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Струми, що виникають на високовольтних лініях електропередач 

(ЛЕП) при коротких замиканнях (КЗ) можуть впливати на базові станції 

(БС) мобільного зв’язку. Шляхи надходження перенапруг на БС при КЗ на 

ЛЕП зображені стрілками на рис. 1 [1]. 

Основним принципом за-

хисту БС є вирівнювання 

потенціалів між двома 

провідниками [1]. У разі ж 

виходу з ладу захисних 

пристроїв, можливе вини-

кнення режиму КЗ у будь-

якій точці високовольтної 

ЛЕП, при цьому поздовж-

ня ЕРС стає значно біль-

шою за допустиму [2]. 

Якщо припустити, що ви-

никнення КЗ у різних точ-

ках ЛЕП будуть рівнозна-

чними [2], то, враховуючи, 

що ймовірність виникнен-

ня КЗ у сегменті довжи-

ною Lп прямопропорційна 

довжині цього сегменту, можна розрахувати ймовірність виникнення КЗ у 

такому сегменті ненадійної ділянки високовольтної ЛЕП за формулою [2]: 
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де Pkzp — ймовірність виникнення КЗ в n–ому сегменті ненадійної ділянки 

ЛЕП довжиною Ln; Llep — загальна довжина ЛЕП. 

Ненадійні сегменти на високовольтних ЛЕП можна визначити, вико-

навши ряд розрахунків приведених напруг за допомогою розробленої ма-

тематичної моделі [2] впливу ЛЕП на БС, задаючи послідовно ряд сегмен-

тарних точок КЗ з біжучими координатами Хкз. Для кожного сегменту за 

результатами проведених розрахунків визначається максимальна величина 

наведеної ЕРС — Еn на БС з урахуванням кута впливу — Ψn. Для розраху-

нку випадку КЗ у ненадійному сегменті розрахуємо величину остаточної 

ЕРС за формулою [2]:  

 
Рис.1. Шляхи надходження перенапруг на базові 

станції при КЗ на ЛЕП 
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де Еn.о  —  остаточна величина наведеної ЕРС; Ψn  —кут впливу; Еn  — мак-

симальна величина наведеної ЕРС; S — коефіцієнт захисної дії від величи-

ни Еn. 

КЗ у кожній точці ненадійного сегменту довжиною Ln охарактери-

зуємо модулем наведеної на БС ЕРС і кутом характеру впливу, який буде 

мінятися при зміні точки КЗ у межах сегменту Ln. Якщо такі зміни незнач-

ні, то можна задати для всіх точок КЗ у ненадійному сегменті модуль наве-

деної на БС ЕРС, що дорівнюватиме максимальному значенню, а кут хара-

ктеру впливу мінімальному значенню, тобто Еn і Ψn відповідно. При КЗ на 

високовольтних ЛЕП значення фаз напруг ЛЕП Uе, при яких виникають КЗ 

є випадковою величиною, що розподіляється за певним законом. Щіль-

ність розподілення ймовірності F(U) буде рівною [3]: 
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де (0≤Uе≤π), К — нормований коефіцієнт для законів розподілення,  

σ — параметр, що залежить від номінальної напруги ЛЕП. 

При збільшенні робочої напруги високовольтної ЛЕП функція F(U) бу-

де нерівномірною (зменшиться), а максимальною стане при куті Ψn, близь-

кому до 90º. Ймовірність виникнення КЗ у ненадійному інтервалі фаз РΔU 

дорівнює різниці функцій розподілення від нижнього значення фази і ниж-

нього значення ΔU ненадійного інтервалу в сегменті [3]: 
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Якщо існують такі ненадійні сегменти, причому ймовірність виник-

нення КЗ хоча б в одному з них більша допустимої величини, то для таких 

БС необхідно мати додатковий захист. Маючи розрахункові дані щодо 

ймовірності ненадійних сегментів на високовольтних ЛЕП, можна забезпе-

чити більш оптимальний захист БС від впливу КЗ.  
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