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چکیذٌ
سرّی ٝخعئیٖٛ٘ 1ی سرّی ٝاِىشطیىی ٘بلم اؾز و ٝثربَط افعایف قسر ٔیساٖ اِىشطیىی
فطاسط اظ ٔیعاٖ سحُٕ ٖبیمی زض یه ٘بحیٔ ٝحسٚز اظ ؾبذشبض ٖبیمی  ٚث ٝزِیُ ٚخٛز
٘بذبِهی یب ٖسْ یىٛٙاذشی ٖبیك نٛضر ٔی دصیطز .زض ٚؾبیُ  ٚازٚار فكبض لٛی
سطا٘ؿفٛضٔبسٛضٞبی لسضرٚ ،ل ٔٛایٗ دسیس ٜثبٖث وٓ قسٖ ٖٕط ٖبیك  ٚزض ٟ٘بیز قىؿز
اِىشطیىی زض سدٟیع ٔی ٌطزز .آ٘چ ٝشوط قس ثركی اظ دبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ اؾز و ٝچطا
آقىبض ؾبظی سرّی ٝخعئی 2ضا زض ؾیؿشٓ ٞبی لسضر ا٘دبْ ٔی زٞیٓ.
زض ٚالٕ ایٗ أط ثطای ٔب٘یشٛضیٔ ًٙیعاٖ ؾالٔز سدٟیعار ا٘دبْ ٔی قٛز  ٚاٌط اینٗ دسینسٜ
آقىبض ؾبظی ٘كٛز  ٚزض دی آٖ ضفٕ ٔكىُ نٛضر ٘ذصیطز ،زض ٘شید ٝزأ ٚ ٝٙفطونب٘ؽ PD
سب خبیی افعایف دیسا وٙس و ٝزض ٟ٘بیز ٔٙدط ث ٝذطاثی زض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض لسضر ٔی قٛز .زض
ثطذی ٔٛالٕ قسر ایٗ ذطاثی سب حنسی اؾنز ون ٝثبٖنث ٚاضز قنسٖ آؾنیت ثن ٝسدٟینعار
ذبضخی ،آسف ٌطفشٗ  ٚیب وٓ قسٖ ثبظزٞی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ لُٕ ثی ثط٘بَٔ ٚ ٝنٛن٘ی ٔنسر
ثطق  ٚا٘شمبَ سٛاٖ زض قجى ٝلسضر ٔی قٛز.
لبثّیز آقىبض ؾبظی  PDث ٝنٛضر آ٘الیٗ یىی اظ ٘یبظٞبی يطٚضی ٞط وٕذب٘ی اؾز ون ٝاظ
سطا٘ؿفٛضٔبسٛض لسضر اؾشفبزٔ ٜی ٕ٘بیس سب زض ٔطحّ٘ ٝرؿز ؾالٔشی  ٚایٕٙی دطؾ ُٙذٛز ضا
افعایف زٞس  ٚاظ َطف زیٍط زض خٟز وبٞف سّفبر سٛاٖ  ٚؾطٚیؽ زٞی ثٟشط لسْ ثطزاقشٝ
ثبقس.
دسیس PD ٜزض ا٘ٛأ ؾیٍٙبَ ٞبی فیعیىی لبثُ ٔكبٞس ٜاؾز  ٚقبُٔ دبِؽ ٞبی اِىشطیىنی
 ٚآوٛؾشیىی ٔی قٛز .ایٗ دسیسٕٛٗٔ ٜن سٛؾٍ ٔدٕ ٖٝٛایی اظ سىٙیه ٞبی ا٘نساظٌ ٜینطی
ذبضخی آقىبض ؾبظی ٔی قٛز .ایٗ سىٙیه ٞب قبُٔ اؾشفبز ٜاظ ؾٛق زٞی اِىشطیىی  ٚضٚـ
ٞبی قیٕیبی ٔ ٚجسَ دیع ٚاِىشطیه ( )PZTثط ٔجٙبی آقىبض ؾبظی آوٛؾشیىی ٔی ثبقنٙس.
). partial discharge (PD
. partial discharge detection.
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ثؿیبضی اظ ؾیؿشٓ ٞبی ٔسضٖ زض حبَ حبيط سطویجی اظ ز ٚآقىبض ؾنبظی ضاینح ضا اؾنشفبزٜ
ٔی وٙٙس چطا و ٝآقىبض ؾبظی اِىشطیىی ضٚـ لسیٕی  ٚسىِٛٛٙغی سثجیز قس ٜضا زاضا ثٛزٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ آقىبض ؾبظی آوٛؾشیىی ٔعیز ٘هت ؾٙؿٛض زض ذبضج اظ ٔرنعٖ سطا٘ؿنفٛضٔبسٛض ضا
زاضا ٔی ثبقس .ایٗ ضٚـ ثس ٖٚایٙىٔ ٝكىّی ضا ثطای سطا٘ؿنفٛضٔبسٛض ایدنبز وٙنس ٔنی سٛا٘نس
آقىبض ؾبظی سرّی ٝخعئی ضا ا٘دبْ زٞس.
اِجش ٝاٌط ثشٛاٖ ؾٙؿٛضٞبی آوٛؾشیىی ضا زض زاذُ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ٘هت ٕ٘ٛز ٘ ٝسٟٙب ٔعینز
آقىبض ؾبظی ثٟشطی ضا ثربَط افعایف زأ ٝٙؾیٍٙبَ آوٛؾشیه ذٛاٞیٓ زاقز ثّىنٔ ٝعینز
ٖسْ سساذُ  ٚحصف ٔؿیطٞبی چٙس ٌب٘ ٝدیف ضٚی ؾیٍٙبَ آوٛؾشیه ضا ٘یع ثنساٖ اينبفٝ
ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز .زض ایٗ نٛضر ٔىبٖ یبثی ٘ PDیع زض ظٔبٖ وٛسب ٜسط  ٚثب زلز ثیكشطی ٕٞطاٜ
ذٛاٞس ثٛز.
زض ایٗ ایٙدب ؾٙؿٛض آوٛؾشیه ٘ٛضی ضا ٔٗطفی ٔی وٙیٓ ونٔ ٝنی سٛا٘نس ٔٙكنب  PDضا ثنب
لبثّیز لطاض ٌیطی زض زاذُ ٔرعٖ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض آقىبض ؾبظی ٕ٘بیس .ایٗ ؾٙؿٛض ٚینػٔ ٜنی
سٛا٘س ٘ٛیعٞبی زاذُ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ضا ثس ٖٚایدبز ذسق ٝزض ّٖٕىطز ذٛز سحُٕ ٕ٘ٛز ٚ ٜثنٝ
نٛضر آ٘الیٗ زض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ْٚیف ٝزضیبفز ؾیٍٙبَ آوٛؾشیه ضا ا٘دبْ زٙٞس ٕٞچٙنیٗ
ایٗ دبیبٖ ٘بٔ ٝثٗٔ ٝطفی آظٔبیكبر ّٕٖ ٚیبسی و ٝث ٝخٟنز ٔٗشجنط ؾنبظی ؾیؿنشٓ آقنىبض
ؾبظی ٔ ٚىبٖ یبثی  PDسٛؾٍ ؾٙؿٛضٞبی فیجط ٘ٛضی ٔی دطزاظز ٖ ٚنال ٜٚثنط اینٗ زض اینٗ
دبیبٖ ٘بٔ ٝا٘ٛأ ضٚـ ٞبی آقىبضؾبظی سٛؾٍ فیجط ٘ٛضی ٘یع ثطضؾی ٔی ٌطزز.

فصل ايل
تخلیٍ جسئي

 1-1تعريف تخلیٍ جسئي
زض اثشسا اخبظ ٜزٞیس اظ سٗطیفی و ٝاؾشب٘ساضز ثیٗ إِّّنی
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زض اینٗ ضاثُن ٝاضائن ٝونطزٜ

اؾشفبز ٜوٙیٓ :سرّی ٝخعئی ،)PD( 4یه ٘ ٔٛسرّی ٝاِىشطیىی ٔشٕطوع قس ٜاینی اؾنز ونٝ
فمٍ دُ ٞبی اِىشطیىی خعئی ضا زض ٔیبٖ اِىشطٚزٞبی ضؾب٘ب ثٚ ٝخٛز ٔی آٚضز ٕٔ ٚىٗ اؾز
ٔدبٚض ٞبزی ثبقس  ٚیب ٘جبقس].[7
زض ازأ ٝسٗطیف سرّی ٝخعئی لهس زاضیٓ سٗطیفی ضا ون ٝزوشنط ٔحؿنٙی اضائنٕ٘ ٝنٛز ٜا٘نس ضا
ٔٗطفی وٙیٓ ،سٗطیف ایكبٖ ثسیٗ قطح ٔی ثبقس:
زض ٔٛاضزی ٕٔىٗ اؾز قسر ٔیساٖ اِىشطیىی زض  ََٛ ٕٝٞثنیٗ آ٘نس  ٚوبسنس ینه ا٘نساظٜ
٘جبقس .یٗٙی ٕٔىٗ اؾز آ٘س یب وبسس  ٚیب ٘مُ ٝایی ثنیٗ آٟ٘نب ،قنسر ٔینساٖ ظینبز ثبقنس ٚ
قطایٍ سرّی ٝزض آٖ لؿٕز ٞب ثٚ ٝخٛز ثیبیس ِٚی زض ؾبیط لؿٕز ٞب ث ٝزِیُ وٕنی قنسر
ٔیساٖ اِىشطیىی قطایٍ نظْ ثطای سرّین ٝوبٔنُ ٔٛخنٛز ٘جبقنس .زض اینٗ حبِنز سرّین ٝزض
لؿٕشی یب خعئ ی اظ َٖ َٛبیك ا٘دبْ ٔی قٛز  ٚقىؿز وبُٔ ٖبیك ا٘دبْ ٕ٘ی ٌیطز ،ث ٝایٗ
٘ ٔٛسرّی ،ٝسرّی ٝخعئی ٔی ٌٛیٙس.
زض ٟ٘بیز سٗطیف ؾ ْٛو ٝسٗطیف ٕٔٗ٘ َٛیع ٔی ثبقس :
سرّی ٝخعئی ٖ٘ٛی سرّی ٝاِىشطیىی ٘بلم اؾز و ٝثربَط افعایف قنسر ٔینساٖ اِىشطیىنی
فطاسط اظ ٔیعاٖ سحّٕی ٖبیك زض یه ٘بحیٔ ٝحسٚز اظ ؾبذشبض ٖبیمی  ٚثسِیُ ٚخٛز ٘بذبِهی ٚ
یب ٖسْ یىٛٙاذشی ٖبیك نٛضر ٔی دصیطز].[2

. International Electro technical commission.
. Partial discharge.
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قىُ  1-1دسیس ٜزضذشی قسٖ

ٞط ؾ ٝسٗطیفی و ٝزض ثبن اضائ ٝقس ٍٕٞی زض وُ زض ثط ٌیط٘س٘ ٜىبسی ٞؿشٙس و ٝث ٝسكنطی
آٟ٘ب ٔی دطزاظیٓ.
٘ىش ٝا :َٚسرّی ٝخعئی ٖٕٔٛبً ٘شید ٝسٕطوع سٙف اِىشطیىی زض یه ٘مُ ٝذبل اظ ٖنبیك ،زض
زاذُ  ٚیب ضٚی ؾُ آٖ اؾزٕٛٗٔ .ن چٙیٗ سرّیٞ ٝبیی ث ٝقىُ دبِؽ ٞبیی زض َ َٛثبظٜ
ظٔب٘ی وٕشط اظ یه ٔیىط ٚثب٘یْ ٝبٞط ٔی ق٘ٛس(دبِؽ ٞبی يطث ٝای) .زض اوثط ٔٛالنٕ قنىُ
سرّیٛٔ ٝخٛز زض زی اِىشطیه ٞبی ٌبظی ث ٝنٛضر سرّیٞ ٝبی ثنس ٖٚدبِؿنی ننٛضر ٔنی
دصیطز .ایٗ ٘ ٔٛسرّی ٝثن ٝننٛضر ٕٔٗنِٛی ،ثنب ضٚـ ٞنبی ا٘نساظٌ ٜینطی ٔٗطفنی قنس ٜزض
اؾشب٘ساضز  IECآقىبض ؾبظی ٕ٘ی قٛز.
٘ىش ٝز :ْٚوط٘ٚب قىّی اظ سرّی ٝخعئی اؾز و ٝزض ٔحیٍ ٞنبی ٌنبظی دیطأنٞ ٖٛنبزی ٞنب
اسفبق ٔی افشس ٚ ٚل ٔٛآٟ٘ب زض ٔحیٍ ٞبی ٖبیمی خبٔس ٔ ٚبیٕ ثٗیس ٔی ثبقس .دسیس ٜوط٘ٚب ضا
٘جبیؿشی ثٗٛٙاٖ ٚاغٕٖٔٛ ٜی ثطای ایٗ ٘ ٔٛسرّیٛٔ ٝضز اؾشفبز ٜلطاض زاز.
ثطای ثطضؾی زلیك سط ٘ح ٜٛضذساز سرّی ٝخعئی ٔی سٛاٖ ؾیؿنشٓ ٖنبیمی ضا سٛؾنٍ اسهنبَ
سٗسازی ذبظٖ َجك قىُ ظیط ٔسَ ٕ٘ٛز .

قىُ  2-1ؾیؿشٓ ٖبیمی سطا٘ؿفٛضٔبسٛض

 2-1وحًٌ رخذاد تخلیٍ جسئي
ثطای ایٙى ٝثسا٘یٓ سرّی ٝخعئی چٍ ٝ٘ٛنٛضر ٔی دصیطز .ث٘ ٝبچبض ثبیؿنشی سئنٛضی قىؿنز
اِىشطیىی زض ٌبظٞب ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ ٚل ٔٛقىؿز اِىشطیىی زض ینه حدنٓ ٌنبظی
ظٔب٘ی اسفبق ٔی افشس و ٝلجُ اظ آٖ ث ٕٟٗاِىشط٘ٚی اسفبق افشبز ٜقٛز ٚلشی ثٕٟنٗ اِىشط٘ٚنی
ضخ ثسٞس ثبضآظاز افعایف دیسا ٔی وٙس دؽ أىبٖ ثطذٛضز ٞبی ایٗ ثبضٞبی آظاز ثب شضار ٌبظٞب
ثیكشط ٔی ٌطزز.
زض اثط ثطذٛضز ؾ ٔٛ٘ ٝاسفبق ٕٔىٗ اؾز ضخ زٞس:
 )1ز ٚشض ٜزض زٔ ٚؿیط ٔشفبٚر ثب ؾطٖز ٔشفبٚر ث ٝحطوز ذٛز ازأٔ ٝی زٙٞنس (ثطذنٛضز
نؾشیىی)؛
ٕٔ ) 2ىٗ اؾز و ٝزض اثط ثطذٛضز یه شض ٜثب شض ٜزیٍط یىی اظ اِىشطٟ٘ٚب سحطیه قس ٚ ٜثنٝ
یه نی ٝثبنسط ثطٚز  ٚچ ٖٛسٛا٘بیی ٔب٘سٖ زض آ٘دب ضا ٘ساضز ث ٝنی ٝسطاظ اننّی ذنٛز ثنط ٔنی
ٌطزز ٚ .ا٘طغی حبنّ ٝاظ زضیبفز يطث ٝثطذنٛضز ضا ثن ٝننٛضر ا٘نطغی اِىشطٔٚیٙبَیؿنی ثنٝ
ٔحیٍ اَطاف درف ٔی ٕ٘بیس.
ٕٔ ) 3ىٗ اؾز زض اثط ثطذٛضز شض ٜثبض ذٛز ضا اظ زؾز ثسٞس یٗٙی یه اِىشط ٖٚاظ شض ٜخنسا
قس ٚ ٜزض ایٗ نٛضر یه شض ٜث ٝؾ ٝشض ٜثبضزاض سجسیُ ذٛاٞس قس زض اثنط ثطذنٛضز ٘بقنی اظ
ٚخٛز قسر ٔیساٖ ثعضٌشط زض زاذُ حجبة  ٚض٘ٚس افعایف سهبٖسی یٟ٘ٛب ،ث ٕٟٗاِىشط٘ٚی زض
زاذُ حجبة نٛضر ٔی دصیطز  ٚسرّی ٝخعئی زض زاذُ حجبة اسفبق ٔی افشس .نظْ ثن ٝشونط
اؾز و ٝسٗساز اِىشطٟ٘ٚب  ٚشضار ثبضزاض زض یه دسیس ٜسرّی ٝخعئی غیط لبثُ دیف ثیٙی ثٛزٜ

 ٚیهٔ PDی سٛا٘س زض ٖطو چٙس زلیم ٚ ٝیب چٙس ؾبٖز قىؿز اِىشطیىی زض حجبة ضا ثٝ
ٚخٛز آٚضز.
ز ٚقطٌ ثبیس ثطآٚضز ٜقٛز سب سرّی ٝخعئنی زض زاذنُ ٘بحین ٝينٗیف ینه ؾیؿنشٓ ٖنبیمی
ٌؿشطز ٜآغبظ ٌطزز  )1 :قسر ٔیساٖ اِىشطیىی ٔٛيٗی  Eزض ٘بحی ٝيٗیف ثعضٌشط اظ ٔیساٖ
اِىشطیىی قط PD ٔٚثبقس  )2اِىشطٞ ٖٚبی آظاز ثطای قىؿز اِىشطیىی وبفی ثبقٙس
سٙف ثیف اظ ا٘ساظ ٜزض ٘بحی ٝيٗیف ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ اقنشجبٞبر َطاحیآآِنٛزٌی  ٚینب
ا٘حطاف اظ سّٛضا٘ؽ ٞبی ٔدبظ زض حیٗ فطآیٙس ؾبذز  ٚیب حشی نسٔ ٝثٖ ٝبیك ثٙسی سٛؾٍ
سؿز ٞبی دیكیٗ ثبقس.
سرّی ٝخعئی ٔی سٛا٘س ث ٝنٛضر دبِؽ ٞبی اِىشطیىی  ٚآوٛؾشیىی ٌ ٚبٞی اٚلبر ث ٝنٛضر
ؾیٍٙبَ ٞبی ٘ٛضی لبثُ ٔكبٞس ٜثبقس .اِجش ٝثبیس ذبَط ٘كبٖ وطز وٙٞ ٝنٛظ ٔبٞینز وبٔنُ
ؾیٍٙبَ ٞب ٔ ٚىب٘یعْ ٞبی زلیك یه سرّی ٝخعئی وبٔال زضن ٘كس ٜاؾنز ٞ ٚنط چٙنس ونٝ
ضٕٛٙٞزٞبی ثی لبٖس ٜایی ضا َطاحنبٖ  ٚؾنبظ٘سٌبٖ زض ا٘نٛأ ٔرشّنف ثنطای آقنىبض ؾنبظی
ؾیؿشٓ سرّی ٝخعئی اضائٕٛ٘ ٝز ٜا٘س.

 3-1اوًاع تخلیٍ جسئي
سرّیٞ ٝبی خعئی ،سرّیٞ ٝبی اِىشطیىی ٔشٕطوع قس ٜزض زاذنُ ٞنط ٘ن ٔٛؾیؿنشٓ ٖنبیمی
ٞؿشٙس و ٝزض ٞط سدٟیع  ٚیب زؾشٍب ٜاِىشطیىی ایٗ دسیس ٜضخ ٔی زٞس زض ونُ ٞ PDنب زض
لؿٕشی اظ ٔٛاز زی اِىشطیه ٔٛضز اؾشفبز ٜزض سدٟیع ٔحسٚز ٔنی قن٘ٛس  ٚفمنٍ دنُ ٞنبی
ضؾب٘بی خعئ ی اظ خطیبٖ ضا زض ثیٗ اِىشطٚزٞبیی وِٚ ٝشبغ ث ٝآٟ٘ب اٖٕبَ قنس ٜضا سكنىیُ ٔنی
زٙٞس .ثب ایٗ حبَ ٖبیك ٔی سٛا٘س قبُٔ ٔٛاز خبٔسٔ ،بیٕ یب ٔٛاز ٌبظی  ٚیب سطویجنی اظ آٟ٘نب
ثبقسٚ .اغ ٜسرّی ٝخعئی قبُٔ ٌطٌ ٜٚؿشطز ٜایی اظ دسیسٞ ٜبی سرّیٔ ٝی ثبقس:
 ) 1سرّیٞ ٝبی اِىشطیىی زاذّی زض حجبة ٞب  ٚیب حفطٞ ٜبی ثیٗ زی اِىشطیه ٞبی خبٔس ٚ
یب ٔبیٕ؛
 ) 2سرّی ٝؾُحی ْبٞط قس ٜزض ٔطظٞبی ٔٛاز ٖبیمی ٔرشّف؛

 ) 3سرّیٞ ٝبی اظ ٘ ٔٛوط٘ٚب و ٝزض زی اِىشطیه ٞبی ٌبظی  ٚزض حًٛض ٔینساٟ٘بی ٘نبٍٕٗٞ
ٔثُ ؾُ ٞبی سیع اسفبق ٔی افشس.
 ) 4ثط ذٛضز دیٛؾش ٝسرّیٞ ٝبی ٔٛخٛز زض زی اِىشطیه ٞبی خبٔس و ٝوب٘بِٟبی سرّی ٝضا ثٝ
ٚخٛز ٔی آٚض٘س( .دسیس ٜزضذشی قسٖ ،دسیس ٜسطی ًٙیب ٚاسط سطی)ًٙ
إٞیز سرّی ٝخعئی ثربَط سكریم ٔیعاٖ ٖٕط ٖبیك ٔ ٚیعاٖ ؾالٔشی ٖبیك اؾز.
ٞط ٘ ٔٛحبزث ٝسرّی ٝثبٖث سیییط قىُ قیٕیبیی زض ٔٛاز ثٚ ٝؾیّ ٝثطذنٛضز ا٘نطغی زاض ینٖٛ
ٞبی قشبة زاض  ٚیب اِىشطٟ٘ٚبی ثب ا٘طغی ثبن ٔی ٌطزز .ثؿیبضی اظ ا٘ٛأ سرّیٞ ٝب ون ٝزض ثنبن
ث ٝآٟ٘ب اقبض ٜقس زض یه ثبظ ٜظٔب٘ی ٔحسٚز ٚاثؿشٍی قسیس ثِٚ ٔٛ٘ ٝشبغ اٖٕبِی  ٚزأِٚ ٝٙشبغ
اٖٕبِی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ثسیٟی اؾز و ٝفطؾبیف ٖبیمی ثٛٔ ٝاز ٔٛضز اؾشفبز ٜویفیز سِٛیس
آٖ ٘یع ٚاثؿش ٝاؾز .سرّیٞ ٝبی اظ ٘ ٔٛوط٘ٚب زض ٛٞا ٞیچ زذبِشی ضٚی ٖٕط ٔشٛؾٍ ذُنٌٛ
ٛٞایی ٘ساض٘س ،أب ٞ PDب زض ٖٕط ٖبیمی زی اِىشطیه ٞبی اظ ٘ ٔٛسطٔٛدالؾشیهٔ 5ثُ PE
سبثیط ٌصاض ٞؿشٙس ٔ ٚی سٛا٘ٙس ثبٖث قىؿز ٖبیمی زض وٕشط اظ چٙس ضٚظ زض ٖبیك ٌطز٘نس .اظ
ایٗ ضٞ ٚسف ٟ٘بیی ثؿیبضی اظ سحمیمبر ثط ضٚی سرّی ٝخعئی ثٕٖ ٝط ٖبیمی ٔنٛاز ٔكرهنی
ُٔٗٛف ٔی ٌطزز.
یىی اظ دسیسٜٞبیی و ٝزض اضسجبٌ ثب سدٟیعار ثطقزاض ث ٝذهٛل ذُ ٌٛا٘شمبَ ٘یطٚ ٚ
سدٟیعار فكبض لٛی ٔب٘ٙس دالؾٕبی ٘بقی اظ سرّی ٝاِىشطیىی ُٔطح ٔیقٛز ،وط٘ٚب یب ٞبِٝ
اؾز.
ٍٙٞبٔی وٌ ٝطازیبٖ ِٚشبغ زض ؾُ یه ٞبزی ثیف اظ قسر زی اِىشطیه ٛٞای اَطاف
ٞبزی ٌطززٛٞ ،ای اَطاف ٞبزی ی٘ٛیعٔ ٜی قٛز(سٛخ ٝزاضیٓ و ٝقسر زی اِىشطیه ٛٞا زض
قطایٍ زٔبی25زضخ ٝؾّؿیٛؼ  ٚفكبض ٛٞای  76ؾب٘شیٕشط خی3۳ ٜٛویِّٚ ٛز ثط ؾب٘شیٕشط
ٔیجبقس)حبَ اٌط ٌطازیبٖ ِٚشبغ ثیف اظ3۳ویِّٚ ٛز ثط ؾب٘شیٕشط ٌطزز ثب دسیس ٜوط٘ٚب ٔٛاخٝ
ذٛاٞیٓ قس ٔ ٚیساٖ اِىشطیىی زض ٘عزیىی ٔبز ٜضؾب٘ب ٔیسٛا٘س ث ٝحسی ٔشٕطوع قٛز وٝ
ٛٞای ٔدبٚض ذٛز ضا ی٘ٛیعٕ٘ ٜبیس .ایٗ ٔؿئّٔ ٝیسٛا٘س ٔٙدط ث ٝسرّی ٝخعئی ا٘طغی
اِىشطیىی قٛز ،و ٝث ٝآٖ وط٘ٚب ٔیٌٛیٙس.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

جمع بىذی
آقىبضؾبظی ٔ ٚىبٖ یبثی سرّین ٝخعئنی زض سطا٘ؿنٟبی فكنبض لنٛی ینه اثنعاض ينطٚضی زض
ٔب٘یشٛضی ًٙؾالٔشی اِىشطیىی ٖبیك ٞب  ٚسٙف ٞبی اِىشطیىی اؾنز  ٚاٌنط آؾنیت ٖنبیمی
سكسیس ٌطزز سدٟیع ثبیؿشی یه ذطاثی فبخٗ ٝاٍ٘یع ضا سدعی ٝوٙس و ٝ٘ ٝسٟٙنب ثبٖنث لُنٕ
ثس ٖٚثط٘بٔ ٝثطق ٔی ٌطزز ثّى ٝسدٟیع ٌطاٖ لیٕز سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ضا ٘یع اظ زؾز ٔی زٞنیٓ
ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحیٍ دیطأ ،ٖٛؾالٔشی  ٚایٕٙی دطؾٔ ُٙطث ٌٛثب سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ضا ٘یع ث ٝذُط
ٔی ا٘ساظیٓ .سرّی ٝخعئی یىی اظ ٘كب٘ٞ ٝبی قىؿز ٖنبیمی اؾنزٌ .ؿنشطزٌی ذُبٞنب زض
ٖبیك ثبٖث ٖجٛض خطیبٖ اِىشطیىی اظ ٘مُ ٝيٗیف ٖبیمی ٔی قٛز  ٚثنٔ ٝنطٚض ظٔنبٖ ثبٖنث
سّفبر زض ا٘طغی  ٓٞ ٚاظ دبقیسٌی ٖبیك ٔی ٌطزز .ثٗال ٜٚآؾیت ٖبیمی ٘بقی اظ ٞPDنب ثنٝ
ٔطاست ثسسط اظ ؾبیط آؾیت ٞب اؾز چطا و ٝثط اثط ایٗ حبزث ٓٞ ٝسٙف اِىشطیه  ٓٞ ٚسنٙف
ٔىب٘یىی ثیكشطی ضا ث ٝذبَط ٔبٞیز شاسی  PDثط ٖبیك  ٚقىبف ٖنبیمی ٚاضز ٔنی ؾنبظیٓ.
ثٙبثطایٗ ٚخٛز آقىبضؾبظی ٔ ٚىبٖ یبثی زلینك ثنطای سطا٘ؿنٟبی لنسضر ينطٚضی اؾنز سنب
حفبْز ٍٟ٘ ٚساضی سدٟیع اظ ِحبِ ٔسر ظٔبٖ سكریم ٖیت  ٚسٕٗیط آٖ ٔحسٚز  ٚوبٞف
یبثس.
ایٗ دبیبٖ ٘بٔ ٝیه ؾیؿشٓ آقىبضؾبظی ٔ ٚىبٖ یبثی آوٛؾشیىی ضا اضائنٕ٘ ٝنٛز ون ٝقنبُٔ
آضایٞ ٝبی ؾٙؿٛض آوٛؾشیه فیجط ٘ٛضی ثط اؾنبؼ ضٚـ ٞنبی ٔرشّنف آقىبضؾنبظی ٔنی
ثبقننس .ؾٙؿننٛضٞبی ٔننٛضز اؾننشفبز ٜاظ ِحننبِ قننیٕیبیی  ٚاِىشطیىننی ثننط وننبضوطز انننّی
سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ثی سخثیط ٞؿشٙس  ٚایٗ لبثّیز ضا زاض٘س و ٝزض زاذُ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ثس ٖٚسیییط
زض ّٖٕىطز سطا٘ؿفٛضٔبسٛض وبض وٙٙس .ایٗ لبثّیز سبو ٖٛٙزض سدٟینعار سدنبضی آقىبضؾنبظی
ٛٙٞ PDظ زض زؾشطؼ ٘یؿزٕٞ ،یٗ أط ث ٝؾٙؿٛضٞب ایٗ أىبٖ ضا ٔی زٞس سب ا٘ساظٌ ٜیطی
ؾیٍٙبَ ضا ثب زأ ٝٙثعضٌشطی زاقش ٝثبقیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ اظ ٔعاحٕز ٚ ٚخٛز ذُبٞبی ٘بقی اظ
ٔؿیطٞبی چٙسٌب٘ٔ ٝهٌ ٖٛطزیٓ و ٝایٗ أط ٘بقی اظ سیییط ؾطٖز آوٛؾشیه دبِؽ ٖجٛضی
اظ ٔؿیطٞبی ٔرشّف زض سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ثٛز.

٘شبیح آظٔبیكبر سدطثی  ٚآظٔبیكبر قجی ٝؾبظی اضائ ٝقس ٜسب ّٖٕىطز ؾیؿشٓ آقىبضؾبظی ٚ
ٔىبٖ یبثی  PDضا ثب دبضأشطٞبی ٔرهٛنی ٔٛضز سخییس لطاض زٞیٓ.
ٞسف ٟ٘بیی ایٗ دطٚغَ ٜطاحی  ٚاضائ ٝؾیؿشٓ ٔىنبٖ ینبثی  ٚآقىبضؾنبظی ثنطای سدٟینعار
لسضر سدبضی اؾز .وبض اضائ ٝقس ٜزض اینٗ دبینبٖ ٘بٔنٗٔ ٝنطف ُٔبِٗنبر اِٚین ٝنظْ ثنطای
زؾشطؾی ثٞ ٝسف  ٚسٗییٗ حسٚز  ٚأىبٖ ؾٙدی آٖ ٔی ثبقس .لجُ اظ ایٙى ٝاینٗ ؾیؿنشٓ
زض ایٗ ٔٛي ٔٛاضائ ٝقٛز ُٔبِٗبر ايبفی نظْ ذٛاٞس ثٛز.
زض زضخ٘ ٝرؿز ثطضؾی ثیكشط زض ٔٛضز ذٛز دسیس ٜسرّی ٝخعئی ٕٞ .نبُ٘ٛض ون ٝزض فهنُ
ؾٌ ْٛفش ٝقس ٔٛافمز وّی زض ٔٙبثٕ ٔٛضز اؾشفبز ٜزضثبض ٜدبِؿٟبی آوٛؾشیىی ٚ PDخنٛز
زاضز و ٝقبُٔ ٔحشٛای فطوب٘ؽ ٔ ٚسر دبِؽ ٔی ثبقس.
ایٗ اثٟبْ ٔكىُ ثعضٌی ضا زض ثٟی ٝٙؾبظی ٔكرهٞ ٝبی ؾٙؿٛض ثطای آقىبضؾنبظی دسینسٜ
 PDثٛخٛز ٔی آٚضز.
٘ىش ٝز ْٚزض ٔٛضز ُٔبِٗ ٝثیكشط زض دبؾد فطوب٘ؿی ٔنی ثبقنس .آظٔنبیف دبؾند فطوب٘ؿنی
ٌعاضـ قس ٜزض فهُ ؾ ٝثطٔجٙبی ؾیٍٙبَ ثب ثطذٛضز ِٕٔٗٛی ضٚی زیبفطآٌ ؾٙؿٛض اؾنز.
ثب ایٗ حبَ زض سطا٘ؿٟبی لسضر
ٞیچ سًٕیٙی ٚخٛز ٘ساضز وٛٔ ٝخٟبی آوٛؾشیىی ثطذٛضز ٖٕٛز ثب ؾنُ ؾٙؿنٛض زاقنشٝ
ثبقٙس.
زض حمیمز زض آظٔبیف ٔىبٖ یبثی آظٔبیكٍب ٜسكطی قس ٜزض فهُ ؾ ٝؾٙؿٛض ٔحنسٚز ثنٝ
ساللی ٖٕٛز ثب ؾیٍٙبَ فطو قس ٜثٛز٘نس .ینه آ٘نبِیع إِنبٖ ٘بٔحنسٚز (Finite ( )FEA
 )analysis()elementزیبفطآٌٍٙٞ ،بٔی فطاذٛا٘ی قس ٜو ٝیه ؾیبَ چؿجٙبن زض ینه
َطفٔ ،مساض زض٘ٚی ضا زض زاذُ ّٖٕىطز ؾٙؿٛض ایدنبز ٔنی وٙنس ٔ ٚنی سٛا٘نس زض افنعایف
حؿبؾیز ٚیػٌی ٞبی َطاحی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .ثٗال ٜٚقٙبذز اثٗبز ٔرشّف دبؾند
فطوب٘ؽ اخبظ ٜؾبذز ٔؤثط آضایٞ ٝبی ؾٙؿٛض ضا ثطای ٔحبؾجبر سفىینه آٟ٘نب فنطأ ٓٞنی
ؾبظز ٔسَ ٕٞ FEAچٙیٗ ثبیؿشی زض ٔحیٍ آظٔبیكٍبٗٔ ٜشجنطٗٔ ,شجطؾنبظی ٌنطزز؛ ونٝ
ثؿیبض قجی ٝث ٝدبؾد فطوب٘ؽ ٞبی اضائ ٝقس ٜزض ایٗ دبیبٖ ٘بٔ ٝاؾز.

٘ىش ٝؾ ْٛسحمیمبر ثیكشط ثطضؾی زض ٔٛضز سخثیط ا٘ؿساز ٔؿیط ا٘شكنبض ٔنٛج آوٛؾنشیه زض
زاذُ ٔرعٖ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض اؾز .چطا و ٝثب سٛخ ٝثٔ ٝبٞیز ٘بٔ ٍٕٗٞرنعٖ ،اینٗ ٔٛينٔٛ
ثؿیبض ٔ ٟٓاؾز و ٝثسا٘یٓ چٍ ٝ٘ٛیه ؾیٍٙبَ ٍٙٞبْ ٖجٛض اظ ضٚغٗ ٔٗنس٘ی سطا٘ؿنفٛضٔبسٛض
زض یه سدٟیع  HVTسًٗیف  ٚیب سدعی ٝث ٝچٙس ٔؤِفٔ ٝی ٌطزز٘ .شبیح ُٔبِٗن ٝاینٗ ٘نٔٛ
سحمیك  ٚثطضؾی ٔی سٛا٘س زض سٗییٗ ٔىبٖ ؾٙؿٛض زض ٔرعٖ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ٚ ٚاثؿنشٍی آٖ
ث ٝدبؾد فطوب٘ؽ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .یه َطاحنی ٔنؤثط اظ دیىطثٙنسی ؾٙؿنٛض ثنطای
دٛقف ثٟشط ؾیٍٙبَ زض زاذُ ٔرعٖ سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ٔی سٛا٘س سٗساز ؾٙؿٛضٞب ضا ٘یع وبٞف
زٞس.
ُٔبِٟٗ٘ ٝبیی خٌّٛیطی اظ ٚخٛز ٘ٛیع زض حیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضی اؾنز ون ٝنظْ اؾنز لجنُ اظ
ایٙى ٝسدٟیع زچبض یه  PDثب ٌؿشط ٜثعضٌشط ٌطزز اظ ٚلٛ٘ ٔٛیع ث ٝخٟنز ونبٞف ذُنب ٚ
خٌّٛیطی اظ زذبِز ٘ٛیع ٔرهٛنبً زض ایٗ سىٙیه يطٚضی اؾز و ٝثبیس ٘ؿجز ؾیٍٙبَ ثنٝ
٘ٛیع ٔطث ٌٛث ٝؾیٍٙبَ ا٘ساظٌ ٜیطی  PDثٟجٛز یبثس  ٚثٙبثطایٗ زلز  ٚؾیؿشٓ ٔٛلٗیز یبة
افعایف دیسا ٔی وٙس٘ .ىش ٝآذط زض ٔٛضز ُٔبِٗ ٝثیكشط زض آظٔبیف ٔیساٖ ونُ ؾیؿنشٓ زض
ز٘یبی ٚالٗی  HVTزلز زضؾز ؾیؿشٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز ثٟشط  ٚثٟی ٝٙؾبظی ٔنی سٛا٘نس
وبضوطز ؾیؿشٓ ضا سحز قطایٍ ٚالٗنی سٗینیٗ وٙنس .زازٞ ٜنبی ثسؾنز آٔنس ٜاظ چٙنسیٗ
آظٔبیكبر ایٗ اخبظ ٜضا ث ٝوٕذب٘ی ٞبی سدبضی ٔی زٞس و ٝاظ ایٗ زازٞ ٜب زض ؾبذز ٖ ٚبیك
ثٙسی ایٗ ؾیؿشٓ زض ٞ HVTب اؾشفبز ٜوٙٙس.
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