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بررسي اضافه ولتاژ صاعقه در هماهنگي عايقي در خطوط  —چکيده 

هوايي و پستهاي منتهي شده به آنها نقش عمده اي ايفا مي كنند. در اين 

مقاله دقت عملكرد مدل هاي الكتريكي مختلف برقگير در اصابت صاعقه 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. به GISبه خطوط هوايي منتهي به پست 

منظور ارزيابي مقدماتي و نحوه عملكرد اثر صاعقه بر روي خطوط 

هوايي بايد طبيعت آماري اين پديده را مورد مطالعه قرار داد. محاسبات 

انجام شده بر پايه تئوري هاي الكتريكي و هندسي است كه جريان پيك، 

نرخ افزايش ولتاژ، احتمال وقوع صاعقه براي دكل با شكل هندسي 

 خاص را نتيجه مي دهد.  با استفاده از محاسبات انجام شده در اين مقاله 

Max & min shielding failure rate  و اثر back flashover 

بدست مي آيند. ضمنا نقاط پيك ولتاژ و جريان عبوري برقگيرها مورد 

 در EMTPبررسي قرار مي گيرند. شبيه سازي ها با استفاده ازنرم افزار 

  چغادك انجام شده و نتايج ارائه گرديده است.GISپست 
 

  ،اضافه ولتاژ، مدلسازي GIS برقگير، پست —ه هاي كليدي واژ

 

 مقدمه 

 در طول چند دهه گذشته استفاده از برقگيرهاي مختلف در پستهاي فشار 
قوي به طور گسترده اي افزايش يافته است. از اين برقگيرها به منظور كاهش 

پديده شكست عايقي مقره ها و حفظ كيفيت توان و جلوگيري از آسيب 
ديدن تجهيزات به ويژه در مناطق با مقاومت خاك باال و چگالي صاعقه زياد 
استفاده مي شود. به منظور به صرفه بودن اقدامات هماهنگي عايقي خواه يا 

ناخواه در شبكه قدرت به وجود مي آيند با توجه به اينكه تجهيزات حفاظتي 

قادر به مهار اينگونه امواج فركانس باال نيستند در نتيجه نياز به برفگير امري 
 اجتناب ناپذير است.

1. 5Tبررسي هاي تئوريك  

  Kv 400انتقال خط برروي صاعقه عملكرد .1.1
 و گارد سـيم حفـاظتي نـواحي بـه مربوط محاسبات بخش، اين در

 از موجود اطالعات . اسـت گرفتـه قـرار بررسـي مـورد مربوطه احتماالت
 .است شده آورده) 1(جدول  در سيستم،

 .ارائه خواهد شد شـبكه پارامترهـاي بـه مربوط محاسبات ادامه، در
 

 مطالعه مورد سيستم كلي اطالعات): 1(جدول
 

m 48/16 زمين سيمهاي بين فاصله 

ohms 2/359 خط موجي امپدانس 

 بتا ضريب 8/0

m 4/10 فاز هاديهاي بين فاصلهافقي 

m 24/8 هاديهايزمين بين افقي فاصله 

m 15 Sag 

m 35 فاز سيم ارتفاع 

m 41/43 زمين سيم ارتفاع 

days 26 ساالنه صاعقه تعداد 
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1.2. Max & min shielding failure rate  
 و) NL و NSF (تعــداد محاســبه منظــور بــه بخــش، ايــن در 

 گرفتــه قـرار صـاعقه اصـابت مـورد انتقـال خط كه روزهايي احتمال
)Pmin و Pmax (همچنين. اســت شــده اســتفاده هندســي روش از 

 max حــاالت بــراي آن بـه مربوط احتمال و جريان و حفاظت عدم ميزان
 اين در استفاده مورد پارامترهاي)  2(جــدول . اســت شــده آورده min و

 .است نموده تعريف را بخش
 

): پارامتر هاي مورد استفاده 2جدول(
 تعريف پارامتر

 شكست بحراني ولتاژ 

 خط موجي امپدانس 

 صاعقه وقوع جريان كمترين 

 صاعقه وقوع جريان بيشترين 

 شكست بحراني ولتاژ 

 
 

 :  Minحالت 

 
 

=  -  sag = 25 m 
 

 
 

         → 

 =  
 

=  + 2.16 = 31.86 m 
=  -  = 0.74 m 

 =  = 0.9874 

 
 :  Maxحالت 

 
 

          → 

  = 13 KA 
 

 =  = 0.9044 

 
 =     

(  

 = 0.033328 / 100Km / year 
 

 =  (a + 4 ) = 64.78 
 

 شده جمـع بندي) 4 و 3(جداول  در قسمت، اين در آمده بدست نتايج
است. 

 
 مطالعه مورد سيستم به مربوط نتايج): 3(جدول

 31.32 m 
 52.98 m 

 5.79 KA 

 13 KA 
Number of shielding  

failures 
0.033328 / 100Km / 

year 
Probable max earth  wire 

stoke current 153.46 KA 
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 افزايش نرخ و احتماالت به مربوط نتايج): 4(جدول

 
(KA)احتمال(%) جريان (μs)قله به رسيدن زمان 

5.79 98.74 0.72 
13 90.44 0.95 

153.46 1.54 2.26 

 

 EMTP شبيه سازي در  .2

 در طور كامل به GIS پست در موجود المانهاي تمام بخش، اين در

 خط، المانها شامل اين. شده اند شبيهسازي EMTP-RV نرمافزار

 كليـدي ، نـيم و يـك پست با آرايـش برقگيـر، صاعقه، دكل،

بـه  مربـوط تصـويري شـماي . ميباشـند ... و ترانسفورمرها

 .است آمده ادامه در المانها اين از يك هر شبيهسازي

  خطوط انتقال هوايي .2.1
 JMARTI مـدل يله بوسـ EMTP افـزار نـرم در يي هـوا خطـوط مدل

P0F همـان ا يـ فركـانس بـه وابسته سيار امواج مدل كه

�
PFD سه هر. ميباشد 

 خازني و سلفي اثر كه ميگردند تعريف ورت صـ ايـن بـه زمين سيم و فاز
 ولت كيلو 400 خط ضمن در. است شده گرفته در نظر فازهـا بـين متقابل
P1Fنشده جابجا بصورت هوايي

�
P نمودن وارد منظور به. است شده تعريف  

كـه  شـود مـي اسـتفاده line data از يي هـوا خـط ي پارامترهـا
نمود. در اين مطالعات  وارد آن در كامـل طـور به ميتوان را خط مشخصات

 ماتريس و است مگاهرتز 10 تا هرتز 1/0بين  ، صـاعقه فركانسي رنج
P2Fتبديل

�
P 250 شـده گرفتـه درنظـر اهـم 50 ين زمـ مقاومـت با كيلـو  هرتز 

 .است شده آورده) 5(جدول در هوايي خط اسـت . مشخصات
 اسپن هر طول در موجود sag علت به خط موجي امپدانس كه آنجايي از

 تعريف هادي هر براي زمـين سطح از ميانگين ارتفاع يك ميكند، تغيير
 :داريم =m  15 sag گـرفتن نظر در با. ميگردد

 

=  -  sag 

                                                           
1 Frequency Dependent 
2 Un-transposed 
3 Transformation matrix 

 shielding  ي انهـا جريـ ت احتمـاال محاسـبات براي است ذكر به الزم

failure براي خط انتقال ]. 7[است  شـده اسـتفاده بـاال انگين ميـ ارتفاع از
 جداگانه صـورت به شده باندل همانگونه كه مشاهده مي شود از هاديهاي

. استفاده شده است
 

 هوايي خط مشخصات): 5(جدول

 فاز هادي زمين هادي

2  ) M spacing4507/0(3 هاديها تعداد 
Al clad 

stee: 7 No.8 
steel 

Curlew نوع هادي 

75.12 786.75 
 سطح مقطع نامي

 
) mm (قطر هادي 31.65 9.78

1.758 0.05468 
 DC مقاومت

)ohms/Km (
 

 برج هاي انتقال .2.2

 بوسيله انتقال خطـوط برجهاي سيار، امواج تاثير گرفتن نظر در منظور به
 شبيهسازي شده وصل بـرج پايـه بـه زمين سيم از كه فاز تك خط يك

 ميگردد

ست .2.3  اتصاالت ورودي پ
P3Fگنتري يك توسط GIS تجهيزات و برج آخرين بين اتصال

�
P گرفته صورت 

 GN1  از m50اتصـاالت  ن ايـ . ميشـود مدل انتقال برج همانند كه است
 محـدوده كـه يي آنجـا از.  استGIS تا CVT از 35/9 و CVTتا 

 بنابراين ميباشد، باال فركانس با پديدههاي مطالعـه سيسـتم ايـن بررسـي
 PF 7300 برابـر كـه آنهـا ذاتـي كاپاسـيتانس بـا را ها CVT كـه كافيست
 . نمـود مدلسازي اسـت،

 حجم رفـتن بـاال از جلوگيري براي ميشود مشاهده كه همانطور
 با تنها ديگر  فاز2 و شده شبيهسازي كامل طور به فاز يك تنها محاسبات،

رنگ  قرمز فاز همان نيز مدل شده فاز. شده اند متصل زمين به معادل خازن
 دكل روي فاز بيرونيترين كه ميباشد شكست وقوع احتمال بيشترين با

 .است

                                                           
4 Gantry 
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2.4. GIS  
 امپدانس بـا شـده ع توزيـ عناصـر با تكفاز صورت به GIS باسهاي 

 km/s 285000موج  سير سـرعت . انـد شـده شييهسازي اهم 69/3موجي 
 شـده گرفتـه نظـر در متـر بر  اهم231/0 برابـر نيـز باسهـا DC مقاومت و

  .اسـت

 ترانسفورمر .2.5

 ترانسفورمرها كـه كافيسـت ، بـاال فركانس هاي پديده مطالعات منظور به
 ظرفيت خازني . نمـود مـدل آنهـا HV-EARTH ظرفيت خازني بـا را

HV-EARTH براي ترتيب به فاز هر در فـاراد پيكو 1000 و 4814 برابر 
  اتوترانسفورمرهاي و AT 02و AT 01ژنراتـور ي ترانسفورمرهـا

01,AS02 AS ميباشد .

2.6. LINE GAP 

 صورتي به ولـت كيلو 400 هوايي خط براي shielding failure مطالعه
 بيرونيترين يعني (است مواجـه خطـر ين بيشـتر بـا رنگ قرمز فاز كه است
 هر روي بر كه رنگ قرمز فاز هاي line gap فقـط ين بنـابرا ). فـاز هادي
. ميگيرند قرار مطالعه مورد قـرارهستند، پسـت به منتهي دكل

 يك براي v-t ي هـا منحني اساس بر معموال عايقي هماهنگي مطالعات در
line gap اين. ميشود محاسبه آن شكسـت زمان مقره، زنجير يا خاص 

    صاعقه استاندارد موج اعمال بـا تجربي صورت به v-t هاي منحني
)μs50-2/1 (به line gap در     عايقي عملكرد اما. ميآيد بدست هـا 

 شكل كه شرايطي در رفتار همين بيني پيش بـراي اسـتاندارد شـرايط
 خطـوط در پديـده اين كه نيست، كافي ميگردد اعمال متفـاوت موجهاي

 برنامـه از نقـص ايـن بـردن بين از براي. افتد مي اتفاق بيشتر انتقـال
 برنامــه ايــن . اســت شــده اســتفاده EMTP-RV كلمپيــوتري

 هر طول و موج شكل هر براي را ها line gap شكست زمان كامپيوتري
. ميكند محاسبه هوايي فاصله

 

 جريان ضربه صاعقه ها .2.7

 بصورت يك منبع جريان موازي با EMTPمدل جريان ضربه صاعقه در 
مقاومت مي باشد. دامنه پيك و نرخ افزايش جريان ضربه بصورت آماري 

]. برنامه هاي 13تغيير مي كند و بصورت احتماالتي در نظر گرفته مي شود [
كامپيوتري بمنظور شبيه سازي جريان صاعقه احتمال رخداد و نرخ افزايش 

براي يك حريان خاص را محاسبه مي كند.شكل موج جربان ضربه بر ميزان 
دامنه ولتاژ حاصل شده بر روي برجي كه صاعقه به آن اصابت نموده تاثير 

 چشم گيري دارد.

 

 انواع  برق گير مورد مطالعه .2.8

در اين مقاله برقگيرهاي زير مورد بررسي قرار گرفته است : 
 

  برايIEEE : مدل زير مدل پيشنهادي گروه كاري IEEEمدل  -1
برقگيرهاي اكسيدي فلزي است. در اين مدل دو مقاومت غير خطي بوسيله 

  از يكديگر جدا شده اند. ، 
 

 
 
 
 : اين مدل در شكل زير آورده شده است در اين Pincetiمدل  -2

. و   مدل تعيين مشخصه ي ولتاژ و جريان مقاومتهاي غير خطي 

  مي باشد.IEEEمشابه مدل 
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  : Fernandezمدل  -3

   از اطالعات و در اين مدل براي تعيين مشخصه ي ولتاژ-جريان 
ارائه شده توسط سازنده در مورد ولتاژ روي برقگير به ازاي جريان با شكل 

  ميكرو ثانيه با دامنه هاي متفاوت استفاده شده است. 8- 20 موج

 

 
 
 
 مدل پيشنهادي : -4

 مدل پيشنهادي در اين مقاله به صورت زير مي باشد.

 
 بعنوان    دو مقاومت غير خطي مي باشند و و در اين مدل 

 نيز  L0  براي امواج سريع عمل مي كنند.و فيلتر جدا كننده 

 اندوكتانس ميدان مغناطيسي سطحي برقگير مي باشدودر IEEEمشابه مدل 

امواج سريع باعث عملكرد سريع برقگير ميباشد  

C خازن معادل برقگير مي باشد و  R نيز براي جلوگيري از نوسانات 
 عددي استفاده شده است.

  نتايج شبيه سازي .3

  شكل موج اول .3.1

 اصابت ازاي بـه 4 و 3 برجهـاي (line gap) مقره نتايج شبيه سازي ولتاژ
 .است شده داده در شكل زير نشـان خط وسط به صاعقه

 شده گرفته نظـر در kV1520 برابر  استاندارد طبق مقرهها شكست ولتاژ
  حدود به 4 و 3 برج دو هر مقرههاي در اين در حاليست كه ولتـاژ .است
kV2500 در شكست نشاندهنده كـه رسيده Line Gap ميباشد ها .

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
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 شكل موج دوم .3.2

 AT2 و AT1شكل زير نتايج شبيه سازي ولتاژ دو اتو ترانسفورمر 

 انتهاي پست نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 شكل موج سوم .3.3

شكل زير نيز نتايج شبيه سازي ولتاژ دو سر برقگير ورودي پست را نمايش 
مي دهد. همانطور كه در شكل مشاهده مي گردد، ولتاژ دو سر برقگير تا 

 پيك صاعقه افزايش مي يابد.
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 :گيري نتيجه .4

 اختيار در عايقي هماهنگي و برقگيرها محل تعيين در اساسي نكات از يكي

 و كارآمد ولي ساده مدلي مقاله اين در .است برقگير از دقيقي مدل داشتن
 و جسته سود موجود پيشنهادي مزاياي روشهاي از كه گرديد ارائه دقيق

 روش مزاياي مهمترين از .است نموده طرف بر را ازآنها برخي مشكالت
 اطالعات و تنها بوده برقگير مورد در اضافي اطالعات به نياز عدم پيشنهادي

 پيشنهادي مدل يافتن پارامترهاي براي سازنده كارخانه طرف از شده ارائه

 به نياز كه هنگامي سريع گذراهاي شامل مطالعات در .ميكند كفايت

 در شده ارائه مدل از ميتوان باشد، فلزي اكسيد برقگيرهاي دقيق مدلسازي

  .نمود استفاده مقاله اين
در اين مقاله ابتدا محاسبات مربوط به نواحي حفاظتي جريان ها و احتماالت 
مربوط به روش هندسي صورت گرفت،  سپس مدلسازي المانهاي آن در نرم 

 انجام شده و نتايج ارائه گرديدند، نتايج حاكي از اهميت EMTPافزار 
استفاده از مدلي دقيق براي برقگير است. در اين مقاله  مدل پيشنهادي برقگير 

 ارائه گرديد و نتايج GISبراي بررسي اضافه ولتاژ صاعقه در پستهاي 
 مدلسازي كارا بودن مدل را در مقايسه با مدلهاي ديگر نشان داد. 

در مطالعه موردي ارائه شده، مي توان گفت كه وجود برقگير در دو سر 
 الزم و ضروري بوده ولي براي ترانسفورمرهاي ATترانسفورمرهاي هاي 

AS .ضرورتي احساس نمي شود 
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