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 هاي سيمه با عبور از رويدادي را كه در طي آن صاعق —چكيده 
 ، خطاي حفاظت ازكند ميفاز اصابت  هاي هاديمحافظ خط انتقال به 

خطوط قه عمل هرچقدر نرخ خطاي حفاظت از صاعدر  .نام داردصاعقه 
مدل . يابد ميدر سيستم قدرت بهبود  كمتر باشد قابليت اطمينانانتقال 

اي هندسي و مدل شاخه پيش رونده دو روش مرسوم بر-الكتريكي
 نيدر ا. بررسي عملكرد حفاظتي خطوط انتقال در برابر صاعقه هستند

از برخورد  يناش ،HVDCحفاظت خطوط انتقال  يخطانرخ  مقاله
 رونده شيروش شاخه پ با استفاده ازفاز  يها ميصاعقه به س ميمستق

صاعقه با  رونده نييپا دريگسترش ل نديفرآدر اين روش . گردد ميمطالعه 
با در  ،يسيمغناط دانيم يبار و بر اساس تئور يساز هيروش شباستفاده از 

 يداراو به همين علت  شود يم يساز هينظر گرفتن ولتاژ خط انتقال شب
 ريتأث نيهمچن .است رونده نييپا دريل ريمس نييدر تع ييدقت باال
بهبود  منظور به ،ليتحلهمچون خطوط انتقال، برج و ابر در  ييپارامترها

از اين  آمده دست به جينتا انيدر پا. شده است نظر گرفته دقت پاسخ در
هندسي -با مدل الكتريكي kV-HVDC 500مدل براي يك دكل نمونه 

  .شود ميمقايسه 

سازي  خط انتقال، خطاي حفاظت، روش شبيه —هاي كليدي  هواژ
 .رونده هندسي، مدل شاخه پيش-بار، صاعقه، مدل الكتريكي

 مقدمه  .1

داليل قطعي در خطوط  ترين مهميكي از  هخطاي حفاظت از صاعق
سبب بروز  تواند ميانتقال موج خطا  واسطه بهانتقال است و اين رخداد 

به . انتقال شود هاي پستسيستم قدرت مانند  هاي قسمتقطعي در ساير 
در برابر اصابت مستقيم  همين دليل بهبود عملكرد حفاظتي خطوط انتقال

از اهميت بااليي گارد  هاي سيمرگيري ، با طراحي صحيح محل قراصاعقه
تحليل عددي گوناگوني توسط محققان  هاي مدل رو از اين . برخوردار است

  .اند شده  معرفيمختلف براي بررسي عملكرد حفاظتي خط انتقال 

كه مبتني بر مفهوم فاصله برخورد است  1هندسي-مدل الكتريكي
 2اسبه نرخ خطاي حفاظتبراي محروش  مؤثرترينو  ترين ساده، ترين مرسوم

، براون و ]3[، الو ]2[، يانگ ]1[محققاني همچون واگنر . از صاعقه است
و هركدام بر  اند داشتهدر پيشبرد اين مدل نقش ] 5[و موسي ] 4[وايتهد 

خود روابطي را براي فاصله برخورد به هادي فاز و  يها اساس نتايج آزمايش
  .اند دادهسيم گارد ارائه 

كه در اين مقاله براي محاسبه نرخ خطاي حفاظت از مدل ديگري 
است كه در ادامه مدل  3رونده پيشمدل شاخه  شود ميصاعقه از آن استفاده 

  گردد و سپس معيارهاي ايجاد ليدر  رونده معرفي مي شده براي ليدر پايين ارائه

                                                           
1 Electrogeometric Model (EGM) 
2 Shielding Failure Rate (SFR) 
3 Leader Progression Model (LPM) 
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  يهندس-يكيالكتر مدل :1شكل 

  برخورد فاصله يبرا محققان يشنهاديپ مختلف ريمقاد :1 جدول
فاصله برخورد منبع

  به هادي
فاصله برخورد

  به گارد
0.757.1I 0.756.4I  ]4[براون

 0.658I 0.658I  ]5[موسي 
 0.91.9I0.91.9I  ]12[كوري

هاي فاز  سازي ابر، برج، سيم همچنين نحوه مدل. شود باالرونده پايدار بيان مي
روش سازي جهت محاسبه ميدان با استفاده از  و گارد در محيط شبيه

سازي به كمك  شبيه در انتها نتايج حاصل از. گردد ارائه مي 4بار سازي شبيه
روش پيشنهادي تشريح شده و سپس با نتايج حاصل از مدل الكتريكي 

  .هندسي مقايسه خواهد شد

 هندسي-مدل الكتريكي .2

تا  رونده نييپا دريفاصله برخورد از ل كي يهندس-يكيمدل الكتر در
 انيب) 1(صاعقه به صورت معادله  انياز جر يجسم موردنظر به صورت تابع

  .شود يم

)1(                                                                  b
sr aI   

اند كه  محققان مقادير متفاوتي را پيشنهاد داده bو  aهاي  كه براي ثابت
 .هاي پيشنهادي آمده است برخي از اين رابطه 1در جدول 

شده توسط سيم  ندسي را براي هادي حفاظته-مدل الكتريكي 1شكل 
 .دهد گارد با زاويه حفاظتي مثبت نشان مي

 با ارتفاع نيبا زم يمواز يخط افق كيبه صورت  نيروش اثر زم نيدر ا
rc فرض  يهندس - يكيدر مدل الكتر نكهيبا توجه به ا. شده است نشان داده  

                                                           
4 Charge Simulation Method (CSM) 

 

  رونده نييپا دريل گسترشنحوه : 2شكل 

 درياست اگر ل يصاعقه همواره به صورت عمود رياست كه مس نيبر ا
فاز برخورد  يبه هاد دريرا لمس كند آنگاه ل Bو  A نيكمان ب رونده نييپا
  .دينما يم

توان با استفاده از  هندسي مي-خطاي حفاظت را عالوه بر مدل الكتريكي
و ] 7[، مدل آناليز تحليلي ]6[ن مدل آناليز عددي هاي ديگري همچو روش
تخمين زد كه در اين مقاله خطاي حفاظت ] 5EMTP ]8 هاي مبتني بر برنامه

. شود رونده محاسبه مي سازي بار و مدل شاخه پيش با استفاده از روش شبيه
منظور محاسبه  رونده به شده است كه مدل شاخه پيش نشان داده] 9[در 

  .مناسب است HVDCر خطوط انتقال خطاي حفاظت د

 رونده پيشمدل شاخه  .3

 رونده پايينمدل انتشار ليدر  .3.1

هاي  رونده با جهش بر اساس مشاهدات طبيعي موجود ليدر منفي پايين
تا  m 10ها بين  طول اين پله. كند سريع و نامنظم به سمت زمين حركت مي

m 100 ها كاهش  لهكند و با نزديك شدن ليدر به زمين طول پ تغيير مي
- رونده صاعقه توسط بارهاي خطي به همين دليل ليدر پايين]. 10[يابد  مي
مسير حركت ليدر همواره در جهتي است كه گراديان  شود و اي مدل مي تكه

رونده و گسترش  شروع حركت ليدر پايين 2شكل ]. 11[ولتاژ ماكزيمم باشد 
) بعدي ه در فضاي سهكر(آن در جهت ماكزيمم گراديان ولتاژ روي يك دايره 

  .دهد سازي را نشان مي با شعاعي برابر با طول گام شبيه

، ابتدا بيشترين مقدار اختالف پتانسيل در وسط )الف(2مطابق با شكل 
ليدر به صورت عمودي به سمت پايين حركت  درنتيجهدايره قرار دارد و 

  م ـجسشده است  ان دادهـنش) ج(2و ) ب(2طوري كه در شكل  كند، همان مي
                                                           

5 Electro Magnetic Transient Program 
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 )2( معادلهمقادير پارامترهاي : 2جدول 

 مقدار پارامتر
m0  1.74×10-5 

m1  4.857×10-5 
m2  3.9097×10-6 
m3 0.522 
m4 3.73×10-3 

مسير حركت  درنتيجهدهد و  زمين شده توزيع پتانسيل را در محيط تغيير مي
تأثير برج . شود منحرف ميليدر از حالت عمودي به سمت جسم زمين شده 

  .گردد سازي به همين صورت ظاهر مي نيز در شبيه

به وسيله بارهاي خطي افقي و  رونده پايينطور كه بيان شد ليدر  همان
را براي توزيع بار ) 2(معادله ] 12[در  كوري. شود سازي مي گسسته مدل

  :رونده صاعقه پيشنهاد داده است درون ليدر پايين

)2( 
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)آمده و 2مقادير پارامترها در جدول كه  z ) چگالي خطي بار ليدر
بوده و تابعي از ارتفاع نقطه محاسبه از ) C/m(رونده منفي برحسب  پايين

پيك جريان  m( ،Ip(ارتفاع نوك ليدر از زمين برحسب  z0. است )z(زمين 
  .ارتفاع ابر است Hcloudو ) kA(برگشتي صاعقه برحسب 

اي است  گونه رونده به توزيع بار درون ليدر پايين) 2(ي  بر اساس رابطه
كه در نقاط نزديك به سطح زمين، ميزان چگالي بار درون ليدر بيشتر از نقاط 

  .نزديك به ابر است

 معيارهاي شروع ليدر باالرونده .3.2

االرونده مثبت از ب دريل كيشود  شتريب يكه ولتاژ از مقدار بحران يزمان
عملكرد خط انتقال از  ليدر حال حاضر در تحل. سطح جسم آغاز خواهد شد

 .شود يباالرونده استفاده م دريشروع ل يبرا يمتفاوت يارهايمع

جهت شروع  ازيموردن ييولتاژ القا نيتخم يرا برا) 3(رابطه » زكير«
 جياستفاده از نتا با اريمع نيا. ارائه داد يباالرونده مثبت از سطح هاد دريل

آمد  به دست يزن ديموج كل يبر رو Les Rendarieresگروه  يشگاهيآزما
  ].13[ داده شد ميصاعقه تعم يو سپس برا

)3(                                          2247
5.15 5.49ln( )

1
ln(2 / )

C
c

c c c

U
a

H H a





   

ارتفاع نقطه هادي  Hcو  kVولتاژ القايي بحراني برحسب  Ucكه در آن 
 .شعاع هادي است acو  متربه زمين برحسب نسبت 

و  "گوئليان"شده توسط  ، به كمك مدل فيزيكي ارائه]14[در  "اللند" 
وي يك ميدان . بيني ليدر باالرونده ارائه كرد همكارانش معياري براي پيش
منظور بررسي شرايط ايجاد ليدر  صفحه به -بحراني براي ساختار سوزن

اين ميدان بحراني براي ساختار سوزني تا . ردرونده پايدار تعريف ك باال
  ]15[ :به صورت زير است m 400ارتفاع 

)4(                                 306.7 21.6

1 6.1 1 132.7crE
H H

 
 

   

 .ي آزمون است ارتفاع نقطه Hكه در آن 

شده  تر ارائه ديگري كه اخيراً براي تحليل رفتار ساختارهاي پيچيدهمعيار 
مطابق با اين معيار، شرط ايجاد يك ليدر . كروسكوپيك استاست، معيار ما

باالرونده پايدار ازهر نقطه از يك ساختار دلخواه، افزايش طول ليدر پس از 
طول ليدر به مقدار  كه درصورتي. ايجاد كرونا تا يك مقدار بحراني است

بحراني برسد ليدر باالرونده پايدار ايجاد خواهد شد و صاعقه به آن نقطه 
پيشنهادشده  m 2/2مقدار اين طول بحراني در حالت كلي . كند برخورد مي

روي يك  براي محاسبه طول بحراني كافي است ميدان الكتريكي]. 16[است 
ناحيه كروي با شعاع متغير حول نقطه آزمون طوري محاسبه شود كه ميانگين 

 ].17[شود  kV/m 450 ميدان الكتريكي در آن طول برابر

اي بين ميدان بحراني الزم براي تشكيل ليدر باالرونده  مقايسه 3شكل  در
شده  ماكروسكوپيك نشان داده از سه مدل ريزك، الالند و آمده دست بهپايدار 
مشخص است معيار ريزك نسبت به بقيه معيارها ميدان  طور كه همان. است

ي در معيار ماكروسكوپيك از طرف. كند بيني مي بحراني كمتري را پيش
تر، ميدان بحراني بسيار باال است كه باعث  هاي پايين در ارتفاع خصوص به
  .تر باشد بينانه ها خوش شود نتايج حاصل از اين مدل نسبت به ديگر مدل مي

در اين مقاله از معيار ريزك براي بررسي شرايط آغاز ليدر باالرونده 
در ) 5(ا تغيير ولتاژ بحراني به شكل رابطه تأثير ولتاژ خط ب. شود استفاده مي

 .شود نظر گرفته مي

)5(                                                        c c apV V V    

Vcولتاژ هادي و  Vapكه 
ولتاژ بحراني با در نظر گرفتن ولتاژ خط  ’

  .است
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 متفاوت ارهايمع از آمده دست به يرانبح دانيم سهيمقا :3شكل 

  سازي شبيهساختار فضاي  سازي مدل .4
سازي فضاي تحت مطالعه شامل خط انتقال و ابر  در اين قسمت، به مدل

ها،  هاي مختلف خط انتقال شامل دكل سازي قسمت ي مدل نحوه. پردازيم مي
 هاي فرضي بيان سيم محافظ هوايي و خطوط فاز با استفاده از روش بار

 .گردد مي

  ابر سازي مدل .4.1
 m 2000حلقوي مجازي در ارتفاع  ابر از تعدادي بارسازي  منظور مدل به
بر اساس شواهد تجربي و . شود استفاده مي m 5000گسترش شعاع و با 

زا در شرايط طوفاني  مشاهدات محيطي، ميدان الكتريكي ابر در زير ابر باران
بنابراين در هر ؛ ]18[است  گيري شده اندازه kV/m20 تا  kV/m1 بين 

شود كه ميدان در نزديكي  سازي بار ابر به نحوي محاسبه مي مرحله از شبيه
اثر زمين نيز با استفاده از تصوير بار، با عالمت . گردد kV/m10 زمين

مدل بارهاي ابر را نشان ) الف(4شكل . شده است مخالف در نظر گرفته
 .دهد مي

  دكل سازي مدل .4.2
متقارن دكل، همانند ابر، از بارهاي حلقوي براي  تارساخ با توجه به

اين بارهاي حلقوي در نقاط . شود سازي نقاط مختلف دكل استفاده مي مدل
و بازوهاي  آرم مختلف دكل شامل پايه اصلي، بازوهاي عمودي، كراس

) ب(4شكل  .شوند محافظ هوايي قرار داده مي دارنده خطوط عمودي نگه
  .شده در آن را نشان مي دهد ي مجازي قرار دادهيك دكل نمونه و بارها

2
spanX

spanX( 1)iX  ( )iX

( 1)iZ 

( )iZ

  
) ج. برج مدل) ب. ابر مدل) الف. بار ساز هيشب روش در بارها مكان: 4شكل 

  ها ميس مدل

  هادي و گارد هاي سيم سازي مدل .4.3
و خطوط محافظ هوايي از بارهاي   هاي هادي سازي سيم براي مدل

صورت جداگانه مدل  هر باندل خط به. شود عمودي استفاده مي-اي افقي تكه
ي هيپربوليكي خط استفاده  ، از معادله براي در نظر گرفتن فلش خط. گردد مي
)ي  ي مربوط به خط در نقطه معادله.  شود مي , )i ix y  به صورت رابطه

)6:( 

)6(                   
min

2 2
min

min

cosh( ( ))
2

2
ln

span
i i

phase phase

span

X
z Z b x

Z Z Z
b

X Z

   

 


   

ها در وسط اسپن خط و  به ترتيب ارتفاع سيم Zphaseو  Zminكه در آن 
  .طول اسپن خط است Xspanدر محل اتصال به دكل هستند و 
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  حفاظت يخطا نرخ محاسبه روند: 5شكل 

  روند محاسبه نرخ خطاي حفاظت .4.4
با استفاده  .شده است روند و مراحل انجام تحليل نشان داده) 5(در شكل 

ها و زمين، فضاي  از ساختار يك اسپن از خط انتقال شامل دو دكل، هادي
عرض ناحيه . شود بندي مي باالي خط انتقال به تعدادي مش تقسيم

گردد كه در خارج از اين  ه نحوي انتخاب ميب) 5(سازي مطابق با شكل  شبيه
ها صورت نگيرد و زمين  ها و برج اي به سيم ناحيه هيچ برخورد صاعقه

سازي  با توجه به تقارن موجود در مسئله شبيه. ها را جذب كند تمامي صاعقه
براي هر مش، ) 5(شكل  بر اساس. شود از مساحت اسپن انجام مي نيميدر 

. آيد مي به دستهاي فاز  به هادي (Imin, Imax) محدوده جريان برخوردي
محاسبه ) 7(سپس نرخ خطاي حفاظت براي هر مش با استفاده از معادله 

  .شود مي

)7(                         max

min

0.1 ( )
I

ij
Ispan

dx
SFR dy P I dI

X
    

برحسب ) 5(به ترتيب طول و عرض مش در شكل  dyو  dxكه در آن 
كيلومتر از خط انتقال و در  100در نرخ خطاي حفاظت  SFRij. متر هستند

  .است ijهرسال براي مش 

( )P I  تابع احتمال وقوع صاعقه با جرياني بيشتر از مقدارI  است كه به
  ]:19[شود  تعريف مي) 8(صورت معادله 

)8(                                                   2.6

1

1
31

P I
I


   
 

   

 

 

 

  kV-HVDC 500 دكل ابعاد: 6شكل 

 SFR محاسبه يپارامترها: 3جدول 

  مقدار پارامتر

  m 400 طول اسپن
  m 9  فلش
dx  m 50  
dy  m 15  
Td  days/year 40  

  cm 62/0 شعاع هادي
 

به زمين در يك كيلومترمربع و در هاي برخوردكننده  چگالي صاعقه
  ].20[گردد  فرض مي) 9(هرسال به شكل معادله 

)9(                                                         1.250.04. dT    
 .تعداد روزهاي صاعقه خيز در سال است Tdكه 

عادله درنهايت مجموع نرخ خطاي حفاظت در خط انتقال با استفاده از م
  .شود محاسبه مي) 10(

)10(                                           
1 1

2
n m

ij
i j

SFR SFR
 

    

  نتايج .5
كه  kV500سازي براي يك دكل نمونه   در اين قسمت نتايج شبيه

پارامترهاي موردنياز براي محاسبه . گردد شده ارائه مي نشان داده) 6(شكل در
  .آمده است) 3(نرخ خطاي حفاظت در جدل 
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  سازي چگالي بار ليدر پايين رونده در گامهاي مختلف شبيه: 7شكل 
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  مختلف يها مش در فاز يها يهاد به يبرخورد صاعقه انيجر حداكثر: 8شكل 

چگالي بار ليدر پايين رونده را در طي گامهاي مختلف ) 7(شكل 
نوك ليدر پايين رونده تا زماني كه  چگالي بار. مي دهد نشان سازي شبيه

همانطور كه در  .افزايش مي يابد µC 50به  µC 14 برخورد صورت گيرد از
شكل مشخص است و پيش از اين بيان شد مشاهده مي شود كه چگالي بار 

است بااليي ليدر بيشتر  هاي قسمتپاييني ليدر نسبت به  هاي قسمتدر 
چگالي بار در . گالي بار در نوك ليدر واقع شده استحداكثر چ همچنين
نزديك به زمين به صورت نمايي افزايش مي يابد در حالي كه  هاي قسمت

  .در بخش هاي با ارتفاع باالتر اين افزايش به صورت خطي است

ها رسم  از مش حداكثر جريان صاعقه برخوردي به هر يك) 8(در شكل 
 ، دامنه صاعقه بازگشتي كه به خطوططور كه مشخص است همان. شده است

  مش هاي با عرض (مثبت اي نزديك به قطب ـه كند، در مش از برخورد ميـف
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  kV-HVDC 500 انتقال خط يبرا آمده دست به حفاظت يخطا نرخ: 9شكل 

 EGM و LPM مدل توسط شده محاسبه SFR ريمقاد :4جدول 

  SFR(Stroke/100km-year)  دلم
LPM 512/0  

EGM-Love[3]  0279/0 

EGM-Brown[4]  0687/0 

EGM-Eriksson[20]  0295/0  
EGM-IEEE-92[21]  365/0  
EGM-Suzuki[22]  4796/0  

 j=6  ياj=5  (هاي نزديك به قطب منفي  نسبت به مش)عنوان مثال  به
تواند منفي  يمين موضوع دليل ا. است بيشتر) j=2 يا   j=1هاي با عرض مش

توسط قطب مثبت جذب  تر راحتباشد كه  صاعقهرونده  يينپابودن بار ليدر 
شود حداكثر جريان صاعقه برخوردي به قطب مثبت  يمشود و باعث  يم

ليدر باالرونده، همچنين براساس مدل ريزك براي  .بيشتر از قطب منفي باشد
منفي است در نتيجه حداكثر ولتاژ بحراني براي قطب مثبت كمتر از قطب 

  .جريان برخوردي و نرخ خطاي حفاظت براي ولتاژ مثبت بيشتر خواهد بود

شده،  از مدل ارائه آمده دست به (SFR)نرخ خطاي حفاظت ) 9(در شكل 
 مطابق شكل حداكثر. شده است نشان داده kV-HVDC500براي خط انتقال 

كيلومتر و در هر سال  100در برخورد  513/0 نرخ خطاي حفاظت از صاعقه
 آمده دست به kA 5/12 همچنين حداكثر جريان صاعقه برخوردي .است
  .است

- با نتايج مدل الكتريكي LPMاز مدل  آمده دست بهنتايج  4در جدول 
از نتايج . توسط محققان مختلف مقايسه شده است شده ارائههندسي 

نسبت  EGMتوسط مدل  شده محاسبهمشخص است كه مقادير  آمده دست به
  مقـادير  تر است و انهـبين رونده خوش اخه پيشـاصل از مدل شـادير حـبه مق
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آمده از  دست مقادير حداكثر جريان صاعقه برخوردي به هادي فاز به: 10شكل 
  هاي مختلف مدل

- آمده از مدل الكتريكي دست حال نتيجه به درعين. كند بيني مي كمتري را پيش
بيني نرخ  براي پيش LPMترين مقدار به مدل  هندسي سوزوكي نزديك

  .خطاي حفاظت از صاعقه است

ف براي مختل هاي مدلتوسط  شده بيني پيشمقادير ) 10(در شكل 
 براون  مدل، شده حاصلمطابق نتايج  .حداكثر جريان صاعقه رسم شده است

اختالف  Suzuki و IEEE هاي مدلد اما دار LPMبيشترين تطابق را با مدل 
  .دارند LPMبا مدل  توجهي قابل

  گيري نتيجه .6
شده مراحل برخورد صاعقه  در اين مقاله سعي شد كه به كمك مدل بيان

سازي شود و تأثير عواملي  شبيه گام به گامبه صورت  HVDCبه خط انتقال 
هندسي از آن - ها كه در روش الكتريكي دادگي سيم از قبيل ابر، دكل و شكم

شود، در نظر گرفته شود همچنين حداكثر جريان صاعقه  ظر ميصرفه ن
-برخوردي به خط در هر مش از اسپن محاسبه گرديد كه مدل الكتريكي

آوردن اين نتايج ناتوان است و دريافتيم كه در خط  به دستهندسي در 
ي بيشتري را به ها صاعقه، قطب مثبت نسبت به قطب منفي HVDCانتقال 

 .يجه احتمال برخورد صاعقه به آن بيشتر استدرنتكند و  يمخود جذب 
از مدل  آمده دست بهنتايج كه  رود ميانتظار  كه ارائه شد طور هماندرنهايت 

LPM  نسبت به مدل به دليل در نظر گرفتن عوامل يادشدهEGM  به
  .تر باشد واقعيت نزديك
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