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  No. F-13-AAA-0000 

بررسي عملكرد خطوط انتقال هوايي در مقابل صاعقه با درنظر گرفتن 

اثر آلودگي 
 نسب              رضا عظيمي راويز  رضا شريعتي

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر 
 دانشگاه بيرجند

  ايران،بيرجند
 
 
 

اين مقاله به بررسي عملكرد خطوط انتقال هوايي در مقابل —چكيده 

پرداخته است. صاعقه با در نظر گرفتن اثر آلودگي بر خطاي صاعقه 

روش پيشنهادي مبتني بر بررسي اثر نامطلوبي است كه آلودگي بر 

عملكرد مطلوب زنجيره مقره هاي خطوط انتقال گذاشته و به تبع آن 

كارايي مطلوب خطوط انتقال را كاهش مي دهد. در اين روش ابتدا اثر 

شدت آلودگي بر مقره هاي انتخابي با ابعاد مشخص بررسي شده و ولتاژ 

شكست مقره هاي انتخابي به ازاي مقادير مختلف شدت آلودگي و همچنين 

در حالت عدم وجود آلودگي بدست مي آيد. سپس با سري كردن تعداد 

معيني مقره، زنجيره مقره هايي با استقامت عايقي تعريف شده براي هر 

سطح ولتاژ بدست مي آيند. در نهايت، با توجه به تغيير استقامت عايقي 

زنجيره مقره با شدت آلودگي، نرخ خطاي صاعقه به ازاي مقادير مختلف 

 شدت آلودگي محاسبه مي شود.

 نرخ ؛ استقامت عايقي زنجيره مقره؛شدت آلودگي—ه هاي كليدي واژ
 ؛خطاي صاعقه

 مقدمه   .1
به دليل افزايش روز افزون تقاضاي انرژي الكتريكي و گستردگي 

جغرافيايي مصرف كنندگان از يك سو و محدوديت در تعداد و محل احداث 
منابع توليد انرژي الكتريكي (نيروگاه ها) از سوي ديگر، شركت هاي برق 

ناگزير به احداث خطوط انتقال با طول زياد براي انتقال انرژي الكتريكي از 
محل توليد به محل مصرف هستند. عالوه بر هادي هاي خطوط انتقال كه 

وظيفه اصلي را در برقراري جريان در مسير مطلوب دارند، نقش و اهميت 
زنجيره مقره ها به عنوان عامل جلوگيري كننده از نشت جريان در مسير هاي 

ناخواسته از اهميت بااليي برخوردار است. عملكرد مطلوب زنجيره مقره هاي 
خطوط انتقال منجر به افزايش قابليت اطمينان، ايمني سيستم و انتقال پيوسته 

انرژي الكتريكي ميشود. خطوط انتقال در مسير خود از مناطق با شرايط 
جغرافيايي مختلف عبور ميكنند كه اين مناطق از لحاظ ميزان بارندگي، 

 از انجا كه. وزش باد و طوفان و آلودگي هاي صنعتي با هم متفاوت هستند
آلودگي هاي محيطي بر عملكرد مطلوب زنجيره مقره ها تاثير مي گذارند؛ 

ممكن است كارايي مورد انتظار خطوط انتقال در مناطق آلوده دچار تغيير 
شود. يكي از عواملي كه باعث آسيب به خطوط انتقال و قطعي هاي 

ناخواسته در سيستم مي شود صاعقه است. صاعقه مي تواند در زمان بسيار 
كوتاه اضافه ولتاژهاي بسيار زيادي در خطوط انتقال ايجاد كرده و باعث 

تحميل صدمات سنگيني به خطوط انتقال شود. چون استقامت عايقي زنجيره 
مقره فاكتور مهمي در عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه است بررسي 

عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه با در نظر گرفتن اثر آلودگي مي تواند 
 در بهبود كارايي سيستم انتقال عبوري از مناطق آلوده تاثير مهمي داشته باشد.  

بررسي عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه با در نظر گرفتن اثر 
آلودگي شامل دو مرحله مي شود. در مرحله اول الزم است عملكرد مقره ها 

P0Fبا توجه به شدت آلودگيهاي مختلف 

�
P(ESDD) مورد ارزيابي قرار گرفته و 

ولتاژ شكست مقره ها بدست آيد و در مرحله دوم نرخ خطاي صاعقه  
(LFOR) P1F

�
P كه شامل دو بخش خطاي سيم گارد (SFFOR) P2F

�
P و خطاي 

(BFR)صاعقه برگشتي  P3F

�
P است را با توجه به ولتاژ شكست زنجيره مقره 

آلوده محاسبه نمود. 

                                                           
1 Equivalent Salt Deposit Density 
2 Lightning Flashover Rate 
3 Shielding failure flashover Rate 
4 Backflashover Rate 
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در سال هاي اخير محققان زيادي در زمينه تعريف آلودگي، تقسيم بندي 
نواحي با توجه به شرايط جغرافيايي و شدت آلودگي و مدل سازي مقره 

آلوده كارهاي زيادي انجام دادهاند. تقسيم بندي انواع نواحي آلوده از نقطه 
 بيان شده است. ]1[نظر شرايط جغرافيايي و راه هاي كاهش اثر آلودگي در 

 روش اندازه گيري شدت آلودگي بر اساس ميزان نمك ته نشين شده ]2[در 
(ESDD) ارائه شده و همچنين ولتاژ شكست مقره تحت ولتاژ DC مورد 

بررسي قرار گرفته است. عملكرد ايزوالتور تحت شرايط آلوده، معادالت 
مربوط به ولتاژ شكست مقره آلوده و تقسيم بندي محيط هاي آلوده بر اساس 

 هم مدل سازي مقره آلوده ]4-5[ بررسي شده است. در ]3[شدت آلودگي در 
 هاي مختلف و به ازاي انجام شده و ولتاژ شكست چند نوع مقره با مشخصه

مقادير مختلف شدت آلودگي بدست آمده است. براي بدست آوردن نرخ 
 روش هاي متفاوتي در مقاله ها و تحقيق هاي مختلف (LFOR)خطاي صاعقه 

 با استفاده از شبكه هاي BFR و SFFOR مقادير ]6[ارائه شده است. در 
 از روش BFR براي بدست آوردن مقدار ]7[عصبي بدست آمدهاند. در 

شبيه سازي مونت كارلو استفاده شده است. يك روش ساده شده نيز براي 
 عالوه بر ]9[ ارائه شده است. نويسندگان ]8[محاسبه مقادير فوق در 

محاسبه مقادير خطاي صاعقه يك روش بهينه سازي نيز براي رسيدن به 
 در EMTPكمترين تعداد قطعي با كمترين هزينه ارائه كردهاند و از نرم افزار 

 براي تجزيه و تحليل عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه استفاده ]10[
 شده است.

، روش استفاده شده مبتني بر بدست آوردن ولتاژ شكست در اين مقاله
مقره ها با ابعاد مشخص به ازاي مقادير مختلف شدت آلودگي و استفاده از 

روش سري كردن اين مقره ها براي رسيدن به زنجيره مقره با استقامت عايقي 
مشخص براي هر سطح ولتاژ مي باشد. سپس با استفاده از استقامت عايقي 

زنجيره مقره آلوده، به بررسي عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه 
 را محاسبه كرده و عملكرد خطوط انتقال BFR و SFFORپرداخته و مقدار 

يكسان در دو حالت با در نظر گرفتن و بدون در نظر نگرفتن اثر آلودگي با 
 هم مقايسه شده است.

 آلودگي  .2
در سال هاي اخير تقاضاي انرژي الكتريكي از سوي مصرف كنندگان 
بطور قابل مالحظه اي افزايش پيدا كرده است و براي پاسخگويي به اين 

تقاضا، شركت هاي برق بر آن شدند كه عملكرد سيستم انتقال خود را بهبود 
بخشند. از طرف ديگر كارايي سيستم مبتني بر پيوستگي سرويس دهي و 

اجتناب از بروز خطاهايي كه منجر به ضرر و زيان شركت هاي برق و 
مصرف كننده ها شود، مي باشد. براي حفظ پيوستگي سرويس دهي يكي از 
مهمترين مسائل پيش  رو اثري است كه آلودگي بر روي زنجيره مقره هاي 

خطوط انتقال مي گذارد، كه در نهايت مي تواند منجر به شكست عايقي 
زنجيره مقره شود. در صورت ته نشين شدن آلودگي بر روي سطح زنجيره 
مقره و تركيب آن با رطوبت ناشي از باران، شبنم و يا مه اليهاي بر روي 
سطح زنجيره مقره تشكيل مي شود كه مي تواند رسانا شده و شرايط بروز 

اتصال كوتاه را تسهيل كند. به همين دليل شركت هاي برق براي 
سرويس دهي با كيفيت به مصرف كنندگان بايد از قطعي هاي ايجاد شده 

توسط زنجيره مقره هاي آلوده جلوگيري كنند. 

شرايط آب و هوايي يك منطقه و همچنين منبع آلودگي بيانگر ميزان و 
نوع آلودگي هر منطقه مي باشند، ولي به طور كلي آلودگي ها را مي توان 

]. 1براساس نوع منبع آلودگي به سه دسته اصلي تقسيم كرد [

با توسعه روزافزون بخش صنعت، آاليندههايي از آلودگي هاي صنعتي: 
قبيل دود، گرد و خاك و ذرات ديگر توليد و در هوا معلق ميشوند. اين 

ذرات توسط نيروي باد به مناطقي كه خطوط انتقال انرژي الكتريكي از آن 
ميگذرد، پراكنده ميشوند. اين ذرات تحتتاثير سه فاكتور نيروي باد، وزن 

 و يك اليهي شده تهنشين  هاو ميدانهاي الكتريكي بر روي زنجيره مقره
د. آالينده ايجاد ميكنن

عناصر غالب اين نوع آلودگي عبارتند از: شن و آلودگي هاي بياباني: 
 گرد و غبار نمكي موجود در اتمسفر. در نواحي بياباني  وگستردگي آن

تندباد باعث جابهجايي ذرات معلق در هوا با سرعت زياد ميشود، اين ذرات 
فرسايش آن ميشوند. همچنين   باعث هادر اثر برخورد به سطح زنجيره مقره

زنجيره طوفان شن يك عامل مهم است كه منجر به كاهش قابليت اطمينان 
ا در مناطق بياباني ميشود. بدترين شرايط در اين مناطق وقتي اتفاق مقره ه

. ميافتد كه طوفان همراه با رطوبت زياد و يا هواي باراني اتفاق بيفتد

زنجيره مقرههايي كه در نواحي ساحلي قرار دارند آلودگي هاي دريايي: 
    اليهها   شوند. ايناميتوانند با تشكيل اليه هادي روي سطح آنها رسان

نمك معلق در محيط توسط حركت باد بر  توسط تهنشين شدنمي توانند 
. ذرات تهنشين شده بر روي زنجيره مقرهها ند ايجاد شوزنجيره مقره هاروي 

در هواي خشك خطري ندارند، اما مشكل زماني ايجاد ميشود كه هوا باراني 
آلود باشد. در اين حالت اليه آلودگي ميتواند رسانا شود و وابسته به و يا مه

. ميزان نمكي كه اليه آلوده را تشكيل داده است، اين رسانايي متغير است
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در طراحي و بهره برداري از خطوط انتقال رعايت سه فاكتور: انتخاب 
درست نوع زنجيره مقره، نگهداري مناسب زنجيره مقره و حذف يا كاهش 

اثر منبع آلودگي مي تواند اثر مخرب آلودگي را به ميزان قابل توجهي كاهش 
دهد ولي الزم به ذكر است كه فاكتور حذف يا كاهش اثر منبع آلودگي بيشتر 

در مناطق با آلودگي صنعتي قابل اجرا است. 

 شدت آلودگي ارزيابي .1,2

براي اندازهگيري ميزان آلودگي روشهاي متعددي وجود دارد كه يكي از 
 (ESDD)اين روشها موسوم به روش چگالي معادل نمك تهنشين شده 

است كه روش خيلي مرسوم براي مشخصكردن كيفيت و مقدار آلودگي 
  مقرهزنجيره است. در اين روش آلودگي روي سطح زنجيره مقرهدرسطح 

 100توسط يك پارچه تميز كتاني و يا قلمموي نقاشي جمعآوري شده و در 
 پس از آن رسانايي محلول توسط .ليتر آب مقطر حل ميشودميلي

هاي اندازهگيري مشخص ميشود و دماي محلول نيز ثبت ميشود. دستگاه
 درجه 20) به دماي 1( رسانايي اندازهگيري در دماهاي مختلف توسط

 .]2[ سانتيگراد تبديل ميشود

 
                   σR20R = σRθR [1 −  b (θ −  20)]  )     1(  

ضريب σRθ  R درجه، 20ضريب هدايت حجمي در دماي σR20  Rكه در آن 
  ضريب وابسته b دماي مورد نظر و θحجمي در دماي مشخص، R Rهدايت

 داده شده است. »1«جدول دمايي كه مقدار آن براي دماهاي مختلف در 

: فاكتور وابستگي دمايي در دما هاي مختلف1جدول   

b  ،دما˚ C 

03156/0 5 

02817/0 10 

02277/0 15 

01905/0 20 

 
. ) بدست ميآيد2 توسط ( ،SRaR، شوري محلول

)2(               SRaR=(5.7 σR20R)P

1.3 

mg/cmP بر حسب در نهايت چگالي معادل نمك تهنشين شده

2
P  با

 ) محاسبه ميشود.3 (استفاده از

)3  (                      V = aSESDD
A
× 

cmP حجم محلول برحسب Vدر اين رابطه 

3
P و A  سطح تميز شده از

cmPمقره بر حسب 

2
P                              .مي باشد 

 اين است كه زنجيره مقره بايد ESDDه روش  بمهمترين عيب وارد
براي اندازهگيري از خط جدا شود و همچنين سطح ورزيدگي پرسنل و دقت 

 محاسبات ميداني بر نتيجه آن تاثير ميگذارد.

عالوه بر تقسيمبندي آلودگي بر مبناي منبع آلودگي، آلودگي ها براساس 
نيز توسط استانداردهاي مختلف تقسيم بندي  (ESDD)شدت آلودگي 

بندي تراكم كارخانه ها و مناطق اند. فاكتورهاي مهم در اين تقسيمشده
مسكوني، دوري و نزديكي از دريا و همچنين وزش باد و بارش باران در 

بندي آلودگي ها بر اساس شدت آلودگي توسط . تقسيم]3[باشد منطقه مي
. ]11[ نشان داده شده است »2«جدول  استانداردهاي مختلف در 

 

 (ESDD): تقسيم بندي مناطق آلوده بر اساس شدت آلودگي 2جدول 
ESDD, mg/cmP

تقسيم بندي  2

 منطقه
      IEC 
   2-60071  IEEE CIGRE 

بدون آلودگي  0075/0- 015/0  
خيلي سبك  015/0- 03/0 0- 03/0 

سبك  03/0- 06/0 03/0- 06/0 03/0- 06/0
متوسط  06/0- 12/0 06/0- 1/0 06/0- 1/0
سنگين  12/0- 24/0 <1/0 1/0- 3/0

خيلي سنگين  24/0- 48/0  <3/0
فوق العاده  <48/0  

 

مدلسازي مقره آلوده  .2,2  
 نشان داده شده »1 شكل« براي مدلسازي مقره آلوده همانطور كه در

 ،است از يك قوس الكتريكي سري با مقاومت اليه آلوده استفاده شده است
. ]3[) محاسبه مي شود 4بنابراين ولتاژ در طول مقره با استفاده از (

                     
)4 (       = x A I  + ( )n

pU L x K R I−× × − × × 
 

 مقاومت اليه RRpR فاصله خزشي مقره، L طول كمان، xدر اين رابطه 
 ضريب مربوط به اليه آلوده است. K جريان نشتي و Iآلوده، 

A و nهاي كمان هستند كه در مراجع مختلف مقادير متفاوتي براي  ثابت
 .]12[آنها بيان شده است 
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 : مدل مقره آلوده1شكل

 
 براي محاسبه ولتاژ شكست مقره آلوده از روابط زير استفاده شده 

. ]3[است 
 

)5(1 =  ( ) ( )
1

n
A nU L n D F K A Dc m m sn

π π σ

−
++ × × × × × × ×

+
  

ضريب هدايت سطحي σRs R حداكثر قطر زنجيره مقره و DRmR)، 5در (
آيد. ) بدست مي6از (R Rاست كه

)6(     6 = (369.05 0.42) 10s ESDDσ −× + × 
K ضريب مربوط به مقاومت اليه آلوده و R شعاع كمان هستند كه از 

) محاسبه مي شوند. 8) و (7(

)7(        1 = 1+  ln( )
2 2

n LK
F n R Fπ π
+

× × × × × ×
 

)8 (            
1

2( 1) = 0.46( ) n
m sR A Dπ σ +× × × 

F) ضريب شكل مقره است.  7) و (5 در (

)، از چند نوع مقره با ابعاد و مشخصات 5در اين مقاله براي محاسبه (
. ]4[ استفاده شده است »3ل «جدو ارائه شده در

 ابعاد و مشخصات استفاده شده براي محاسبه ولتاژ شكست :3جدول 

F L (cm) H (cm) DRmR (cm)  نوع مقره

68/0 9/27 6/14 4/25 1 

7/0 5/30 6/14 4/25 2 

29/0 2/43 6/14 4/25 3 

38/1 2/43 6/16 9/22 4 

 

براي محاسبه ولتاژ شكست مقره آلوده، مقدار شدت آلودگي از استاندارد 
IEEEانتخاب و نقطه مياني بازه معرفي شده براي »2«جدول   ارائه شده در 

هر سطح آلودگي به عنوان نماينده آن نوع آلودگي انتخاب شده است. 
همچنين براي بررسي رفتار مقره در حالت عدم حضور آلودگي مقدار 

ESDD در نظر گرفته شده است001/0 برابر مقدار كوچكي (در اينجا ( .

مقادير حاصله براي ولتاژ شكست انواع انتخابي مقره و شدت آلودگي 
 آورده شده است. »4 «جدول انتخابي در

 مقادير بدست آمده براي ولتاژ شكست انواع مقره: 4جدول 

مقادير بدست آمده براي ولتاژ شكست 

 Uc (kv)انواع مقره
ESDD 

نوع آلودگي 

منطقه  مقره نوع 
4 

مقره نوع 
3 

مقره نوع 
2 

مقره نوع 
1 

 آلودگي بدون 001/0 46 48 56 56

خيلي سبك  015/0 26 27 32 32

سبك  045/0 16 17 20 20

متوسط  08/0 13 14 14 17

سنگين  12/0 11 12 12 15

 

 نتايج بدست آمده نشان دهنده كاهش ولتاژ شكست مقره با افزايش  
آلودگي مي باشد؛ بنابراين بايد در خطوط انتقال عبوري از مناطق آلوده به اين 

موضوع توجه جدي شود. 

بررسي عملكرد خطوط در مقابل صاعقه  .3
صاعقه يكي از عواملي است كه چون در زمان هاي بسيار كم اضافه 

ولتاژهاي بزرگي به سيستم انتقال تحميل مي كند، مي تواند باعث قطعي در 
سيستم و آسيب به تجهيزات خطوط انتقال شود. هنگام اصابت صاعقه به 

 و (SFFOR)خط انتقال ما با دو نوع خطا مواجه هستيم: خطاي سيم گارد 
. بسته به دامنه جريان موج صاعقه و عملكرد (BFR)خطاي صاعقه برگشتي 

خطوط انتقال در مقابل صاعقه ممكن است هر يك از اين خطاها در سيستم 
انتقال اتفاق بيفتد. 

 با حضور آلودگي SFFOR محاسبه .1,3
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يكي از فاكتورهايي كه براي بهبود عملكرد خطوط انتقال در مقابل 
P4Fصاعقه بكار گرفته مي شود استفاده از سيم حفاظتي يا سيم گارد

�
P  است. سيم

گارد در باالي هادي هاي فاز قرار گرفته و با ايجاد يك چتر حفاظتي از 
برخورد مستقيم صاعقه به هادي هاي فاز جلوگيري مي كند. اگر صاعقه از 

چتر حفاظتي سيم گارد عبور كند و به هادي هاي فاز برخورد كند، موج 
صاعقه به دو موج تبديل شده و در دو جهت نقطه برخورد در هادي هاي فاز 
جريان پيدا مي كند تا به زنجيره مقره هاي خط انتقال برسد. در اين حالت اگر 

استقامت عايقي زنجيره مقره از اضافه ولتاژ ايجاد شده توسط صاعقه كمتر 
باشد در آن شكست عايقي اتفاق  افتاده كه به اين نوع خطا، خطاي سيم گارد 

. ]6[) استفاده مي شود 9 از (SFFORمي گويند. براي محاسبه 

)9(       max2 N  L
    f(I) dI

10 c

Ig
CI

SFFOR D
×

= ×∫ 

 برابر فاصله اي است كه اگر صاعقه به DRcR طول خط انتقال، L)، 9در (
 »2 شكل« آن برسد حتماً به هادي هاي فاز برخورد مي كند كه اين موضوع در

 با توجه به محل قرار گرفتن هدي هاي فاز و سيم گارد نشان داده شده است
]13[ ،NRgR برابر چگالي صاعقه هاي برخورد به زمين (GFD) P5F

�
P ،f(I)  تابع

 حداكثر جريان صاعقه اي IRmaxRتوزيع لگاريتمي نرمال براي جريال صاعقه، 
 حداقل جرياني است كه باعث IRcR كه مي تواند باعث خطاي سيم گارد شود و

.  ]8[بروز خطاي سيم گارد مي شود 

 
 Dc: فاصله برخورد صاعقه به هادي هاي فاز 2شكل

 NRgR و IRcR) محاسبه مي شوند. 11) و (10)، با استفاده از (9 در (

)10                (        1.25 0.004 Tg dN =        

TRdR .برابر تعداد روزهاي رعدوبرقي درسال است 
                                                           

5 Shielding Wire 
6 Ground Flash Density 

)11                (        2  U 
Z

a
c

surge

I ×
= 

URaR) استقامت عايقي زنجيره مقره و 11 در ،(ZRsurgeR امپدانس مشخصه 
هادي هاي فاز مي باشد. 

 آلودگي استقامت عايقي زنجيره مقره را »4 «جدولبا توجه به نتايج 
 كاهش مي يابد كه IRcR و به تبع آن URaR)، مقدار 11مي دهد؛ پس در ( كاهش

)، و در نهايت افزايش خطاي سيم 9نتيجه آن افزايش بازه انتگرالگيري در (
گارد است. 

  با حضور آلودگيBFRمحاسبه . 2,3

اگر صاعقه به سيم گارد و يا دكل هاي انتقال برخورد كند با حركت موج 
صاعقه به طرفين در روي دكل يك اضافه ولتاژ جمع مي شود كه ناشي از 

انتقال جريان توسط مقاومت پاي دكل و همچنين عمل سلف گونه دكل انتقال 
است. اين اضافه ولتاژ بر روي زنجيره مقره هم كه متصل به دكل است قرار 
مي گيرد و اگر استقامت عايقي آن كافي نباشد اتصال كوتاه اتفاق مي افتد. از 

آنجا كه اين اتصال كوتاه برعكس خطاي سيم گارد از دكل به سمت 
هادي هاي فاز اتفاق مي افتد به آن خطاي صاعقه برگشتي مي گويند. 

: ]7[  مي توان از رابطه زير استقاده نمود BFRبراي محاسبه 

)12(             
0

 N  ( )LBFR P dδ δ
∞

= ∫ 

 از رابطه زير محاسبه مي شود. δكه 

)13(              R   0.85 U  + L
2 a
i di

dt
δ = − 

R مقاومت پايه دكل و L مجموع اندوكتانس دكل و مقاومت پايه آن 
به ترتيب دامنه جريان صاعقه و نرخ افزايش جريان صاعقه  di/dt و iاست؛ 

هستند كه داراي تابع توزيع لگاريتمي نرمال بوده و مقادير ميانه و انحراف 
. ]14[ نشان داده شده  است »5ل «جدو معيار آنها در

 مقادير ميانه وانحراف معيار براي پارامترهاي صاعقه :5جدول 

نوع پارامتر صاعقه مقدار ميانه انحراف معيار 

دامنه جريان صاعقه  1/31 48/0

 di/dtنرخ افزايش  3/24 6/0
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 100 تعداد برخورد صاعقه به خط انتقال در NRLR)، 12همچنين در (
. ]8[كيلومتر در سال است كه از رابطه زير محاسبه مي شود 

)14 (         1.25 1.09 0.004 T (  4h )LN b= + 

T ،تعداد روزهاي طوفاني در سال b فاصله بين سيم هاي گارد و h ارتفاع 
متوسط سيم هاي گارد است. 

)، افزايش پيدا كرده و باعث 13 در (δ در اثر آلودگي، مقدار URaRبا كاهش 
)، مي شود. پس آلودگي عالوه بر افزايش خطاي 12افزايش مقدار انتگرال (

سيم گارد باعث افزايش خطاي صاعقه برگشتي نيز مي شود. 

  محاسبات عملكردخطوط انتقال واقعي .3,3

براي بررسي عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه با حضور آلودگي از 
 استفاده »6ل «جدو كيلوولتي با مشخصات ارائه شده در 400 و 150دو خط 

. شده است

 مشخصات خطوط انتقال :6جدول 

  كيلوولتي 400خط  كيلوولتي 150خط 

ناحيه  1 2 3 1 2 3

17/30 67/31 28 6/27 76/28 2/31 
تعداد روزهاي 

 Tطوفاني، 

18/11 65/35 1/5 24/18 83/8 93/1  R (Ω) مقاومت زمين 

750 1550 URaR (kv) 

 (km)طول خط  98/109 472/64

 

 براي بررسي عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه با حضور آلودگي 
الزم است براي هر سطح ولتاژ، رفتار زنجيره مقره با استقامت عايقي مشخص 

براي مناطق با شدت آلودگي هاي متفاوت تعيين شود. سپس براي مقادير 
مختلف شدت آلودگي، استقامت عايقي محاسبه و با اين استقامت عايقي كه 

 و SFFORنتيجه كاهش كارايي زنجيره مقره با حضور آلودگي است مقادير 
BFR را محاسبه نمود. با مقايسه نرخ خطاي صاعقه با حضور آلودگي نسبت 

به حالتي كه تاثير آلودگي در نظر گرفته نشده است، ميزان تاثير آلودگي بر 
عملكرد خطوط انتقال در مقابل صاعقه را مي توان مشخص نمود. به اين 

 منظور مي توان با سري كردن تعداد مناسب از مقره ها با مشخصات     

 كه ولتاژ شكست آن ها به ازاي مقادير مختلف شدت آلودگي در  »3 «جدول
 نشان داده شده است به استقامت عايقي الزم براي هر سطح ولتاژ »4 «جدول

 عدد از مقره 28 و 1 عدد از مقره نوع 16رسيد. در اين مقاله با سري كردن 
 كيلوولتي 400 و 150 استقامت عايقي تعريف شده براي خطوط انتقال 4نوع 

بدست آمده و محاسبات خطاي صاعقه برگشتي و خطاي سيم گارد بر همين 
 كيلوولتي 150محاسبه شده است. نتايج اين محاسبات براي خط انتقال مبنا 
 ارائه شده »8 «جدول  كيلوولتي در 400 و براي خط انتقال »7 «جدول در 

است. 

  كيلوولتي150مقادير بدست آمده براي خط انتقال  :7جدول 

 SFFORخطاي سيم گارد  BFRخطاي صاعقه برگشتي 
URaR 

(kv) 
ESDD 

(mg/cm2)  1ناحيه  2ناحيه  3ناحيه  1ناحيه  2ناحيه  3ناحيه 

74/6 12/36 1/1 976/0 03/1 8/0 768 001/0 

02/31 01/54 4/13 03/1 09/1 94/0 416 015/0 

5/44 98/56 46/27 04/1 1/1 944/0 256 04/0 

91/48 5/57 01/35 03/1 1/1 943/0 208 08/0 

09/51 6/57 5/39 03/1 1/1 94/0 176 12/0 

 

  كيلوولتي400مقادير بدست آمده براي خط انتقال  :8جدول 

 SFFORخطاي سيم گارد  BFRخطاي صاعقه برگشتي 
URaR 

(kv) 
ESDD 

(mg/cm2)  1ناحيه  2ناحيه  3ناحيه  1ناحيه  2ناحيه  3ناحيه 

47/3 3/0 013/0 122/0 127/0 14/0 1560 001/0 

53/23 07/6 51/0 198/0 207/0 23/0 896 015/0 

94/44 9/18 7/2 2/0 21/0 237/0 560 04/0 

6/57 6/29 02/6 19/0 21/0 23/0 476 08/0 

87/65 89/39 65/9 19/0 2/0 22/0 420 12/0 

 

 نتيجه گيري .4

 اين »8 «جدول و  »7 «جدولبا بررسي نتايج محاسبات بدست آمده در 
؛نتيجه حاصل مي شود كه آلودگي باعث افزايش خطاي صاعقه مي شود
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چندان قابل  (SFFOR) ولي تاًثير آن در افزايش خطاي سيم گارد 
توجه نيست. از طرف ديگر كاهش استقامت عايقي به دليل آلودگي 

 مي گذارد بطوريكه )BFR(اثر بسيار زيادي بر خطاي صاعقه برگشتي 
BFR با افزايش آلودگي، بسيار افزايش مي يابد. همچنين در نواحي 

كه مقدار مقاومت پايه دكل نيز بزرگ باشد، مانند نواحي كوهستاني، 
تعداد قطعي  هاي ناشي از صاعقه متناسب با آلودگي به شدت افزايش 

 كيلوولت 150پيدا مي كند كه اين افزايش براي سه ناحيه خط انتقال 
 نشان داده شده است. »3 شكل« هستند در Rكه داراي مقادير مختلف 

 
  با افزايش شدت آلودگيBFR: تغييرات 3شكل

تغييرات ولتاژ شكست انواع مقره انتخابي با افزايش شدت 
 نشان داده شده است كه حاكي از كاهش تقريباً »4 شكل«آلودگي در 

% كارايي زنجيره مقره در گذر از ناحيه بدون آلودگي به ناحيه با 80
  آلودگي سنگين است.

 
ولتاژ شكست مقره ها با افزايش شدت آلودگي : تغييرات 4شكل

در چنين شرايطي اتصال كوتاه ناشي از خطاي صاعقه برگشتي 
باعث كاهش قابليت اطمينان سيستم و ضرر و زيان شركت هاي برق 

و مصرف كنندگان مي شود. بنابراين براي خطوط انتقالي كه از نواحي 
با شدت آلودگي باال عبور مي كنند بايد تمهيداتي انديشيده شود كه 
باعث كاهش قطعي و عدم پيوستگي در سرويس دهي به مشتريان 

 نشود.
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