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 تعریف اتصال کوتاه: -1-1

فازهابههمرا میگویند.جریانیکهبالفاصلهپساز1اتصالکوتاهبرخوردناگهانییکفازبهزمینیا

آیدباجریانعبوریپسازچندسیکلویاجریانوقوعاتصالکوتاهدرماشینسنکرونبهوجودمی

العملآرمیچردرماشیناستکهدرمتفاوتاستوعلتآنتأثیرعکسحالتماندگاراتصالکوتاهکامال

آید.انواعاتصالکوتاههاوبازشدنودنداردوبهتدریجدرماشینپدیدمییوقوعاتصالکوتاهوجلحظه

خطوطانتقالازمهمترینخطاهادرسیستمهایقدرتمحسوبمیشوند.

عللپیدایشخطاهاعبارتنداز:

صاعقه-1

سالمنبودنتجهیزاتولوازمسیستم-2

...بندانشدیدوشرایطجویمانندباران،باد،یخ-3

هایخطوطانتقالها،وبرخوردوسائلنقلیههواییباهادیبرخوردوسائلنقلیهزمینیبادکل-4

هایخطانتقالسقوطدرختانبررویهادی-3

هاهاوکلیدخانههایخطوطانتقالویاورودحیواناتبهپستبرخوردپرندگانباهادی-6

بینیشعواملتصادفیواتفاقاتغیرقابلپی-2









                                                 
1
  Short circuit 
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 انواع اتصال کوتاه: -1-2

تقسیم2واتصالکوتاهنامتقارن1اتصالکوتاهدرسیستمهایقدرتبهدودستهیاتصالکوتاهمتقارن

 .میشود

 اتصال کوتاه متقارن -6-2-6

همیندلیلدرمحاسباتمربوطبه دراتصالکوتاهمتقارنسیستمحالتتقارنخودراحفظمیکند.به

موردمطالعهقرارمیدهیم.دریکسیستممتقارن کوتاهایننوعاتصال مدارمعادلیکفازسیستمرا

و ژنراتورها صفر نقاط بین جریانی و بوده صفر برابر ها زمان ی همه در فاز سه های جریان جمع

ترانسفورماتورهابازمینبرقرارنمیشود.

آید.ممکنیابرخوردسهفازبهیکدیگربهوجودمی:ایناتصالکوتاهبراثراتصالو3اتصالکوتاهسهفاز

هم فاز سیستمحالتاستسه متقارن، اتصالکوتاه هرصورتدر در زمینهممتصلگردند. زمانبه

باشد.تقارنخودراازدستندادهومتقارنمی

 اتصال کوتاه نامقارن -6-2-2

اتصالکوتاههای اثرعواملینظیر گسیختگیهادیهای نامقارنعدمتقارندرسیستمقدرتبر یا و

خطوطانتقالپدیدمیآید.

درسهفازوهمچنینولتاژها،دارایتقارننیستند.بنابرایننمیتوان ها دریکسیستمنامتقارن،جریان

بیننقاطInسیستمرابایکفازمطالعهنمود.جمعجریانهاینامتقارنسهفازصفرنبودهولذاجریان

گردد.مواردزیرجزاتصالکوتاههاینامقارنمیباشند: برقرارمیصفرسیستم

دراینصورتبایددوحالتراموردبررسیقرارداد.درحالتاولدوفازفقطبه:.اتصالکوتاهدوفاز1

زمانبهزمینمتصل،ودرحالتدومدوفازهم4شوند)اتصالکوتاهدوفازبهیکدیگر(یکدیگروصلمی

3گردند)اتصالکوتاهدوفازبهزمین(می



                                                 
1
Symmetrical short circuit 

2
Unsymmetrical short circuit 

3
 Symmetrical (Three Phase) Short Circuit 

4
 Line - to - Line 

5
 Double Line – to- Ground 
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.1.اتصالکوتاهیکفازبهزمین2

.2هایخطانتقال.ازهمگسیختگیویاپارهشدنهادی3

باشند%(ازنوعاتصالکوتاهیکفازبهزمینمی23هایقدرت)بیشازهادرسیستماغلباتصالکوتاه

براثرشکستالکتریکیوایجادجرق پدیدمیهرویمقرهکهمعموالً احتمالوقوعاتصالکوتاهها آیند.

باشد.گرچهاحتمالوقوعاتصالکوتاهمتقارنبسیارکم)حدوددوفازنیزبیشترازاتصالکوتاهمتقارنمی

آورد،بسیاریازمحاسباتباشد،لیکنازآنجاییکهبدترینوضعیترابرایسیستمبهوجودمی%(می3

هایاتصالکوتاهمتقارننتخابکلیدهایقدرت،بررسیپایداریگذراو...برمبنایجریانکالسیکنظیرا

اند.بناشده

توانندبهوسائلوتجهیزاتسیستمهایزیاداتصالکوتاهمیعالوهبرکاهشظرفیتانتقالقدرت،جریان

محل ولذا شوند.بنابراینمطالعهمهایاتصالکوتاهشدهدراسرعوقتبایدازسیستآسیببزنند، جدا

هاتعیینمقادیرنامیکلیدهایقدرتورلهسیستمقدرتدرشرایطاتصالکوتاهبرایحفاظتسیستمو

باشد.ضروریمی کامال

شوند.بههمینمنظوردرعملدربعضیخودبرطرفمیهاموقتیبودهوخودبهبسیاریازاتصالکوتاه

شود.اینکلیدهاپسازوقوعاتصالکوتاهیکیادواستفادهمی3مجددمازکلیدهایوصلتنقاطسیس

شوندتاازبرطرفشدناتصالکوتاهمطمئنشوند.اگرپسازیکیادوباروصلمجدد،هنوزباروصلمی

اتصالکوتاهبرقرارباشد،کلیدبهطوردائمیبازخواهدماند.

 در حالت گذرا RLبررسی مدار سری  -1-3

افتد،مدارباراتصالکوتاهمتقارناتفاقمیهایخروجییکژنراتورسنکرونبیکهدرترمینالهنگامی

maxVاستکهولتاژسینوسیRLفازآنقابلمقایسهبامدارسریمعادلیک V Sin( )t  بهآن

مقداردامنهولتاژراهنگامبستهدرلحظهاعمالولتاژصفراست.بنابراینtشودکهدرآناعمالمی

دهد.مذکوررانشانمیRL(مدار1-1کند.شکل)شدنکلیدمشخصمی

                                                 
1
 Single Line – to- Ground

2
 Open Conductor Fault

3
 Reclosure breakers 
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RLمدارسری (1-1)شکل

معادلهدیفرانسیلاینمدارعبارتستاز:

max

di
V Sin(ωt+α)=Ri+L

dt
 

 آوریم:رابهدستمیiباحلاینمعادله،جریان

(1-1)maxV
i= [Sin(ωt+α ) e Sin(α )]

| |

R
t

L

Z
 



    

کهدرآن:

2 2| Z | R L  2  

L
θ tan

R

 1  

نماید،پاسخماندگاربوده،وجمله(کهنسبتبهزمانبهطورسینوسیتغییرمی1-1جملهاولمعادله)

معروفاستپاسخگذرایمداراستونسبتبهزمانبهصورتنمائیوباثابتDCدومکهبهمؤلفه

زمانی
L

R
ایولتاژهنگامبستهشدنکلیدوهمچنینبهبهمقدارلحظهDCنماید.دامنهمؤلفهتغییرمی

αبستگیدارد.اینمؤلفهدرRLضریبقدرتمدار θ رسدباشدومقدارآنبهصفرمیحداقلمی

αوبهازاء θ


  
2

maxVمقداراولیهآنبادامنهموجسینوسییعنی

Z
مساویاست.
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درایندوحالتنشاندادهشدهاست.RL(منحنیتغییراتجریانمدار2-1درشکل)



 RLمنحنیتغییراتجریاندرمدارسری (2-1)شکل



 باراتصال کوتاه در ماشین سنکرون بی -1-4

جریاناتصالکوتاهمشابهجریانیکمدارشود،ظاهراهنگامیکهیکژنراتورسنکروناتصالکوتاهمی

لیکناختالفاساسیبینایندوحالتوجوداستکهبهآنولتاژسینوسیاعمالمیRLسری گردد.

گذارد.زیراجریانعبوریازآرمیچررویمیداندوارماشینتأثیرمیدارد،

باراتصالکوتاهمتقارنبهوقوعپیوندد،باقراردادنهایخروجییکژنراتورسنکرونبیاگردرترمینال

نسبتبهزمانیکاسیلوگرامجریاندریکیازفازهایژنراتورمی توانتغییراتجریاناتصالکوتاهرا

حذفشدهاستنشانDC(اینتغییراترادرحالتیکهمؤلفه3-1رسموموردبررسیقرارداد.شکل)

دهد.می



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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ظرفیتپایین)مثالکمتریاDGدهدکهدریکسیستمتوزیعبامنابعنتایجمطالعاتموردینشانمی
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و30ظرفیتباال)مثالDGایستگاهفرعیدارایامپدانسنسبتاکمیباشد،درسیستمتوزیعبامنابع
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،قادرDGهایتوزیعبامنبعاگرچهاینپروژهالگوریتمتحلیلاتصالکوتاهراارائهنمودهکهدرسیستم
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 سازینمود.خیلیبزرگرامدل

























23 









 

 







 مراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





24 

قدرت سیستم ،بررسیاحدکاظمی[1]   و2،1330های چاپ نور،مدیریت پیام ،تهران،دانشگاه

 .1321انتشارات،

پراکندهدردستاحداثشبکهیبرقمنطقهایزنجانبرتلفاتو،رعنا:بررسیاثرتولیداتبیگدلی[2]

.1392افتولتاژشبکه،دانشگاهزنجان،

[3] T. Griffin, K. Tomsovic, D. Secrest, and A. Law, "Placement of 

dispersed generation systems for reduced losses," in System Sciences, 2222. 

Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on, 2222, 

p. 9 pp. 

[4] N. Hadjsaid, J.-F. Canard, and F. Dumas, "Dispersed generation impact 

on distribution networks," Computer Applications in Power, IEEE, vol. 12, 

pp. 22-22, 1999. 

[5] L. Phillipson and H. L. Willis, "Understanding electric utilities and 

deregulation," Marcell Decker Inc., New York, 1999. 

تعییناندازهومحلبهینه"،محمودفتوحیفیروزآباد،علیمحمدرنجبروبابکمظفریتورجامرایی[6] 

المللیبرق،تهران،ایران.نوزدهمینکنفرانسبین"تولیداتپراکندهبهمنظورافزایشبارگذاریسیستم

[7] T. Ackermann, G. Andersson, and L. Söder, "Distributed generation: a 

definition," Elsevier science,pp195-224.dec2222. 

 [2] P. Fraser, "Distributed generation in liberalised electricity markets," in 

International symposium on distributed generation: power system and market 

aspects, 2222, pp. 1G-12. 

[9] N. Ijumba, A. Jimoh, and M. Nkabinde, "Influence of distribution  

eneration on distribution network performance," in Africon, 1999 IEEE, 

1999, pp. 961-964. 

 [12] N.jenkins,et al,Embedded Generation,ser.IEE Power and energy 

series.london:the institution of electrical engineers,2222. 

[11] Michael T.Doyle,Reviewing The Impacts of Distributed  Generation Of 

Distribution system protection"powerengineering society summer 

meeting,2222 IEEE,Vol,,102222,pp123-125. 





23 

[12] R.C  Dugan and T.E ,Medermott," Operating Conflicts for distributed 

Generation on distribution system",in proe,Rural Electric power 

Conf,2221,pp A3/1-A3/6. 

[13] R. Lawrence and S. Middlekauff, "The new guy on the block," Industry 

Applications Magazine, IEEE, vol. 11, pp. 54-59, 2225. 

[14] W. El-Khattam and M. Salama, "Distributed generation technologies, 

definitions and benefits," Electric power systems research, vol. 71, pp. 119-

122, 2224. 

نیا،سعی[13]  کمالی امکان"د پراکنده تولید قابلیتهای از استفاده با برق ی شبکه ساختار بهبود

 .14،هشتمینکنفرانسدانشجوییمهندسیبرقایران،کرمان،شهریور"سنجینصباینمنابعدرایران

[16] P. Fraser, "Distributed generation in liberalised electricity markets," in 

International symposium on distributed generation: power system and market 

aspects, 2222, pp. 1G-12. 

 
[17] T. Ackermann, G. Andersson, and L. Söder, "Distributed generation: a 

definition," Electric power systems research, vol. 57, pp. 195-224, 2221. 

[12] T. Griffin, K. Tomsovic, D. Secrest, and A. Law, "Placement of 

dispersed generation systems for reduced losses," in System Sciences, 2222. 

Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on, 2222, p. 

9 pp. 

[19] H. Falaghi and M.-R. Haghifam, "Distributed generation impacts on 

electric distribution systems reliability: Sensitivity analysis," in Computer as a 

Tool, 2225. EUROCON 2225. The International Conference on, 2225, pp. 

1465-1462. 

[22] N. Hadjsaid, J.-F. Canard, and F. Dumas, "Dispersed generation impact 

on distribution networks," Computer Applications in Power, IEEE, vol. 12, 

pp. 22-22, 1999. 

 

 




