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مسئله اتصال کوتاه، ش سطح يجه افزايو در نت وستهيبه هم پ يها و به تبع آن توسعه شبکه يکيالکتر يانرژ يش تقاضايباتوجه به افزا - چکيده
با توجه بـه   ياز طرف .ده استيگردمباحث تحقيقاتي روز دنيا  از يکي، محدود ساز جريان خطابه نام  يبا استفاده از تجهيزاتخطا  انيجركنترل 
سـطح   ياع که بـرا با هسته اشب HTS-FCLک نوع يشده تا با ارائه مدل و ساختار  ين مقاله سعيران، در اين مشکل در شبکه انتقال ايوجود ا

ضربه پرداخته شود. باتوجـه بـه    يط وقوع انواع ولتاژهايآن در شرا يچهايپ ميع ولتاژ گذرا در سينحوه توز يشده است، به بررس يانتقال طراح
دچـار  ، يسـوزن و کامل، شکسته  ژه هنگام وقوع ولتاز ضربهيز بوين تجهيچ ايپ ميط گذرا، سيع ولتاژ در شرايتوز يکنواختيج، عالوه بر عدم ينتا

  رد.يآن مورد توجه قرار گ يقيعا يست در طراحيبا يکه م گردد يم يولتاژ يفرکانس باال ينوسانها

  
  ، ولتاژ ضربه، اضافه ولتاژHTSFCL ان خطا،يمحدودکننده جر -كليد واژه

 مقدمه - 1

توسـعه روز افـزون   اد تقاضا و بـه دنبـال آن   يازد
ـ يالکترع انرژي يتوزد، انتقال و يتولستم هاي يس و  يک

هاي قدرت  شبکه در يوستگيش به هم پين افزايهمچن
ش سطح يمنجر به افزا، تيظرف شيافزااز به يل نيبه دل

جـه  يانهاي خطـاي بزرگتـر و در نت  يکوتاه و جر اتصال
ـ  يا  و يکيمکـان  ي، تنشـها يجاد آثار نـامطلوب حرارت

ا وجـود   شـده اسـت  نان شبکه ياطم تيکاهش قابل . ـب
سـتم قـدرت،   يس يمنيربوط به اموارد م يت تماميرعا
هاي قدرت امري اجتنـاب   اتصال کوتاه در شبکهع وقو
نظـر از   باشد. در زمان اتصال کوتـاه صـرف   ير ميناپذ
ـ يکه به خاطر بروز قـوس الکتر  يبيآس ه نقطـه    يک ـب

ـ يانهـاي عظ يجر، شود ياتصال کوتاه وارد م کـه از   يم
ـ يژنراتورها به طرف نقطه ع سـبب   ،دگـرد  يب جاري م

ـ  يکينـام يد شـدن تنشـهاي   وارد اال بـه    يو حرارت ـب
، ، کابلهاييل خطوط هوايقب ستم قدرت ازيزات سيتجه

ضـمن  . ]١[شود يدهاي قدرت ميترانسفورماتورها و کل
ـ ن جريتحمل ا ييتوانا ديشبکه با زاتيتجه نکهيا  اني
 ييدهايکل ،انين جريبراي قطع ا ،را داشته باشند اديز

به  ينينه هاي سنگيهز که الزم استبا قدرت قطع باال 
دهاي قدرت مورد استفاده يکل کند. يل ميستم تحميس

معـادل   يازمنـد زمـان  يدر شبکه براي عملکرد کامل ن
ر يعبور مقـاد  د.نباش يه) ميثان يليکل(چند ميس چند

قـدرت در   ستميزات سيان از خطوط و تجهيبزرگ جر
ـ ين چند سيهم د موجـب تخر   يکل م ـ تواـن ب جـدي  ي

در لحظـات   ان اتصـال کوتـاه  يجر رايزات شود زيتجه
ن يشـتر يان داراي بيود اول موج جريژه در پريه بوياول

مسـئله كنتـرل قـدرت اتصـال كوتـاه       دامنه اسـت. 
هاي الكتريكي با استفاده از قابليتهاي تجهيزات  شبكه

ط وقوع يبا هسته اشباع در شرا HTSاز نوع  خطاان يجر  محدودکننده يبررس
  سطح انتقال يگذرا يولتاژها اضافه

 ين کاظميمحمدحس      يد جودکيسع           يعارف درود                   محمدباقر ابوالحسني جبلي
      دانشگاه شاهد                          دانشگاه شاهد                                دانشگاه شاهد         

 دانشگاه شاهد  
                                                               شرکت مديريت شبکه برق ايران  
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 ١)FCL(فوق تحت عنوان محـدود سـاز جريـان خطـا     
شود. محدود  ازمباحث تحقيقاتي روز دنيا محسوب مي

هاي جريان خطا وظيفـه دارنـد جريـان اتصـال      ندهكن
ــدار      ــداكثر مق ــه ح ــيدن ب ــل از رس ــاه را قب كوت

كــه تجهيــزات حفــاظتي و  خودمحدودكننــد بطــوري
  .]٢[كليدهاي قدرت توانايي قطع آن را داشته باشند

 ان خطا بالفاصله بعد از وقوع خطايمحدود ساز جر 

انهاي يجردارد تا تمام  ييرد و توانايگ يدر مدار قرار م
ان شبکه باشـند بـا زمـان    يجرز را که بزرگتر ا ياضاف

 يهـا  محدود کند. محدود کننـده  يمناسب ييپاسخگو
ـ هاي اخ در دهه که يان اتصال کوتاهيجر ـ ي  ير، طراح

ـ عناصـر سـري بـا تجه    اند، معموال شده زات شـبکه  ي
در  يزات در حالت عادي مقاومت کمين تجهيا .هستند

پـس از   امـا  دهند، ينشان مان از خود يبرابر عبور جر
ـ وقوع اتصال کوتاه در لحظـات اول  ـ ه شـروع جر ي ان، ي

 شيافـزا از  بزرگ شده و عاًيسرآنها  (امپدانس)مقاومت
ـ يان اتصال کوتـاه جلـوگ  يجر ن يکننـد. بنـابرا   يري م

تـا از   کنند يدا مين امکان را پين شبکه ها ايصاحبان ا
و صرفه  نتر استفاده کردهييپا ير ناميبا مقاد يزاتيتجه
براسـاس  نه ها داشـته باشـند.   يهز را در ييباال ييجو

ــارات  ــوم CIGREانتشـ ــات عمـ ــ ي، مشخصـ ک يـ
ن شـده  ييل تعيان بصورت ذيمحدودکنندة مناسب جر

  ]:٣است[

 ع هنگام وقوع خطا را داشـته  يار سريپاسخ بس
 باشد.

 سـتم نداشـته   ير سوء بر سيتاث يدر حالت عاد
 باشد.

 ان اتصال يجر يجهت محدودساز يکاف ييتوانا
 کوتاه داشته باشد. 

 
 
 
 

 
 

1. Fault Current Limiter 

 عملکرد به دفعات متعدد داشـته   يبرا ييتوانا
 باشد.

 يبرگشت به حالت عاد ييبعد از عملکرد، توانا 
 را داشته باشد.

 مت باال داشته باشد.ينرخ بهره/ق  

ه    يكي از تجهيزات حفاظتي سيستم قدرت كـه روز ـب
روز مزيتهاي فني و اقتصادي آن بيشتر آشكار شـده و  
به همين دليل مورد توجـه پژوهشـگران و مهندسـين    
فعال در زمينه طراحي شبكه هاي الكتريكي قرار مـي  

 ٢)SFCLمحدودسـاز ابررسـانايي جريـان خطـا(     ،گيرد
هاي جريان خطاي فوق گرمايي  محدودكننده .]٤[است

)HTS-FCL(بر پايه نسبت بين مقاومـت و دمـا در    زين ٣
ر    ابر رسانا مي توانند جريان را مح دود كننـد. مـواد اـب

ــون  ــانا همچ ــاناهاي  Ybcoو  Bi2222  ،Bi222رس رس
الكتريكي كاملي هستند كه داراي مقاومت صفر در زير 

باشند و با زيـاد شـدن جريـان،     دماي بحراني خود مي
دماي آنها باال رفته و باعث زياد شدن مقاومت ابر رسانا 

شود و زياد شدن مقاومت ابررسانا محـدود شـدن    مي
  .]٥[ان خطا را در پي داردجري

ش سطح اتصال کوتـاه در  يافزاران، يدر شبکه انتقال ا
انهاي اتصال کوتـاه  يجرکه از مناطق باعث شده  يبعض

د و  يش يزات شبکه افزايتجه ير ناميتا حد مقاد ـ اـب ا ي
ـ  ـ  يحت ـ    يدر بعض ت  يک ۲۳۰نه يمـوارد ماننـد ش لووـل

 ير نـام يمقـاد  دمنتظرقائم،يروزبهرام و شهيف يپستها
 يهـا  در برنامـه ض آنهـا  ينباشد و تعو يکافزات يتجه

ن در سـالهاي  يبنـابرا ]. ٦[شـود  نده شبکه گنجاندهيآ
ـ محـدود کـردن جر   ييکه توانا يزاتير به تجهياخ ان ي

ـ داشـته باشـند، توجـه و    اتصال کوتاه و اي شـده   ژهي
ـ در ا يقـات يمطالعات و تحق نـه انجـام گرفتـه    ين زمي

 
 
 
 

 
 

2. Superconducting FCL 
3. High Temperature SFCL 
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شتر يصال کوتاه، بان اتيجر يها محدودکننده .]٧است[
اند  ع ساخته و استفاده شدهيع و فوق توزيدر سطح توز

ه دال يک ۲۳۰اما در سطح انتقال( ـ لوولت و باالتر) ـب ل ي
 ينـه هـا  يط ولتاژ بـاال، باهز يو شرا يکيخاص تکنولوژ

گـر قابـل سـاخت    يزات دينسبت به تجه ياديار زيبس
ـ  يخاص فشار قو يهستند و استانداردها سـت  يبا يم

  ت گردد. ينها رعادرباره آ

ــه   ــا ک ــي،   از آنج ــيتهاي الكتريك ــي خصوص بررس
 ،مغناطيسي و حرارتي انواع محدودسازهاي ابررسانايي

نيازمند يك مدل تحليلي قابل قبول براي انجام شـبيه  
ــاي    ــتفاده از الگوريتمه ــپس اس ــازيهاي الزم و س س

ن مقاله تالش ي]، در ا۴[سازي در طراحي آنهاست بهينه
با  HTS-FCLک نوع يائه مدل و ساختار شود تا با ار يم

شده  يکار در سطح انتقال طراح يهسته اشباع که برا
جاد شده در يا يع ولتاژهايط توزيشرا ياست، به بررس

ـ ان خطا پرداخته شود. اهمين محدود کننده جريا ت ي
م نوسـانات  يشود کـه بـدان   ينطور مشخص ميموضوع ا

ز ين تجهير اط گذرا که ديدر شرا يولتاژ يفرکانس باال
کنـد.   يد ميچها را تهديپ ميس يقهايشود، عا يجاد ميا

] بـه  ٨ها و مطالعات گذشـته و از جملـه در [  يدر بررس
از ضـربه کامـل و شکسـته     يع ولتاژ ناشيتوز يبررس

ط يشـرا  ين مقاله به بررسيپرداخته شده است اما در ا
ضـربه   يط اعمال انواع ولتاژهـا يمحدود کننده در شرا

و ) پرداختـه شـده   يدزنيو کل يکسته، سوزنکامل، ش(
  . دن خصوص استخراج خواهد شيدر ا ينکات

 HTS-FCL  يساختار و کارکرد نوع - 2

ک يساده از طرح تکفاز  يساختار ۱در شکل
HTS-FCL  باهسته اشباع و ارتباطات آن با شبکه برق

سطح ولتاژ  يز براين تجهيدهد. ا يرا نشان م
ن مقاله از ي] و در ا۸ده است[يگرد يلولت طراحيک۲۲۰

  شود. يمطالعه استفاده م ين ساختار برايا

 
تکفاز در  HTS-FCL ي: ساختار ارتباطات نوع۱ شکل

  شبکه

 يشود، دارا يکه در شکل مشاهده م يدو هسته ا
اند و در شرايط  يرخطيغ ١)يريته (نفوذپذيليپرماب

ه دور هسته پيچ ابررسانا که ب کارکرد عادي، سيم
تغذيه  DCپيچيده شده است، توسط يک جريان 

دارد و به  يشود و کل هسته را به حالت اشباع نگه م  مي
ان اتصال کوتاه يز به آن محدودکننده جريل نين دليهم

، يند. در حالت کار عاديگو يم ٢با هسته اشباع
امپدانس وارد بين منبع و بار حداقل مقدار ممکن را 

ز است. به يار ناچيپيچ بس تلفات سيمدارد و در ضمن 
ان، هسته از حالت يش جريهنگام بروز خطا، بعلت افزا

شود و بدين ترتيب امپدانس بين منبع  اشباع خارج مي
ان ييابد و جر و بار بطور قابل مالحظه اي افزايش مي

ابد. با استفاده از اين ي اتصال کوتاه بشدت کاهش مي
را در شبکه  FCLتوان چندين  نوع محدودساز مي

ق، جريانهاي خطاي گذرا را نيز ين طريتعبيه کرد و از ا
 بخوبي مهار نمود.

 مورد مطالعه HTS-FCLمدار معادل  - 3

ده است، يچيت پيدر واقع HTS-FCLز يک تجهي
باشد که  يم ٥هيال ۳۶و ٤دور۶۰شامل   ٣acچيپ ميهر س

 
 
 
 

 
 

1. permeability 
2. Saturated Core HTS-FCL 
3. coil 
4. turn 
5. pancake 
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همانند  يتوان مدار معادل يع ولتاژ، ميل توزيتحل يبرا
ک يالف مدار معادل - ۲در نظر گرفت. شکل ۲شکل

ب مدار معادل - ۲کند و شکل يان ميچ را بيم پيجزء س
مطالعات حاالت گذرا  يرا برا يچيم پيمجموعه س

انگر يب Csن مدار معادل، ي]. در ا٩]و[۸دهد[ يش مينما
 Lن و يانگر خازن نسبت به زميب Cg، يخازن طول

 باشد. يم يچيم پيانگر اندوکتانس هر جزء سينما
ت يمدار معادل، باتوجه به موقع ير پارامترهايمقاد
چ نسبت به هم و نسبت يم پيمختلف س يها هيال يمکان

 FEA١ر که با روش ين مقاديند. اينما ير ميين تغيبه زم
ش داده شده ينما ۶تا ۳يبدست آمده، در شکلها

ان يبه عنوان نمونه، مقدار خازن م ۳]. شکل۸است[
ن شکل يدهد. ا يش ميها را نما هيالر يه و ساين الياول

(به  ين مقدار خازن طوليشتريد که بينما يان ميب
ه مجاور است و هر ين دواليعنوان مقدار غالب) خازن ب

قابل  يشود، مقدار خازن طول يشتر ميچه فاصله ب
  گردد. يصرفنظر م

 
 يچيپم يع ولتاژ سيل توزيتحل ي: مدار معادل برا۲ شکل

acچيم پيکل س-ک جزء واحد بي-: الف  

 ين برايزم ير خازنهايانگر مقاديب ۴شکل
سه با ياست که در مقا يچيم پيمختلف س يها هيال

ن يباشند. بنابرا يم ۱۰در حدود % يطول يمقدار خازنها
) يطول يها (خازنها هين اليدر حاالت گذرا، خازن ب

 
 
 
 

 
 

1. Finite Element Analysis 

و  ۱شکلباتوجه به ن هستند. يزم يموثرتر از خازنها
مجزا  يبه دور هسته ها ac يچيم پينکه دو سيا
توان از مقدار اندوکتانس متقابل  يشوند، م يده ميچيپ
ر يمقاد ۵چها صرفنظر نمود. شکليم پين سيب

چ نشان يم پيک سي يها هيال يرا برا ياندوکتانس خود
ن شکل آن است که يدهد. نکته قابل دکر درباره ا يم
هستند و  يتعداد دور کمتر ياتر، دار يرونيب يها هيال

دارند.  يکمتر يل مقدار اندوکتانس خودين دليبه هم
از مقدار اندوکتانس  يداشتن درک ين برايهمچن

 ۶چ، شکليم پيک سيمختلف  يها هين اليمتقابل ب
ها را  هير اليه دهم و ساين اليمقدار اندوکتانس متقابل ب

  دهد. يش مينما

 
  ه هاير اليه و ساين اليان اولي: مقدار خازن م۳ شکل

 
  چيم پيمختلف س يها هيال ين براي: مقدار خازن زم۴ شکل
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م يک سي يه هايال يبرا ير اندوکتانس خودي: مقاد۵ شکل

  چيپ

 
ر يه دهم و ساين الي: مقدار اندوکتانس متقابل ب۶ شکل

  ها هيال

 چيپ ميس يع ولتاژ رويمحاسبه توز - 4

توان رابطه  يباتوجه به مدار معادل ارائه شده م
ک ياز اعمال  يع ولتاژ ناشيمحاسبه توز يل را برايذ

  ]:۸ولتاژ ضربه استفاده نمود[

)۱     (
2 2

2 2
t t

n t r tn r

d u d eu e
dt dtC C    

  

  که در آن:

nC گرهها، يکاتست ها يس خازنهاي: ماتر  

nيکاتست ها يس اندوکتانسهاي: معکوس ماتر 
  گرهها،

tuگرهها، يولتاژها ي: بردار ستون  

te،منبع ولتاژ گذرا :  

 يبه منظور معرف  rCو r يسهاين ماتريهمچن
 يو خازن ياندوکتانس يمنابع ولتاژ گذرا در شاخه ها

) به ۱ب در رابطه (يضرا يسهايماتر شود. يف ميتعر
باشند و  ين متقارن ميمثبت مع يسهايصورت ماتر

 ١افتهيم يژه تعمير ويتوان از روش مقاد ين ميبنابرا
  ]. ۸حل آن استفاده نمود[ يبرا

چ تحت يپ ميع ولتاژ گذرا در سيامه توزدر اد
ن يشود. ا يم يضربه بررس يط وقوع انواع ولتاژهايشرا

ز يق و نيعا ير آن در طراحيموضوع، با توجه به تأث
ط گذرا، هم از لحاظ يز در شرايادامه کار مطمئن تجه

مورد  يولتاژ ياندازه ولتاژها و هم از نظر وقوع نوسانها
  رد.يگ يتوجه قرار م

ط اعمال ولتاژ ضربه يع ولتاژ در شرايتوز - ۱- ۴
  کامل

ط يمطالعه شرا يبه طور عمده برا ٢ولتاژ ضربه
اثر  يمدلساز يشود که از جمله برا يف ميگذرا تعر

رد. يگ يستم مورد استفاده قرار ميبر س ٣وقوع صاعقه
ان يک جريا برق آسمان، به صورت يدر واقع صاعقه 

اد در مدت يعت زد که با سريآ يش ميع و گذرا پيسر
رسد و در  يه به حداکثر خود ميکروثانيک تا چند مي

رسد. در  يه مجدداً به صفر ميکرو ثانيمدت چند ده م
ک ولتاژ در يا اعمال يان باعث القا ين جريواقع ا

ان يشکل جر ياديشود که تا حدود ز يزات ميتجه
صاعقه را دارد و دامنه آن ممکن است به چند مگاولت 

است و  يت آماريک کمينجا که صاعقه برسد. از آ
ک موج را به عنوان يباشد،  يک شکل نميشه به يهم

اند و آن  موج ولتاژ ضربه استاندارد در نظر گرفته
ه و يکروثانيم ۱,۲آن  ٤يشانياست که زمان پ يموج

 
 
 
 

 
 

1. Generalized Eigen value method 
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4. Front time 
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ه است که به آن ولتاژ يکروثانيم ۵۰آن  ١زمان پشت مين
ن بخش، ي]. در ا١٠شود[ يگفته م ٢ضربه کامل

م ير ولتاژ در طول سيافتن مقادي يمحاسبات الزم برا
ر ولتاژ ي، مقاد۸و  ۷ يچ انجام شده است. در شکلهايپ

ب ي) به ترتيک ولتاژ اعماليبرحسب درصد (نسبت به پ
شود. تبادل  يام نشان داده م يسوم و س يها هيال يبرا

ن خازنها و اندوکتانسها منجر به وقوع يب يانرژ
ن يا گردد. يمختلف م يها هيلتاژ در الو ينوسانها

ر يکه کمتر تحت تأث ييانتها ينوسانها در قسمتها
 ۹در شکل شتر است.يم ضربه ولتاژ هستند، بيمستق

 يمجار يل روين درصد اختالف پتانسيشتريمقدار ب
ه که ولتاژ ضربه يکروثانيم۵۰چ در طول يم پيس ٣روغن

ن اضافه يشتريشود، نشان داده شده است. ب ياعمال م
قابل مشاهده  ۲۷و  ۷روغن شماره  يولتاژ در مجرا

از ولتاژ  ٤يا ر لحظهيک تصوي ۱۰باشد. در شکل يم
ه ارائه يکروثانيم۰,۸ن در لحظه يها نسبت به زم هيال

ل يع پتانسيشود که توز يشده است. مشاهده م
ط اعمال ولتاژ ضربه، يها در شرا هيال يرو يکيالکتر

  ست.يهمسان ن

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

120

time(us)

vo
lta

ge
(%

)

 
ولتاژ ضربه  يه سوم برحسب درصد (براي: ولتاژ ال۷ شکل

  کامل)

 
 
 
 

 
 

1. Time to half value 
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ط اعمال ولتاژ ضربه يع ولتاژ در شرايتوز - ۲- ۴
  ٥يسوزن

 
 
 
 

 
 

5. front of wave 

0 10 20 302

2.5 

3

3.5 

4

4.5 

Number of ducts 

% 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


     7

، يدرنظر گرفتن اثر اعمال ولتاژ ضربه سوزن يبرا
شود اما در  ينجام ممراحل محاسبات مانند بخش قبل ا

دن به ين حالت، موج ولتاژ ضربه قبل از رسيا
ل يشکند و به سمت صفر م يکباره ميک(قله) به يپ
 يج محاسبات را براينتا ۱۴تا ۱۱ يکند. شکلها يم

  دهند. يمشابه بخش قبل نشان م ياهداف

رات ولتاژ را يي، که تغ۱۲و ۱۱ يباتوجه به شکلها 
ام را نشان  ۳۰ وم وس يها هيال يبرحسب درصد برا

ولتاژ مشاهده  يز نوسانهاين حالت نيداده است، در ا
ژه نقاط ين حالت، بوين تفاوت که در ايشود اما با ا يم

نسبت  يشتريچ با شدت نوسان ولتاژ بيپ ميس ييانتها
ل ين توجه به مسايبه حالت قبل روبرو هستند. بنابرا

ن يد. اباش يم يشتريد بين حالت، مورد تأکيدر ا يقيعا
روغن،  يوارد شده بر مجار يامر درباره اضافه ولتاژها

را با توجه به يبرخوردار است ز يشتريت بياز اهم
د که يآ يبه دست م ۹سه آن با شکليو مقا ۱۳شکل

 ين حالت بر مجاريدر ا يشتريل بياختالف پتانس
ن راستا، آن يگر در هميروغن اعمال شده است. نکته د

درصد ۱۲,۷با داشتن  ۷ يمجران حالت، ياست که در ا
ن يشتريک ضربه)، بيل(نسبت به پياختالف پتانس

ل را در طول اعمال ولتاژ ضربه يمقدار اختالف پتانس
 ۱۴در شکلبرابر حالت قبل است. ۲ش از يدارد که ب

ن، در يها نسبت به زم هياز ولتاژ ال يا ر لحظهيک تصوي
د شو يه ارائه شده است. مشاهده ميکروثانيم۳لحظه 

ز ين حالت نيدر ا يکيل الکتريع پتانسيکه توز
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درنظر گرفتن اثر اعمال ولتاژ ضربه  يبرا
ه)، مراحل محاسبات مانند ولتاژ ديشکسته(دم بر

ن حالت، موج يشود اما در ا يضربه استاندارد انجام  م
شکند و به سمت  يه ميکروثانيم۳ولتاژ ضربه در لحظه 

ج محاسبات را ينتا ۱۸تا  ۱۵ يکند. شکلها يل ميصفر م
دهند. باتوجه  يمشابه بخش قبل نشان م ياهداف يبرا

منه نوسانات ولتاژ شود که دا ين شکلها مشاهده ميبه ا
جاد شده بر يل ايز مقدار اختالف پتانسيها و ن هيال

است.  ين حالت کمتر از حاالت قبليروغن در ا يمجار
 يها هياز ولتاژ ال يا ر لحظهيک تصوي ۱۸در شکل

ه ارائه يکروثانيم۵ن، در لحظه يچ نسبت به زميپ ميس
ل يع پتانسيشود که توز يشده است. مالحظه م

  ست.يکسان نيز ين حالت نيها، در ا هيال يرو يکيالکتر

0 10 20 30 40 50
-20

0

20

40

60

80

100

120

time(us)

vo
lta

ge
(%

)

  
ولتاژ ضربه  باه سوم برحسب درصد ( ي: ولتاژ ال۱۵ شکل

  شکسته)

0 10 20 30 40 50
-20

0

20

40

60

80

time(us)

vo
lta

ge
(%

)

  
اعمال ولتاژ ضربه  باام برحسب درصد(۳۰ه ي: ولتاژ ال۱۶ شکل

  شکسته)

0 10 20 30 40
2

2.5

3

3.5

4

4.5

number of ducts

vo
lta

ge
(%

)

  
روغن  يمجار يل روينسن اختالف پتايشتري: ب۱۷ شکل

  ط اعمال ولتاژ ضربه شکسته)يچ (شرايم پيس

0 10 20 30
0

5

10

15

number of pancake

vo
lta

ge
(%

)

  
ه يکروثانيم ۵ه در لحظه ي: مقدار ولتاژ هر ال۱۸ شکل

  ط اعمال ولتاژ ضربه شکسته)ي(شرا

ط اعمال ولتاژ يع ولتاژ در شرايتوز - ۳- ۴
  يدزنيکل

قطع  يعني يدزنيط صاعقه، بر اثر کليعالوه بر شرا
ز اضافه يل اتصال کوتاه نيا به دليدها يو وصل کل

شود که به آنها اضافه  يد ميکوتاه مدت تول يولتاژها
ن ولتاژ يشود. شکل ا يگفته م ١يدزنيکل يولتاژها

و محاسبه آن  يه سازيبه شبکه دارد و شب يبستگ
ه يرا شب يدزنيمشکل است لذا استاندارد، ولتاژ کل

ضربه  يزو ولتاژهاکند و ج يف ميولتاژ ضربه تعر
است  ياستاندارد، ولتاژ يدزنيشود. ولتاژ کل يم يبررس

م زمان يه و نيکروثانيم ۲۵۰ يشانيکه در آن، زمان پ
  ]. ۱۰ه است[يکروثانيم ۲۵۰۰پشت 

 
 
 
 

 
 

1. switching surge 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


     9

 يدزنير ولتاژ کليتأث ين بخش به بررسيدر ا
 يان خطايچ محدود کننده جريم پياستاندارد بر س

HTS-FCL ج ي، نتا۲۲تا  ۱۹ يام. در شکلهيپرداز يم
ارائه شده  يدزنيط اعمال ولتاژ کليشرا يمحاسبات برا
دهند که اعمال ولتاژ  ينشان م ۲۰و ۱۹ ياست. شکلها

ها  هيولتاژ ال يها جاد نوسانيدر ا يريتأث يدزنيضربه کل
ل يدهد که اختالف پتانس ينشان م ۲۱ندارد. شکل 

سه با يروغن در مقا يمجار يرو يدزنياز کل يناش
ن حال، يدرع يست وليقابل مالحظه ن يحاالت قبل

سه يدر مقا يانيم يبر مجار يشتريل بياختالف پتانس
ر يک تصوي ۲۲شود. در شکل ير مجراها  اعمال ميبا سا
چ نسبت به يپ ميس يها هيت ولتاژ الياز وضع يا لحظه

ارائه  يدزنيه پس از کليکروثانيم۵ن، در لحظه يزم
ل يع پتانسيکه توزگردد  يشده است. مشاهده م

کنواخت يز ين حالت نيها، در ا هيال يرو يکيالکتر
  باشد. ينم
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  )يدزنيه(حالت کليکروثانيم ۱۰۰۰ه در ي: ولتاژ هر ال۲۲ شکل

  شنهاديو ارائه پ يريجه گينت - 5

ک يچ يپ ميس يع ولتاژ روين مقاله، توزيدر ا
 HTS-FCLان اتصال کوتاه از نوع يمحدود کننده جر

 يکار در سطح انتقال طراح يته اشباع که براباهس
 يط مختلف وقوع انواع ولتاژهايشده است، در شرا

ارائه و  يدزنيو کل يضربه کامل، شکسته، سوزن
ع ولتاژ يدهد که توز يج نشان ميشده است. نتا يبررس

 يط اضافه ولتاژهايچ در شرايپ مينقاط مختلف س يرو
د که يردن مشاهده گيست. همچنيکنواخت نيگذرا 

ز ين تجهيا ين خازنها و اندوکتانسهايب يتبادل انرژ
 يها هيدر ال يد ولتاژيشد يموجب بروز نوسانها

ن نوسانها يگردد که البته شدت ا يچ ميم پيمختلف س
، يب در هنگام اعمال ولتاژ ضربه سوزنيبه ترت

شکسته و کامل قابل مالحظه بوده اما در هنگام 
ن ين چنيشد و بنابرابا يقابل صرفنظر م يدزنيکل

د اما يتواند عمل نما يم يدزنيط کليدر شرا يزيتجه
ست متناسب يبا يآن م يچهايپ ميق سياستقامت عا

و  يضربه کامل، سوزن يط اضافه ولتاژ گذرايبا شرا
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که از  يگرينکته د ت گردد.يشکسته مورد توجه و تقو
ل يد، با توجه به اختالف پتانسيآ ها به دست مييبررس

ط اعمال ولتاژ ضربه يروغن که در شرا يامجراه
 acچ يپ ميس يطول يقهايباشد، عا يشتر ميب يسوزن

ن هدف يست استقامت الزم را داشته باشند و ايبا يم
  محقق گردد. يش خازن طوليتواند با افزا يم

  مراجع -6
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