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ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПОВЕРХНЕВОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРИ ВПЛИВІ
АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМИ

ЕЛЕМЕНТАМИ

Анотація. При ударі блискавки в землю або в дерева поблизу траси прокладання
підземного оптичного кабелю (ОК) частина або весь струм блискавки може потрапити
в металеву оболонку кабелю та призвести до значного пошкодження ОК й необхідності
його заміни на даній ділянці. В даній роботі проведено оцінку поверхневого коефіцієнта
для  шести  зон  зближення  кабелю  та  високого  об’єкта,  що  дозволило  встановити
небезпечні та захисні зони кабелю з металевими елементами.

Оптичні кабелі (ОК) можуть мати металеву оболонку для захисту від механічних
пошкоджень при прокладанні безпосередньо в ґрунті. При ударі блискавки в землю або в
дерева поблизу траси прокладання підземного ОК частина або весь струм блискавки може
потрапити в металеву оболонку кабелю, причому дуговий розряд, що виникає між точкою
удару і кабелем, покриває відстань в декілька десятків метрів. Звичайний удар блискавки
має  феноменальні  енергетичні характеристики.  У  більшості  розрядів  сила  струму
становить  близько  20…30 кА,  а  в  10 % випадків  вона  перевищує  200  кА [1]. Великі
струми блискавки призводять до значного пошкодження ОК та необхідності його заміни
на даній ділянці. 

Усе це потребує розрахунку та оцінки міри впливу атмосферної електрики на ОК
волоконно-оптичних ліній  звязку (ВОЛЗ) та,  за  необхідності, передбачення необхідних
засобів захисту. Забезпечення захисту ОК від  струмів  блискавок є важливою складовою
проектування ВОЛЗ.

Оцінка пошкоджуваності ОК ВОЛЗ ударами блискавки визначається ймовірністю
пошкодження ОК ударами блискавки, яка залежить від низки факторів, які, в основному,
залежать від умов місцевості прокладання ОК та типу його грозостійкості [1].

Одним з важливих критеріїв оцінки пошкоджуваності ОК є поверхневий коефіцієнт

пK , який залежить від наявності високих об’єктів поблизу траси пролягання ВОЛЗ [2]. 
Метою  даної  роботи  є  оцінка  величини  поверхневого  коефіцієнта  та  його

залежність від відстані між висотним об’єктом та підземним ОК.
Очікувана ймовірна кількість пошкоджень ОК за рік визначається згідно діючих

нормативних документів [2]:
              0 р пN N K K   ,                                                      (1)

де  0N  –  загальна  імовірна  середньорічна  кількість  всіх  ударів  блискавок

величиною від 1 до 250 кА в кабель зв’язку, що проектується; рK  – коефіцієнт ризику

грозопошкоджень кабелю; пK  – поверхневий коефіцієнт, який враховується при ширині

зближення  з наземними висотними об’єктами менше за 0max2r .
Величина поверхневого коефіцієнта може змінюватися в межах від 0 до 10 і більше

в залежності від умов зближення кабелю з наземним об’єктом і є функцією від багатьох
параметрів, що характеризують зближення [2]:

п пр д( , , , , , )cК f y E h K I  , (2)
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де  y – відстань між кабелем і  наземним об’єктом,  м;    – питомий опір грунту,
Ом·м;  прЕ – пробивна напруга електричного поля в грунті,  кВ/м;  h – висота неземного

об’єкта, м; Кс – коефіцієнт стягування Кс струмів блискавки наземним об’єктом ( h  6 м)
для повітряних ліній зв’язку і ліній електропередачі cK = 1,2, для краю лісу cK = 1,5.

У  залежності  від  величини  пК  всі  варіанти  зближення  відносно  відкритої
місцевості можна класифікувати на дві групи [2]:

– небезпечні зони, в яких пК >1;

– захисні зони, де пК <1,
що дозволяє розглядати наземні об’єкти не тільки з боку збільшення небезпеки від грози
ділянок зближення з ними, але і з боку надання захисного ефекту від грозових впливів [2].

У  разі  відсутності  висотних  об’єктів  поблизу  траси  ВОЛЗ  коефіцієнт  пК
приймається рівним 1, як для відкритої місцевості [2].

За основу розрахунку поверхневого коефіцієнта пК  встановлене відношення площ
збору ударів блискавок в земну поверхню в квадратних метрах при наявності високого
об’єкта 1S  і його відсутності (відкрита місцевість) 0S  [2]:

                                               
1

п
0

S
K

S
 .                                                                    (3)

Площа збору ударів блискавок, що приводить до первинних пошкоджень кабелю, у
відкритій місцевості визначається виразом [2]:

                                            0 п0 р2S r К .                                                                (4)

Площа збору струмів блискавки, що приводять до первинних пошкоджень кабелю,
при наявності високих наземних об’єктів 1S , розташованих в безпосередній близькості від
траси  кабелю,  змінюється  в  залежності  від  відстані  y між кабелем зв’язку та високим
об’єктом, висоти об’єкта h, коефіцієнта стягування струмів блискавки неземним об’єктом

сК  і питомого опору грунту ρ  [2].
У  залежності  від  місцеположення  кабелю  відносно  високого  об’єкта,  можливі

шість різних розрахункових зон,  в яких необхідно враховувати вплив високого об’єкта
(рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Розрахункові зони для визначення поверхневого коефіцієнту

В  даній  роботі  було  визначено  поверхневий  коефіцієнт  n різних  відстанях
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зближення  високого  об’єкта  та  кабелю для  наступних  параметрів: І  категорія
грозостійкості кабелю, питомий опір грунту   = 50 Ом·м, пробивна напруга електричного
поля в грунті  прЕ =250 кВ/м, висота неземного об’єкта  h= 10  м, коефіцієнт стягування

для краю лісу cK = 1,5.
Результати  розрахунку  поверхневого  коефіцієнта  та  меж  зон  зближення  ОК  та

високого  об’єкту  наведено  в  табл.  1.  Після  виконаних  розрахунків  поверхневого
коефіцієнту у всіх 6-ти зонах,  для наглядності,  на рис.  2  представлено  розподіл  Кп  по
зонам.

Таблиця 1 – Розраховані значення меж зон зближення та поверхневого коефіцієнта
Параметри 
зближення

Значення параметрів зближення

Межі зони 
зближення 
y, м

0…
2,882

2,882…
12,178

12,178…
14,189

14,189…
15

15…
15,822

Більш
е

15,822
Поверхневи
й коефіцієнт
Кп

7,35 0 0,052 0,251 0,251 1,0

Рисунок 2 – Залежність поверхневого коефіцієнта від зони зближення кабелю з високим
об’єктом

Висновки
1. В  роботі проведені дослідження поверхневого  коефіцієнту  при  впливі

атмосферної електрики  на  оптичний  кабель  з  металевими елементами,  який  може
пролягати на різній відстані від високого об’єкта.

2. В  ході  досліджень  були  визначені  значення  меж  зон  зближення  з  високим
об’єктом та поверхневі коефіцієнти в них, що дозволило встановити небезпечні та захисні
зони прокладання оптичного кабелю в заданих умовах. 

3. Результати  даних  досліджень  можна  рекомендувати  для  використання  при
оцінці впливу високих об’єктів на ОК проектованих або вже існуючих ВОЛЗ.
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