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Запропоновано модель високовольтного вводу для аналізу чутливості 

пристрою до зміни параметрів внутрішньої ізоляції. 

Оскільки достовірність контролю під робочою напругою багато в чому 

визначається чутливістю розробленого пристрою до змін стану внутрішньої 

ізоляції вводу, то важлива оцінка чутливості пристрою до зміни параметрів 

внутрішньої ізоляції високовольтних вводів. Для моделювання параметрів вну-

трішньої ізоляції високовольтного вводу були використані дані реально встано-

вленого вводу напругою 330 кВ на ПС «Артема» Харківобленерго. Для оцінки 

зв'язку діелектричних втрат ізоляції конденсаторного типу вводу з його станом, 

використовуємо схему заміщення рис. 1. Ця схема повинна бути обрана з таким 

розрахунком, щоб активна потужність, що виділяється в даній схемі, дорівню-

вала потужності, що розсіюється в ізоляції вводу, а струм був би зрушений що-

до напруги на той же кут, що і в даному вводу [1]. 
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Рисунок 1 – Спрощена схема заміщення вводу (а)  

і векторна діаграма струмів через діелектрик з втратами (б) 

 

Модельованими параметрами є ємність внутрішньої ізоляції вводу, акти-

вний опір вводу і опір, якій моделює зміну параметрів внутрішньої ізоляції. Із 

векторної діаграми маємо [2]: 
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де Ia, IC –активний і ємнісний струми через діелектрик; C – ємність; R – опір; 

tg  –  тангенс кута діелектричних втрат. 

Були визначені чисельне значення модельованих параметрів схеми, пред-

ставленої на рис.1.  

Чисельне значення ємнісного струму – 38,55 мА, активного струму – 

0,2197 мА, чисельне значення опору – 891,4 мОм.  

Потужність втрат через ізоляцію високовольтного вводу: 
 

 aф IUP  , (2) 
 

де Uф – фазна напруга, Ia – активний струм. 

Чисельне значення потужності втрат для даного вводу – 43,0259 Bт.  

Визначено зміна потужності втрат при зміні тангенса кута діелектричних 

втрат на 0,2%. При зміні значення тангенса кута діелектричних втрат (tgδ), рів-

ного 0,0057, на 0,2%, отримаємо нове значення тангенса кута діелектричних 

втрат – 0,005814.  

Потужність втрат складе: 43,88646 Вт, а зміна  потужності втрат – 

0,86 Вт. Це значення потужності втрат необхідно змоделювати для визначення 

можливості приладу реєструвати зміни параметрів ізоляції вводу. 

Як схема, що моделює параметри, була обрана схема, як забезпечує дос-

татню точність, стабільність і потужність. 

Щоб отримати значення активної складової струму, відповідне зміни тан-

генса кута діелектричних втрат на 2%, необхідно підключити опір рівній 2 кОм.  

Експеримент проходив у два етапи. На першому етапі експеримент про-

ходив без підключення додаткового опору. Пристроєм контролю ізоляції вводів 

реєструвалися значення параметрів струму, напруги, активної потужності і реа-

ктивної потужності. Ці значення, в відносних одиницях, передавалися на ПК і 

зберігалися в файл. На другому етапі знімалися значення параметрів струму, 

напруги, активної потужності і реактивної потужності з урахуванням підклю-

чення опору, що моделює зміна параметрів ізоляції. 

У ході експерименту при незмінних значеннях параметрів ізоляції, зна-

чення активної потужності за час вимірювання не змінюється, а при зміні опору 

моделі на 2 кОм, що для реального вводу відповідає зміні активної потужності 

на 0,86 Вт, значення активної потужності змінюється на 0,192%. 
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