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 مقدمه

دارند  یزات نقش اساسیتك تجه، تكیکیالکتر یع انرژیانتقال و توز یها قدرت و شبکه یها ستمیدر س

و  یجاد اختالل در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشیها، ادر آن یبیو بروز هرگونه ع

 د. ینمایل میرا به شبکه تحم یهنگفت یهانهیوب هزیزات معیتجه ینیگزیجا

باشد و در صورت شناخت  یبرخوردار م یت خاصیزات از اهمیب در تجهیل بروز عیو تحل یلذا بررس

 د. یآیبه عمل م یریکشور جلوگ یه اقتصادیز بروز آنها از هدر رفتن سرماا یریدر جلوگ یوب و سعین عیا

( یزندیگذرا )صاعقه و کل یهستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژها یزاتیرها از جمله تجهیبرقگ

زات در مقابل اضافه ینکه حفاظت تجهیرها ضمن ایروند. برقگیع به کار میانتقال و توز یها در شبکه

نشان ندهند و  یاز خود واکنش یموقت ید در مقابل اضافه ولتاژهایگذرا را بر عهده دارند، با یولتاژها

ح و ی، عملکرد صحیر رطوبت و آلودگی، نظیبردارمنطقه مورد بهره یطیط محین با توجه به شرایهمچن

 را ارائه دهند.  یقابل قبول
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 پروژه هدف

 شود، سپسیقدرت پرداخته م یها محتمل در شبکه یع اضافه ولتاژهاانوا ین پروژه ابتدا به بررسیدر ا

 یشده و چگونگ ین اضافه ولتاژها معرفیمحدود کردن ا یزات مهم برایاز تجه یکیرها به عنوان یبرقگ

 .ردیگیر جهت حفاظت مناسب از شبکه مورد بحث قرار مین پارامترها و مشخصات برقگییو تع یطراح

ر فصل رند. دیگیقرار م یبررس شوند موردیر میکه سبب اختالل در عملگرد برقگ یلعوامل ک سومدر فصل 

د یتول یشده و شکل موج اضافه ولتاژها یسازهیشبصاعقه و برقگیر  matlabافزار  با استفاده از نرم چهارم

 م شده است. یشده در شبکه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترس
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قدرت و  یستمهایولتاژها در سانواع اضافه  یررس: ب 1فصل 

 ش آنهایدایعلل پ
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 مقدمه 

ا ب یمیو ارتباط مستق استشبکه مطرح  یمهم در طراح یاز پارامترها یکیون به عنوان یزوالسیسطح ا

وم خود، به اضافه ولتاژ در شبکه موس یش ولتاژ از مقدار نامیموجود در شبکه دارد. افزا یاضافه ولتاژها

 . است

اده ون و میزوالسیر است، لذا احتمال بروز قوس در ایناپذ که ظهور اضافه ولتاژ در شبکه اجتناب یاز آنجائ

ها مستلزم شناخت کامل اضافه یها و اتصالزوله در شبکه همراه وجود دارد. کاهش درصد بروز قوسیا

بکه ون شیزوالسیر آنها در این نحوه تاثیهمچند آمدن آنها و یجاد و پدیط ایولتاژها، انواع مختلف آنها، شرا

زات موجود در آن ی، انتخاب مشخصات مناسب شبکه و تجهین شناختیاز چن یو در صورت برخورداراست 

 گردد. یر میپذ امکان

 انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه 

 

د. که شونیم یبند میسا منبع بروز خود، تقیظاهر شده در شبکه بر حسب شکل و  یه اضافه ولتاژهایکل

 نمود:  یبند میر تقسیتوان آنها را به شرح زیم

 صاعقه یاضافه ولتاژها 

 یدزنیکل یاضافه ولتاژها 

 یموقت یاضافه ولتاژها 

ن یشوند. بر اساس ایم میتقس یو خارج یز به دو دسته داخلیبا توجه به عامل بوجود آورنده ن بلکه

 یداخل یگر به اضافه ولتاژهایو دو نوع د یعقه به اضافه ولتاژ خارجاز صا یاضافه ولتاژ ناش یبندمیتقس

  است.موسوم 
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 صاعقه یهااضافه ولتاژ 

ق یرانباشته در ابرها و فصل از ط یکیالکتر یمختلف شبکه، بارها یبر قسمتها یکیالکتر یه جویتخل یدر پ

ه گشته، یمختلف شبکه تخل یرعد و برق در قسمتها یل شده در فضا بصورت قوس مرئیزه تشکیونیکانال 

 . استموسوم  یکیالکتر یة جویاصطالحًا به تخل

اژ ه فراهم ساخته، ولتیدر محل تخل یاش ولتاژ را به طور لحظهی، موجبات افزایجو یکیالکتر یه بارهایتخل

د یرا در شبکه پد یه جویتخل یشود و اضافه ولتاژهایفاز منتشر م یهایبا سرعت نور در طول هاد یموج

 آورد. یم

 

 ]1[(: انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه1-1شکل )

 یموج یان انواع مختلف اضافه ولتاژهایش را در میرعد و برق حداکثر سرعت افزا یموج یاضافه ولتاژها

 .است ریه متغیکروثانیلوولت بر میک 500-5000ش آنها در حدود یباشند. سرعت افزایدارا م

 صاعقه یمشخصه اضافه ولتاژها 

ر مدل شوند. به یمطابق شکل ز sec 50/2ك موج صاعقه استانداردیتوانند با یصاعقه م یاضافه ولتاژها

ت ه و زمان پشیکروثانیم میك و نیحدود  یشانیزمان پ یدارا یکیودیر پرین دسته امواج غیگر ایعبارت د

 ه هستند.یکرو ثانیموج در حدود چند ده م
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و یاندوکت یچکهایپ یطول یق بندیعا یرو یشتریولتاژها، تنش ب ن دسته اضافهیا یشانیب پیبه ش با توجه

با  ینزدیسه با امواج کلیدر مقا یبند قیعا یل زمان کوتاهتر، عمومًا تنش قابل برایکنند و به دلیاعمال م

 ق خواهد داشت. یبه نوع عا یزان تنش تحمل شده بستگیشتر خواهد بود. میب یکسان قدریدامنه 

 

 

 ]1[(: موج استاندارد صاعقه2-1شکل )

 )قطع و وصل(  ید زنیکل یاضافه ولتاژها 

 ود،خ یارات لحظهییده و از نظر شکل و تغیقطع و وصل به صورت موج در شبکه ظاهر گرد یاضافه ولتاژها

ا یو زمان استهالك  یانشی. تفاوت عمده در زمان پهستند یه جویتخل یموج یکاماًل مشابه اضافه ولتاژها

لوولت بر یقطع و وصل به حدود چند ک یموج یش دامنه ولتاژهایکاهش دامنه موج بوده، سرعت افزا

 گردد.یه بالغ میکروثانیم

 یداخل یگردند لذا به اضافه ولتاژهایم یشبکه ناش یزات داخلین اضافه ولتاژها از عوامل و تجهیچون ا

ظاهر  یگذرا لحظاتدها و یقطع و وصل کل یقطع و وصل در پ یموج یباشند. اضافه ولتاژهایموسوم م

 شوند. یده میز نامیگذرا ن یده، لذا اضافه ولتاژهایجه گردیجه شده در آنان نتیشده در آنان نت
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افه ات اضیبوده و خصوص ها ظاهر شده در شبکه یم گذراین اضافه ولتاژها، رژیب منبع بروز این ترتیبد

آنان خواهد داشت. دامنه  یگذرا یهامیو رژها شبکه  یکیات، مشخصات الکتریمل به کمکا یولتاژها بستگ

 مورد قطع و وصل ید، نوع دستگاههایاضافه ولتاژ قطع و وصل به مشخصات شبکه، مشخصات کل یها موج

 .استشبکه  یش دامنه موجها، ولتاژ اسمین عامل در افزایدارد. مهمتر یبستگ

ند. یانمیشده شبکه تجاوز نم ینیبشیون پیزوالسیموجها محدود بوده و از حدود ان ین اییپا یدر ولتاژها

)230(ن ییپا یاسم یقطع و وصل و احتمال بروز آنها در ولتاژها یگذرا یدامنه اضافه ولتاژها kvU   

 د. ینما یجاب نمیرا جهت کاهش آنها ا ینیش بیچگونه پیکه هیار محدود بوده، بطوریبس

 ید زنیا کلیموج استاندارد قطع و وصل   

ضافه ولتاژ ا یدر قبال موجها یزات فشار قویر تجهیون شبکه و سایزوالسیستم ایس یین توانایبه منظور تام

 نییقطع و وصل، موج استاندارد با شکل مشخص به عنوان موج ولتاژ استاندارد قطع و وصل تع یگذرا

 ورده شده است. ر آیآن در شکل ز یده است که منحنیگرد

 ]1[یزندیا کلی(: موج استاندارد قطع و وصل 3-1شکل )



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 شنهاداتیو پ یریگ جهینت 

ا نها نهایت دقت خود را بنماییم تبا توجه به اینکه برقگیرها ادوات مهم حفاظتی هستند باید در انتخاب آ 

 احسن محافظت شود. وه ولتاژها به نحشبکه در مقابل اضاف

کنیم تا برقگیر را آزمایش کرده و اشکاالت احتمالی را باید صاعقه را شبیه سازی کرده و به شبکه اعمال 

 گیریم به این صورت که صاعقه را با ضربه مدل می رفع کنیم و برای شبیه سازی صاعقه از ضربه کمک می

 .کنیم

 که ضربه شبیه به صاعقه دربیاید  می کنیمخازن ها ومقاومت هارا طوری مقدار دهی 

کیلو ولت را محدود کند و از آسیب  60های باالی ژکنیم که ولتا تنظیمات برقگیر را جوری اعمال می

 رسیدن به شبکه جلو گیری کند  

 منابع و مراجع

   750تا  220با ولتاژ  یانرژ انتقال یهاشبکه در وصل و قطع یولتاژها اضافه “، ط یشاهرخشاه [1]

 1368 تهران، سپهر انتشارات اول، چاپ ،”و ولتکیل

 1378نه، بهار یاول، انتشارات دف چاپ ،”ییهوا فاصله بدون یقو فشار یرهایبرقگ “ ، طیشاهرخشاه [2]

 کتاب عایق ها وفشار قوی دکتر محسنی ایجاد صاعقه  [3]

 یللالمنین کنفرانس بی، دوازدهم”ید رویاکس یرهایاختالل در برقگ جادیا علل “ ، مینیمشکوه الد [4]

 1376برق، 

 ”زات انتقال پارسیشرکت تجه لوولتیک 20 رهایبرقگ دنید بیآس علل یبررس “ ان، م. سرلك، ایگاراژ [5]

 1381تهران، زمستان  برق و آب صنعت دانشکده قدرت، شیگرا برق یکارشناس نامهانیپا

ت تابش برق تهران، زمستان ، چاپ اول، انتشارا”رویخطوط انتقال ن یکیالکتر یراحط “ ، قیدریح [6]
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