж у повітряної лінії. Отже, впро-

вадження силових кабелів з вулканізованою ізоляцією збільшує ємність систе-

ми, що зміщує резонансні частоти в мережі ближче до робочої частоти 50 Гц. 

Це вказує на необхідність виконання необхідного технічного аналізу, особливо 

перенапруг не тільки в часовій, але і в частотній областях.  

На рис. 1 представлено схему заміщення одножильного силового кабелю, 

який підключено до джерела напруги Es з комплексним імпедансом (хвильовим 

опором) Zs та навантаження Zload, за умови двостороннього заземлення метале-

вого екрану. Кабель представлено Т-подібною схемою заміщення з погонними 

параметрами (на одиницю довжини): Rg, Lg, – активний опір та внутрішня інду-

ктивність струмопровідної жили; Lv – зовнішня (міжпровідникова) індуктив-

ність кабелю; C та Gins – ємність та активна провідність ізоляції. 

На рис. 2 представлено результати чисельного моделювання впливу мо-

дулів імпедансів джерела напруги Zs та навантаження Zload на значення напруги 

в силовому кабелі в часовій (рис. 2,а) та частотній (рис.2,б) областях відповід-

но. Моделювання виконано на підставі методу дискретних резистивних схем 



Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (ЕЕЕS-2021) 

9 - 12 листопада 2021 р.  Україна, Харків, НТУ «ХПІ» 
29 

заміщення для силового однофазного кабелю на лінійну напругу 35 кВ з перері-

зом струмопровідної жили 240 мм
2
 довжиною 100 метрів за результатами вимі-

рювань параметрів кабелю в діапазоні частоти 100 Гц – 1000 Гц. 
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Рисунок 1 – Спрощена схема заміщення кабелю в електричній мережі 

 

Крива 1 відповідає узгодженому режиму роботи кабельної лінії (модулі 

імпедансів навантаження, джерела та кабелю – однакові); крива 2 –імпеданси 

кабелю та навантаження – однакові; крива 3 – імпеданси джерела та наванта-

ження – однакові та в 10 разів менше значення імпедансу кабелю; 4 – імпеданс 

навантаження в 100 разів менше значення імпедансу кабелю. 
 

 
а      б 

 

Рисунок 2 – Вплив імпедансів джерела напруги та навантаження на напругу в силовому  

однофазному кабелі в часовій (а) та частотній області (б) 
 

Результати моделювання доводять, що при включенні кабелю в залежно-

сті від співвідношення значень імпедансів джерела напруги, навантаження та 

власне самого кабелю виникають перенапруги в кабельній лінії. Незалежно від 

співвідношення між значеннями імпедансів спектри напруги займають широ-

кий діапазон частоти з найбільшим значенням спектральної функції напруги 

S(f) близько до промислової частоти.  

Наявність спектральних складових напруги прискорює процеси старіння 

полімерної ізоляції, зокрема, до інтенсифікації зростання водяних триінгів в 

товщі ізоляції [4]. За наявності негармонійності напруги джерела живлення це 
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може призвести до миттєвого розвитку електричних триінгів та пробою твердої 

полімерної ізоляції високовольтних кабелів [5]. 
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