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بهبود پارامترهای مدل های مداری برق گیر اکسید فلزی 
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های قدرت گیرها از عناصر مهم حفاظتی در سیستمبرق -یدهچک

باشند که حفاظت اولیه برای تجهیزات در یک شبکه قدرت را در می

مقابل اضافه ولتاژهایی که ممکن است به علت صاعقه، خطای 

دهند. کاربرد می سیستم و یا عملیات کلید زنی رخ دهد، انجام

 اهمیت رفتار دینامیکی این تجهیزگیرهای اکسید فلزی و گسترده برق

گیر و هماهنگی عایقی، لزوم استفاده از در تعیین محل مناسب برق

سازی این رفتار دینامیکی ( وابسته به فرکانس) مدلی دقیق برای شبیه

دینامیکی  هایکند. در این مقاله پارامترهای مداری مدلرا معین می

یتمبرق  Downhill simplexگیر اکسید فلزی مطابق الگور
method   های مداری بهبودیافته است. سپس بهبود کارآیی مدل

های مختلف فرکانسگیر اکسید فلزی در مقابل امواج صاعقه با برق

دهد که مدل مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می

ین پاسخ را در بهبود یافته میگیر با پارامترهای برق تواند بهتر

های فرکانسمطالعات مربوط به اضافه ولتاژهای صاعقه بر مبنای 

یان تخلیه ارائه کندمختلف ج  .ر

،  گیرمدل های مداری برق ،برق گیر اکسید فلزی –یدیکلمات کل
یان صاعقه  . فرکانس جر

  مقدمه -۱

ز عوامل مختلف ا یقدرت ناش یستمشده در س یجادا یاضافه ولتاژها

مختلف  یزاتتجه یتنش بر رو یجادسبب ا زنییداعم از صاعقه و کل

ازجمله عناصر مهم  یرهاگ. برقگردندیم یقیعا یبقدرت و تخر یستمس

. تاکنون باشندیقدرت در مقابل اضافه ولتاژها م هاییستمحفاظت س

 یعدر برابر امواج سر یرگرفتار برق سازییهجهت شب یگوناگون یهامدل

نبودن  یکاف یلاز قب یلیها به دالمدل یناز ا یکاست. هر  یدهارائه گرد

 یشانیزمان پ ییراطالعات ارائه شده توسط سازنده، کاهش دقت مدل با تغ

 یرهایگبرق ینبودن مدل برا یقو دق یاعمال یاندامنه موج جر یاموج 

راحان را جهت مطالعات متخصصان و ط هاییازن اندنستهمختلف، نتوا

 یین. تعیندطور کامل برطرف نماقدرت به یستمس یگذرا یهاحالت

 یبا پارامترها یو انتخاب مدل یرگمدار معادل برق ینهبه یپارامترها

 .انجامدیموضوع م ینطور حتم به تحقق ابه  یافتهبهبود

و وابسته به  ینامیکید یهامدل یمدار یمقاله پارامترها یندر ا 

 downhill simplex یتمبا اعمال الگور یفلز یداکس یرهایگفرکانس برق

method ]۱افزاردر نرم ]۲وMATLAB یتاست. در نها یافتهبهبود 

در مقابل امواج صاعقه  یافتهبهبود یها با پارامترهااز مدل یکهر  یکارآمد

 EMTP یگذرا یاهافزار حالتمختلف و با استفاده از نرم هایفرکانسبا 

  قرار گرفته است. یمورد بررس

 گیر برق بهینه های پارامتر تعیین جهت مداری سازی شبیه -۲

 ینام یهتخل یانجر، ]IEC ]۳ارائه شده در استاندارد  یفمطابق تعر

 یانمقدار ضربه جر یشتریناست که ب یپالس یانجر یکدر واقع  یرگبرق

دو سر آن  یولتاژ یرگبه برق ینام یهتخل یانصاعقه است. در اثر اعمال جر

 آن را ولتاژ باق گرددیم یجادا
ً
 ر. دیندگو یرگبرق ماندهیکه اصطالحا

هدف بدست آوردن بیشترین مقدار اضافه  یعایق یمطالعات هماهنگ

 گونهیندر ا ینقش مهم یرگولتاژ است. پیك ولتاژ باقیمانده بر روي برق

 یسازها مدلکه موضوع آن یمقاالتنماید. در اغلب یمطالعات ایفا م

 یبوده است و همچنین در این مقاله، به منظور انجام مقایسه بر رو یرگبرق

پس  یرگبرق یاز پیك ولتاژ باقیمانده بر رو یرگبرق یهامدل ییمیزان کارا

ها استفاده شده از اعمال جریان صاعقه به عنوان معیار مناسب بودن مدل

  است.

با ولتاژ  ] ۴[ مرجع یفلز یداکس یرگبرق ی،مدار سازییهجهت شب

 یانتخاب یفلز یداکس یرگبه عنوان مبنا قرار گرفته است. برق kV ۱۲۰ ینام

و ساخت  AZEاز نوع  یرو یداکس یستورنمونه ور یکمقاله  یندر ا

 یفّناور ینآخر یرگبرق یناست. ا COOPER Power Systemشرکت 

 یستمس یزاترا جهت حفاظت تجه یفلز اکسید یستورهایساخت ور

 هاییسکاست و از د ییبدون فاصله هوا یرگنوع برق ینقدرت داراست. ا

MOV یرگساخته شده است. برق یکدیگربا  یبه صورت سر یتک ستون 

 یشو آزما یطراح، ]IEEE C.62.11 ]۵بر اساس استاندارد  AZEنوع 

ر اضافه در براب رتقد یستمس یزاتحفاظت تجه یشده است و برا

  .]۴[استفاده دارد یتقابل kV۳۴۵ یگذرا تا سطوح ولتاژ یولتاژها

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

}~� hijki ljm nopqrs tuvw xyz{i |g}~��

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


، IEEE یفلز یداکس یرگمعروف برق یمقاله سه مدل مدار یندر ا

Pinceti ،Fernandez مورد  یشنهادیپ یمدل مدار یک ینو همچن

چهار  یمدار یهااز المان یکهر  یهاول یرقرار گرفته است. مقاد یبررس

 ]۹[-] ۶[ مطابق روابط و معادالت ارائه شده در مراجع یمدل مورد بررس

ها بر اساس مدل یمدار یپارامترها یهاول یرمحاسبه شده است. مقاد

و در  یدهمحاسبه گرد] ۴[ ارائه شده در یکیو الکتر یزیکیاطالعات ف

 نشان داده شده است. ۱جدول 

 Downhill simplex method سازیینهبه یتمسپس با اعمال الگور

هر چهار مدل  یمدار یپارامترهاهای منحصر به فرد آن؛ به دلیل ویژگی

ولتاژ  تابع هدف در این الگوریتمبا توجه به اینکه  .یابدیبهبود م یمدار

 یتمالگوراین در واقع با اعمال نماید، گیر را محاسبه میمانده برقباقی

 سازییهحاصل از شب ماندهیولتاژ باق ین، اختالف ب]۲[ مطابق سازیینهبه

 یافتهر بهبودی. مقادیابدیکاهش م یرگکاتالوگ سازنده برق یو مقدار واقع

نشان داده  ۱در جدول  یزن یتمپس از اعمال الگور یهر چهار مدل مدار

پس از اعمال  گرددیمشاهده م ۱طور که در جدول شده است. همان

 یاها به گونهمدل یمدار یهااز المان یکر مقدار ه سازیینهبه یتمالگور

 یرگشده و برق سازییهمدل شب ماندهیولتاژ باق ینکه اختالف ب یافته ییرتغ

بهبود  یرداشتن مقاد یاربا در اخت .یابدبه حداقل مقدار ممکنه کاهش  یواقع

ها در نرم افراز آن یسازو مدل یفلز یداکس یرگبرق یمدار یهامدل یافته

EMTP یافتهبهبود  یهامدل یصاعقه بر رو یانموج جرفرکانس  یرتأث 

در  یمورد بررس یفلز یداکس یرگشده است. چهار مدار معادل برق یبررس

 نشان داده شده است.  ۴تا  ۱ یهادر شکل EMTPافزار نرم

 
 .IEEEمدار معادل برق گیر مدل  :۱شکل 

 
 .Pinceti گیر مدلمدار معادل برق  :۲شکل 

 
 .Fernandez مدار معادل برق گیر مدل :۳شکل 

 
 .پیشنهادی مدار معادل برق گیر مدل :۴شکل 

 
 ]۴[مرجع  kV ۱۲۰برای برق گیر پارامترهای انواع مدل ها  بهبود یافته  ومقادیر اولیه  :۱ جدول

 مقادیر  IEEE مدل Pinceti مدل Fernandez مدل مدل پیشنهادی

 مقدار اولیه مقدار بهبود یافته مقدار اولیه مقدار بهبود یافته مقدار اولیه مقدار بهبود یافته مقدار اولیه مقدار بهبود یافته پارامترها       
۲۳/۳ ۳۱/۲ ۹۵/۰ ۴۵/۰ ۰۸/۳ ۳۱/۲ ۰۲/۲۳ ۵۲/۲۱ (μH) 1L 

- - - - - - ۸۷/۹۸ ۲۸/۹۳ (Ω) 1R 

۱۶۴/۰ ۲۸۷/۰ - - ۲۳/۰ ۷۷/۰ ۱۸۰/۰ ۲۸۷/۰ (μH) 0L 
۶۰۱ ۶۰۱ ۶۰۱ ۶۰۱ ۶۰۱ ۶۰۱ ۵۶/۱۲۴ ۵۱/۱۴۳ (Ω) 0R 

۵/۷۰ ۷/۶۹ ۲۷/۶۳ ۷/۶۹ - - ۲/۷۰ ۷/۶۹ C (pF) 
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موجود در مدار  یرخطیدو مقاومت غ یجابه ۴تا  ۱ یهاشکل مطابق

استفاده شده افزار موجود در خود نرم یرخطیغ یرگمعادل از مدل برق

دو  یرخطیغ ینقاط مربوط به منحن یرهذخ ییالمان توانا یناست. چراکه ا

 یرگبرق یرخطیغ یمربوط به منحن یر. مقاد]۱۱و۱۰[ مقاومت را داراست

ولتاژ  یر. مقادگرددیوارد م ZnOالمان  یردر بلوک نشان داده شده در ز

شده قرار  سازییهشب یرگمطابق سطح ولتاژ برق یزهر مدل ن یمرجع برا

  داده شده است.

 امواج مقابل در یافته بهبود پارامترهای با مداری های مدل پاسخ -۳

  صاعقه

شده در  یجادا ماندهیولتاژ باق یزانبر م یرگذاراز عوامل مهم و تأث یکی

است. از  یفرکانس موج صاعقه اعمال یفلز یداکس یرهایگدو سر برق

 در  کند،یرفتار م یرخطیمقاومت غ یکبه عنوان  یرگآنجا که برق
ً
مسلما

. یدنمایم یجادا یمختلف یهاصاعقه دامنه ولتاژ یاناعمال موج جر ینح

در اثر اعمال  هاسازییهشده حاصل از شب یجادا ماندهیمقدار ولتاژ باق

مقدار به دامنه  ینا یکیمختلف و نزد یهاصاعقه با فرکانس یانموج جر

 مقاله یناز اهداف ا یکیبه عنوان  یفلز یداکس یرگبرق یواقع یولتاژها

-مدل یفرکانس بر رو یرتأث یجهت بررس قرار گرفته است. یمورد بررس
مربوط به شکل موج صاعقه  ،)۱با توجه به رابطه ( یرگبرق یمدار یها

مختلف با  یهارابطه موج صاعقه یندر ا  βو  α یرمقاد ییراستاندارد، با تغ

 .گرددیم یجادمختلف ا یشانیفرکانس و زمان پ

 )۱(  

 یرمختلف مقاد یهادر استاندارد βو  α یرو مقاد Aمقدار پارامتر  یبرا

استفاده شده از مرجع  یرمقاد ،مقاله ینارائه شده است. در ا یگوناگون

و  ینیاستاندارد چ یک یبر مبنا مقادیر ینا اقتباس شده است. ]۱۲[

های اعمال یانموج جر یدامنه تمام. باشندیم IEC المللییناستاندارد ب

ها در مقدار بوده و تنها تفاوت آن kA۱۰گیر های برقشده به مدار معادل

 .باشدیم یانو پشت موج جر یشانیپ یهافرکانس موج صاعقه و زمان

ازنده کارخانه س یهااعالم شده در کاتالوگ ماندهیولتاژ باق مقادیر

 برا یفلز یداکس یرهایگبرق
ً
و با  kA۱۰ استاندارد یانموج جر یمعموال

بر  یدمختلف با یشانیامواج با پ یرسا یهستند. لذا برا μs ۲۰/۸ یشانیپ

محاسبه  برای مربوطه محاسبه گردند. یراستاندارد مقاد هاییاساس منحن

ذکر شده یشانیاز امواج با پیکدر مقابل هر یرگبرقماندهیدامنه ولتاژ باق

استفاده شده  ABBاستاندارد شرکت  یاز منحن ،]۱۲[مرجع  در جدول

و  ینک فرکانس معیدر  ماندهیباق یهاولتاژ یرمقاد یمنحن یناست. در ا

از ولتاژ  یصورت درصد به یرگنوع برق یک یمختلف برا یشانیبا زمان پ

 .]۱۳[گرددیمحاسبه م  μs ۲۰/۸ یشانیبا پ یانموج جر ماندهیباق

 موج یبرا ماندهیدامنه ولتاژ باق ،]۱۳[مطابق منحنی ارایه شده در 

به نسبت دامنه  درصد۱۱۵یزان به م μs۱۰۰-۲۵/۰ یشانیبا پ kA۱۰ جریان

موج با  یبرا ین. همچنیابدیم یشافزا μs۲۰/۸ یشانیبا پ kA۱۰ موج

به   μs۵۰-۶/۲ یشانی، موج با پدرصد ۱۱۰یزان به م μs۵۰-۲/۱ یشانیپ

به  درصد ۹۸یزان به م μs۳۵۰-۱۰ یشانیو موج با پ درصد ۱۰۵یزان م

 یشافزا یر. مقادیابدیمییر غت μs۲۰-۸ یشانیبا پ kA۱۰ نسبت دامنه موج

به  یزن یهتخل هاییانموج جر یرسا یبرا ماندهیکاهش دامنه ولتاژ باق یا

 . گرددیمنوال محاسبه م ینهم

  یانجر یهاوجماز  یکهر  یمرجع برا ماندهیبا داشتن ولتاژ باق حال

در  یمدار یهااز مدل یکامواج به هر ینو اعمال اهای مختلف با فرکانس

 یر)، مقادیافتهبهبود یو مدار با پارامترها یهاول یدو حالت (مدار با پارامترها

 یرمقاد ۲ حاصل خواهد شد. جدول یهر مدل مدار ماندهیولتاژ باق

از چهار موج  یکهر  یو قدر مطلق درصد خطا برا ماندهیباق یهاولتاژ

  .دهدیرا نشان م یان بررسی شده در این مقالهجر

در  یرگبرق یمورد بررس یاز چهار مدل مدار یکابتدا هر  یقتدر حق

 یبر رو یتمو پس از اعمال الگور گردندیم سازییهشب Matlabافزار نرم

 یار. سپس با در اختیابدیبهبود م یمدار یهااز المان یکهر  یرها مقادآن

 یرتاث توانیم یافتهبهبود  یبا پارامترها یرگبرق یهاداشتن مدار معادل

مورد  EMTP یافزار حالت گذراصاعقه را در نرم یانموج جر فرکانس

چهار موج  یو برا یهر چهار مدل مدار یکار برا ینقرار داد. ا یبررس

مختلف انجام شده است. های پیشانی فرکانس و زمانصاعقه با  یانجر

با فرکانس و زمان  یاندر اثر اعمال موج جر ماندهیباق یهاموج ولتاژ شکل

 نشان داده شده است. ۸تا  ۵ یهاشکلدر  مختلف یشانیپ

 
 kA۱۰ ،μs۱۰۰-۲۵/۰ یانموج جر  یبرا ماندهیباق یولتاژها :۵شکل  

 

 kA۱۰ ،μs۵۰-۲/۱ یانموج جر  یبرا ماندهیباق یولتاژها :۶شکل  
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 مختلف زمان هایو kA۱۰ ثانویه ولتاژ باقیمانده و درصد خطا برای امواج صاعقه با دامنه ومقادیر اولیه  :۲ جدول
 ولتاژ  Fernandez Pinceti IEEE پیشنهادی

 ماندهباقی

 و خطا

 ولتاژ

 ماندهباقی

)kV( 

یان  موج جر

)μs( ثانویه اولیه ثانویه اولیه ثانویه اولیه ثانویه اولیه

۱/۳۶۹ ۱/۳۸۲ ۶/۳۹۰ ۳/۳۹۳ ۶/۳۶۸ ۹/۳۷۱ ۵/۳۸۹ ۶/۲۹۲ (kV)r V ۷/۳۴۲ ۱۰۰-۲۵/۰ 

۶۸/۷ ۴۷/۱۱ ۹/۱۳ ۷/۱۴ ۶/۷ ۵/۸ ۶/۱۳ ۵/۱۴ |e|(%) 
۵/۳۳۶ ۹/۳۳۷ ۵/۳۴۷ ۹/۳۴۷ ۳/۳۳۰ ۸/۳۳۶ ۶/۳۴۴ ۲/۳۴۷ (kV)r V ۸/۳۲۷ ۵۰-۲/۱ 

۶۶/۲ ۰۹/۳ ۴۲/۵ ۱۵/۶ ۷۵/۰ ۷۵/۲ ۱۲/۵ ۹/۵ |e|(%) 
۲/۲۹۵ ۸/۲۹۳ ۵/۳۰۰ ۶/۳۰۲ ۹/۲۹۴ ۹/۲۹۲ ۶/۲۹۹ ۹/۳۰۱ (kV)r V ۲۹۸ ۲۰-۸ 

٩٣/۰ ۳۸/۱ ۸۴/۰ ۵۷/۱ ۰۴/۱ ۷۱/۱ ۵۶/۰ ۳۳/۱ |e|(%) 
۳/۲۸۹ ۲۸۸ ۵/۲۹۴ ۵/۲۹۶ ۲۸۹ ۱/۲۸۷ ۶/۲۹۳ ۹/۲۹۵ (kV)r V ۱/۲۹۲ ۳۵۰-۱۰ 

٩٣/۰ ۳/۱ ۸۳/۰ ۵۴/۱ ۱/۱ ۷/۱ ۵۳/۰ ۳۲/۱ |e|(%) 

 

 
 kA۱۰ ،μs ۲۰-۸ یانموج جر  یبرا ماندهیباق یولتاژها :۷شکل  

 
 kA۱۰ ،μs ۳۵۰-۱۰ یانموج جر  یبرا ماندهیباق یولتاژها :۸شکل  

برای مقایسه بهتر، مقادیر دامنه ولتاژهای  ۸تا  ۵های شکلتمامی در 

 س بندی شده است.اتخلیه مقیهای مانده و جریانباقی

 نتایج تحلیلی بررسی -۴

نشان دهنده بهبود  یهمگ ۲ اعداد و ارقام بدست آمده در جدول

ی مدار یهامدل یبر رو سازیینهبه یتمشده در اثر اعمال الگور یجادا

پس از بهبود  ماندهیحاالت دامنه ولتاژ باق یاست. چرا که در تمام گیربرق

ی شده و مقدار خطا تریکبه مقدار مرجع نزد معادل،پارامترهای مدار 

  است. یافته شهر مدل کاه یدر هر حالت و برا مطلق

 یانگینبه طور م IEEE یبا مدل مدار یرگبرق یکاهش خطا برا مقدار

مقدار کاهش  ینست آمده است. ابد % ۸۱/۰ حاالت برابر یدر تمام

و  Pinceti ،Fernandez یمدار یهابا مدل یرگبرق یبرا یانگینم یخطا

 % ۲۹/۱  و % ۷۴/۰ ،% ۰۴/۱برابر یببه ترت یکهر  یشنهادیمدل پ

دو  یبهبود برا یشترینب گرددیکه مالحظه م طورنبدست آمده است. هما

مدل پیشنهادی اگرچه  حاصل شده است. یشنهادیو مدل پ  Pinceti مدل

در تمامی حاالت بهترین نتیجه را بدست نیاورده است، اما این مدل 

توانسته است در بعضی از شرایط خاص اضافه ولتاژی با فرکانس مشخص 

گیر بدست های مداری برقبهترین نتیجه را پس از بهبود پارامترهای مدل

از شرایط خاص آورد. این مطلب بیانگر این موضوع است که در هر یک 

 بایست از مدل با کمترین خطای ممکنه استفاده نمود.اضافه ولتاژی می

-از مدل یکهر  یبرا ماندهیولتاژ باق یهارفتار شکل موجبا دقت در 
 صاعقه یانفرکانس موج جر ییربا تغ یفلز یداکس یرگبرق یمدار یها

مقدار  گردد که با تغییر زمان پیشانی موج جریان تخلیه،مالحظه می

نکته قابل  یقتحق کند. درگیر نیز تغییر میمانده برقحداکثر ولتاژ باقی

موج صاعقه،  یشانیزمان پ ها با کاهشمدل یاست که در تمام ینتوجه ا

دامنه  ،موج یشانیزمان پ یشو با افزا یشافزا یرگبرق ماندهیدامنه ولتاژ باق

است که  یعیامر طب یک یناست. ا یافتهها کاهش مدل ماندهیولتاژ باق

  .رفتیانتظار آن م یزن یشترپ

 ،مانده قابل توجه استهای ولتاژ باقینکته دیگری که در شکل موج

ولتاژ زمان نشست گیر در زمان اوج و های مداری برقرفتار هر یک از مدل

شود، در دیده می ۸تا  ۵های همانگونه که در شکلباشد. میمانده باقی

و پیشنهادی به دلیل مشابهت  IEEEار دو مدل مداری زمان اوج، رفت

و  Pincetiساختار مداری این دو مشابه یکدیگر است. همچنین دو مدل 
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Fernandez  .اما در بین چهار مدل نیز در زمان اوج رفتار مشابهی دارند

ترین زمان نشست و طوالنی IEEEمانده مدل گیر، ولتاژ باقیمداری برق

اند. رفتار دو مدل ترین زمان نشست را به خود گرفتهاهکوت Pincetiمدل 

Fernandez  و پیشنهادی نیز در زمان نشست در تمامی حاالت بسیار

ترین کوتاه Pincetiمشابه یکدیگر بدست آمده است؛ اما همچنان مدل 

 ها دارا است.زمان نشست را در بین تمامی مدل

 یر یگجهینت -۵

 تواندیم یافتهبهبود  یبا پارامترها یرگنشان داد که مدل برق یبررس ینا

 یگرصاعقه و د یاضافه ولتاژهاپاسخ را در مطالعات مربوط به  ینبهتر

 یهامربوط به مدل هایسازییهگذرا ارائه کند. نکته مهم در شب هاییدهپد

فرکانس و در مقابل امواج صاعقه با  یفلز یداکس یرهایگبرق یمدار

 یهتخل یانجرفرکانس هر  یمختلف آن است که براهای پیشانی انزم

پاسخ را  ینبهتر تواندیم یافتهبهبود  یمدل خاص با پارامترها یک یرگبرق

بر اساس  یرگمدل برق یستیبا ینکه. ضمن ایدخطا حاصل نما ینبا کمتر

، زمان اوج اولیه جریان، صاعقهجریان  دامنه ،یرگبرق یسطح ولتاژ نام

 هاسازییهدر شب گیر و سایر پارامترهای موثرمقدار انرژی جذب شده برق

منجر به  توانندیم یافتهبهبود  یها با پارامترهامدل یتانتخاب گردد. در نها

موضوعات مربوطه  یگرو د یاتیعمل هایینهاظت مؤثر، کاهش هزفح یک

 گردند.
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