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1تحليل سيستمهای انرژی الکتريکی
مثالهای حل شده از مبحث تحليل مدارهای تکفاز
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:ولتا تغذيه می شوند 240سه بار موازی با مشخصات زير از يک منبع تکفاز با ولتاژ موثر  -1مثال
.کيلووار را جذب ميکند 6.667کيلووات و  12توان : 1بار
.پيش فاز جذب  ميکند 0.96کيلوولت امپر را در ضريب قدرت  4توان : 2بار
.کيلووات را در ضريب قدرت واحد جذب می کند 15توان : 3بار

:در دو حالت زير) ديده شده از طرف منبع(مطلوب است محاسبه امپدانس معادل مجموع بارها 
Xو راکتانس  Rترکيبی سری از مقاومت  -الف
Xو راکتانس  Rترکيبی موازی از مقاومت  -ب

𝑆1 = 12 + 𝑗6.667 𝐾𝑉𝐴

𝑆2 = 4 0.96 − 𝑗4 𝑆𝑖𝑛 cos 0.96 = 3.84 − 𝐽1.12 𝐾𝑉𝐴

𝑆3 = 15 + 𝑗0.0 𝐾𝑉𝐴

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 = 30.84 + 𝑗5.547 𝐾𝑉𝐴

𝑍∗ =
𝑉

𝑆
=

240

30.84 + 𝑗5.547 × 1000
= 1.809 − 𝑗0.3254 Ω

𝑅 =
𝑉

𝑃
=

240

30.84 × 1000
= 1.3677 Ω 

,  
𝑉

𝑄
=

240

5.547 × 1000
= 10.3838 Ω

توانهای مختلط هريک بارها و مجموع آنها

-الف

-ب
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اين مثال مطالعه شود و در صورت ابهام، پرسيده شود
.مقدار لحظه ای ولتاژ منبع را بنويسيد-الف. ولت به يک مدار اعمال شده است  30∡277هرتز و  60يک منبع تکفاز •

مقادير لحظه ای و فازوری جريان ورودی به مدار را در هريک از حالتهای زير بدست آوريد -ب•

اهمی 20مقاومت -1•

ميلی هانری 10سلف  -2•

اهم 25خازن با راکتانس  -3•
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.ولت متصل شده اند 1000سه بار موازی با مشخصات زير به يک منبع تکفاز با ولتاژ موثر 

پس فاز 0.28کيلوولت آمپر و ضريب قدرت  125بار القايی، : 1بار

کيلووار 40کيلووات و  10بار خازنی : 2بار

کيلووات 15بار مقاومتی : 3بار

توانهای اکتيو، راکتيو تحويلی توسط منبع و ضريب قدرت آن را بدست آوريد-الف

.پس فاز بدست آوريد 0.8ظرفيت خازنی مورد نياز برای اصالح ضريب قدرت منبع به  -ب

.جريان عبوری از منبع پس از اصالح ضريب قدرت را بدست آوريد -ج
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𝑃رابطه . به يک منبع ولتاژ متصال شده است Qو  Pفرض کنيد يک مصرف کننده با توانهای اکتيو و راکتيو ثابت : اصالح ضريب قدرت = 𝑉𝐼𝐶𝑜𝑠𝜃  را

𝐼: می توان برای محاسبه جريان منبع بصورت زير نوشت =

ر باشذ، لذا هرچه ضريب قدرت کمت. مالحظه می شود، با ثابت بودن توان اکتيو و ولتاژ دو سر بار، جريان عبوری با ضريب قدرت نسبت عکس دارد
ع، و خط ارتباطی بنابراين اگر بتوان به طريقی ضريب قدرت را افزايش داد، آنگاه جريان جريان عبوری از منب. جريان عبوری بيشتر خواهد بود و بالعکس

.  بين منبع و بار، باعث کاهش افت ولتاژ در خط و نيز تلفات اکتيو و راکيتو خواهد شد
ل اصلی در لذا سوا. بار را در نمحل بار جبران نمايديا همه توان راکتيو مصرفی چون بار خاصيت پس فازی  دارد، بايد از خازن استفاده کرد تا بخشی 

بحث اصالح ضريب قدرت اين است که چه خازنی بايد در محل مصرف نصب شود تا ضريب قدرت به مقدار معينی افزايش يابد؟

𝐶𝑜𝑠𝜃1     ,𝑄1:   قبل از نصب خازن = 𝑃.𝑡𝑎𝑛𝜃1
𝐶𝑜𝑠𝜃2     ,𝑄2:بعد از نصب خازن = 𝑃.𝑡𝑎𝑛𝜃2

:توان راکتيو توليدی توسط خازن
𝑄 = 𝑄1- 𝑄2 = 𝑃(𝑡𝑎𝑛𝜃1- 𝑡𝑎𝑛𝜃2)

𝑄 = 𝑉 𝐶𝜔 ⇒ 𝐶 = [farad]
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سيستمهای سه فاز
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سه فازسيستم 
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𝐸 = 𝑍 + 𝑍 + 𝑍 𝐼 +
𝑍

3
𝐼 + 𝐼 + 𝐼    (1)

𝐸 = 𝑍 + 𝑍 + 𝑍 𝐼 +
𝑍

3
𝐼 + 𝐼 + 𝐼    (2)

𝐸 = 𝑍 + 𝑍 + 𝑍 𝐼 +
𝑍

3
𝐼 + 𝐼 + 𝐼    (3)

𝐸 = 𝐸 ∡0, 𝐸 = 𝐸 ∡ − 120, 𝐸 = 𝐸 ∡ + 4 اگر 120

1 + 2 + 3 ⟹ 𝐸 + 𝐸 + 𝐸 = 0

= 𝑍 + 𝑍 + 𝑍 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝑍 𝐼 + 𝐼 + 𝐼

⟹ 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 = 0 5

1 ⟹ 𝐼 =
𝐸

𝑍 + 𝑍 + 𝑍
=

𝐸 ∡0

𝑍 + 𝑍 + 𝑍

, 𝐼 =
𝐸

𝑍 + 𝑍 + 𝑍
=

𝐸 ∡ − 120

𝑍 + 𝑍 + 𝑍

, 𝐼 =
𝐸

𝑍 + 𝑍 + 𝑍
=

𝐸 ∡ + 120

𝑍 + 𝑍 + 𝑍
 

توالی مثبت را در ولتاژ های منبع نشان می دهد 4رابطه 

سيتم سه فاز
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ولتاژهای فازی و خطی

nولتاژ بين يک فاز و نقطه خنثی = ولتاژ فازی
ولتاژ بين دو فاز را ولتاژ خطی می گويند: ولتاژ خطی
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اگر ولتاژهای فازی منبع بصورت زير باشد: مثال
ولتاژهای خطی را بدست آوريد
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رابطه بين ولتاژ خطی و فازی در اتصال ستاره، توالی مثبت
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محاسبه جريانهای خط
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رابطه جريانهای خطی و فازی در اتصال مثلث
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رابطه جريانهای خطی و فازی در اتصال مثلث
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تبديل مثلث به ستاره و بالعکس
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example
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example
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توان مختلط در يک ژنراتور سه فاز متعادل
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در يک ژنراتور سه فاز متعادللحظه ای توان 
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توان مختلط در يک ژنراتور سه فاز متعادل
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توان مختلط در بارهای متعادل ستاره و مثلث

25



26



مثال
 150پس فاز؛ و ديگری يک موتور سنکرون، توان  0.8کيلوولت را در ضريب قدرت  400دوموتورسه فاز موازی، اولی يک موتور القايی، توان •

می کنندو از امپدانس خط ارتباطی بين جذب ولت  4160پيش فاز از يک منبع سه فاز متعادل تحت ولتاژ خطی  0.9کيلوولت آمپر را در ضريب قدرت 
.منبع و موتورها صرف نظر می شود

.مثلث توان را برای بارهای موتوری اشاره شده رسم نماييد -الف•

ضريب قدرت مجموعه بارها را بدست آوريد -ب•

جريان عبوری از منبع را بدست آوريد -ج•

.محاسبه کنيد 1يک خازن سه فاز با اتصال مثلث، موازی بار بارها متصل می شود، مقدار ظرفيت خارن را برای اصالح ضريب قدرت منبع به  -د•

اندازه جريان عبوری از منبع را پس از اصالح ضريب قدرت بدست آوريد -ه•

27



example
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example
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مثال
اهم در هر فاز، به يک منبع سه فاز متعادل متصل  j2.7+0.4دو بار سه فاز متعادل، موازی با هم، از طريق يک خط سه فاز با امپدانس •

کيلووات را در ضريب قدرت  132پس فاز، و ديگری توان  0.707کليوولت آمپر را در ضريب قدرت  560يکی از بارها توان . شده اند
:مطلوب است.است  3√2200اندازه ولتاژ خطی در ترمينال بارها  . واحد جذب می کند

محاسبه ولتاژ خطی در ترمينال منبع-الف•

محاسبه تلفات اکتيو و راکتيو در خط ارتباطی -ب•

محاسبه توان کل تحويلی توسط منبع -ج•

تلفات خط ارتباطی -ب

توان تحويلی منبع -ج 30



مثال
 0.8کيلووات را در ضريب قدرت  30بار، قدرت . دو ژنراتور سه فاز، بار سه فازی را از طريق دو خط سه فاز مجزا تغذيه می کنند•

اگر . اهم در هر فاز می باشد j1.0+0.8و  j1.6+1.4امپدانس خطوط ارتباطی ژنراتورهای اول و دوم، به ترنيب . پس فاز جذب می نمايد
:ولت تحويل دهد، مطلوب است 460پس فاز در ولتاژ خطی  0.8کيلووات را در ضريب قدرت  15ژنراتور اول، توان 

محاسبه ولتاژ در ترمينالهای بار•

محاسبه ولتاژ در ترمينالهای ژنراتور دوم -ب•

محاسبه توانهای اکتيو و راکتيو تحويلی توسط ژنراتور دوم-ج•
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مثال
محاسبه جريان بار

محاسبه جريان ژنراتور دوم

محاسبه ولتاژ فازی در ترمينال ژنراتور دوم

محاسبه ولتاژ خطی در ترمينال ژنراتور دوم

محاسبه توانهای تحويلی ژنراتور دوم
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Example
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Example

مدار معادل يک 
فاز
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معرفی سيستم پريونيت

35



مدار معادل ترانسفورماتور واقعی
حذف اثر نسبت تبديل ترانسفورماتورها در تحليل سيستمهای قدرت: هدف 

36

م در اين شکل، مدار معادل يک ترانسفورماتور واقعی دو سي
سيم پيچهای طرف اول توسط .پيچه نشان داده شده است

 امپدانسهای مربوطه و ، هسته بصورت ادميتانس، و شاخصه
ان داد ه شده تبديل ولتاژ توسط ترانس ايده آل با نسبت تبديل نش

.است

ده از هر در سيستم پريونيت به دنبال ايجاد شرايطی هستيم تا امپدانس ديده ش
طرف ترانسفورماتور يکسان باشد



سيستم پريونيت

نسبت مقدار واقعی يک کميت به مقدار مبنای آن کميت: تعريف پريونيت•
ونيت، زاويه فاز بنابراين در تبديل يک کميت الکتريکی به پري. کميتهای مبنا اعدادی حقيقی هستند•

.بدون تغيير می ماند
ولتاژ، توان، امپدانس و جريان: چهارکميت الکتريکی مهم•
، دو کميت مبنا بصورت مسقل از هم انتخاب می شوند و دو کميت ديگر بر اساس روابط حاکم•

های معموال ولتاژ و توان مبنا در نقطه ای از سيستم انتخاب می شوند و کميت. محاسبه می شوند
.امپدانس و جريان مبنا محاسبه می شوند

:ولتاژ مبنا در نقطه ای از مدار باشند؛ آنگاه ، قدرت مبنا و  اگر •

ادميتانس مبنا

امپدانس مبنا

جريان مبنا قدرت مبنا
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سيستم پريونيت

:دو قاعده زير را برای کميتهای مبنا در نظر می گيريم•
.مقدار قدرت مبنا برای کل سيستم يکسان فرض می شود•
نسبت ولتاژهای مبنا در دو طرف ترانسفورماتورها را مساوی نسبت تبديل •

.ترانسفورماتور در نظر گرفته می شوند
يت، با به موجب قواعد فوق؛ امپدانس ديده شده از دو طرف ترانسفورماتور، برحسب پريون

.در يک مثال اين موضوع نشان داده می شود. هم يکسان خواهد شد
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مثال

کيلوولت  20يک ترانسفورماتور تکفاز دو سيم پيچه با قدرت نامی : مثال
هرتز، دارای امپدانس ديده شده از 60ولت،  480/120آمپر، نسبت تبديل 

𝑍ولت،  120طرف سيم پيچ  = 0.0525∡78.13°Ω   با . می باشد
کيلوولت آمپر، و ولتاژهای مبنا در دو  20فرض اينکه قدرت مبنا مساوی 

ت طرف ترانسفورماتور برابر ولتاژهای نامی دوطرف باشد؛ مطلوب اس
.نيتمحاسبه امپدانس ترانسفورماتور ديده شده از دو طرف بر حسب پريو
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مدار معادل ترانسفورماتور در حوزه پريونيت

40

سط امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتورها، ماشينها، تو
مقادير  .سازندگان تجهيزات بر حسب پريونيت داده می شوند
مبنا، در محاسبه امپدانس بر حسب پريونيت ، همان 

.مشخصات نامی تجهيزات است



رابطه تغيير مبنا

بعنوان  زمانی که تنها يک تجهيز، نظير يک ترانسفورماتور در سيستم وجود داشته باشد، مقادير نامی آن
ست مقادير ليکن وقتی در يک سيستم، تجهيزات متعددی وجود دارند، ممکن ا. کميتهای مبنا انتخاب می شوند

انند لذا ضروری است امپدانس تجهيزات ، م. مبنای سيستم يا مقادير نامی تجهيزات تفاوت داشته باشد
رابطه تغيير  اينکار با استفاده از. ترانسفورماتورها، ژنراتورها وموتورها ، به مقادير مبنای جديد تبديل شوند

:مبنا قابل انجام است

41

، 𝑉و ولتاژ مبنای  𝑆اگر امپدانس، در قدرت مبنای 
𝑍 برابر ت باشد، آنگاه مقدار امپدانس بر حسب پريونيت در قدر .

،  از رابطه زير  𝑉و ولتاژ مبنای جديد   𝑆مبنای جديد 
:محاسبه می شود



تحليل مدار در حوزه پريونيت

مهای زير برای تحليل مدار در حوزه پريونيت، ابتدا الزم است مدار را به فضای پريونيت رسم کنيم؛ برای اينکار از گا•
:استفاده می کنيم

قدرت مبنا را برای کل سيستم انتخاب می کنيم•

ولتاژ مبنا را برای نقطه ای از سيستم معلوم فرض می کنيم•

.ولتاژ مبنا را برای نقاط ديگر سيسم، بر اساس نسبت تبديل ترانسفورماتورها محاسبه می کنيم•

ه تغيير مبنا را با استفاده از تعريف پريونيت و يا رابط..) ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط انتقال و (امپدانس تجهيزات •
محاسبه می کنيم

.مدار را رسم، و کميتها را بر حسب پريونيت، روی مدار معادل نشان می دهيم•
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مثال

 30در سيستم تکفاز زير، با فرض قدرت مبنا مساوی 
  1ه  کيلوولت آمپر برای کل مدار، و ولتاژ مبنا برای ناحي

ولت  240، برابر )T1طرف سيم پيچ فشار ضعيف ترانس (
ن باشد؛ مدار معادل را در حوزه پريونيت رسم نموده و جريا

بار را بر جسب پريونيت و آمپر بدست آوريد 

43



مثال
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مثال
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مثال
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پريونيت در سيستم سه فاز

.البته بايد بارهای با اتصاالت مثلث را به ستاره تبديل کرد. مدارهای سه فاز متعادل را می توان بر مبنای تکفاز حل کرد
ان داده شده است در روابط زير نش. سه فاز متعادل به پريونيت، مقادير مبنا می توانند بر اساس هر فاز، يا سه فاز انتخاب شوندبرای تبديل مدار 

.که انتخاب قدرت مبنا و ولتاژ مبنا می تواند بر اساس يک فاز و يا سه فاز باشد
.اما معموالً  در سيستم سه فاز،توان سه فاز به عنوان قدرت مبنا ، و ولتاژ خطی بعنوان ولتاژ مبنا انتخاب می شوند
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𝐸يک منبع ولتاژ سه فاز با اتصال ستاره و ولتاژ: مثال = 𝑍از طريق يک خط سه فاز با امپدانس   0∡480 = 1∡85∘Ω به يک بار با اتصال مثلث  
𝑍و با امپدانس = 30∡40∘Ω ولت باشد، جريان فاز  480کيلوولت آمپر، و ولتاژ مبنا  10با فرض اينکه قدرت مبنای سه فاز . متصل شده استa  را

.بر حسب پريونيت بدست آوريد
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ترانسفورماتور سه فاز

ه فازی ترانس سه فاز می توانند از اتصال سه ترانس تکفاز، يا يک ترانس س
.به صورت يکپارچه ساخته شوند

ی ، آرايش هسته و سيم پيچهای يک ترانس سه فاز را نشان م )a(شکل مقابل 
و ترمينالهای  Hبر اساس استاندارد؛ ترمينالهای طرف فشار قوی با حرف . دهد

همچنين برای مشخص کردن . نشان داده می شوند Xسمت فشار ضعيف با 
، و فازهای طرف فشار ضعيف از ABCفازهای طرف فشار قوی از حروف 

.استفاده می شود abcحروف 
متصل شده اند و نيز  Cو A،B، به ترتيب به فازهای H3و H1 ،H2ترمينالهای 

.متصل شده اند cو  bو  aبه فازهای  X3و X2و  X1ترمينالهای فشار ضعيف 
ستاره  هريک از سيم پيچهای طرف فشار قوی و فشار ضعيف می تواند اتصال

.لذا چهار اتصال مطرح می شود. يا مثلث داشته باشد
سيم . ستاره را نشان می دهد-، نمايش شماتيک ترانس با اتصال ستاره)b(شکل 

ثالً م. پيچهايی که روی يک هسته قرار گرفته اند، با هم موازی رسم شده اند
با  VANلذا ). bشکل(روی يک هسته قرار دارد   X1-nو  H1-Nسيم پيچهای 

Van هم فاز است  .
.را نشان می دهد Y-Yدياگرام تک خطی ترانسفورماتور ) c(شکل 
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Y-Y

ولتاژهای فازی، فازهای مشابه در دو طرف، با  Y-Yدر اتصال 
Δدر اتصال . هم هم فازند − Δ نيز به همين صورت است.

مدار معادل در سيستم پريونيت
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𝑉، با ولتاژ خطی طرف فشار ضعيف )ستاره( 𝑉مطابق شکل، ولتاژ فازی طرف فشار قوی  ، )مثلث(  
.  هم فاز است

درجه از ولتاژ خطی آن  30، )اتصال مثلث(از طرفی، ولتاژ فازی معادل ستاره در طرف فشار ضعيف، 
.  درجه عقب تر است 30، )ستاره( 𝑉عقب تر است، و لذا از ولتاژ 

𝑌در اتصال   − Δ  ،درجه تقدم فاز  30ولتاژ فازی طرف ستاره، از ولتاژ فازی معادل ستاره طرف مثلث
حاظ نمايد، بنابراين در مدار معادل اين ترانسفورماتورها بايد از تراتس ايده آلی که اين جابجايی فاز را ل. دارد

.  استفاده شود
Δبرای اتصال − 𝑌 نيز به همين صورت است.

مدار معادل در سيستم پريونيت
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مدار معادل ترانسفورماتور با اتصاالت مختلف، در سيستم پريونيت
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مثال
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مثال
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ترانسفورماتورهای سه سيم پيچه

در فصلهای بعد به آنها پرداخته خواهد شد•
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Transmission Lines 
parameters

كليات، انواع هاديها، مقاومت، كنداكتانس -قسمت اول
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انتقالپارامترهای خطوط 

 بعنوان واسط توليد و محل مصرف، نقش: ماموريت خطوط انتقال-
.مهمی در تامين انرژی الکتريکی دارند

، برجها، )ايزوالتورها(يک خط انتقال هوايی، شامل هاديها، مقره ها -
.  و در بسياری از موارد سيمهای محافظ می باشد

ی چهار پارامتر در خط انتقال که ماموريت آن را تحت تاثير قرار م-
 مقاومت هاديهای خط، اندوکتانس، کاپاسيتانس و: دهند عبارتند از

)ازهاناشی از جريانهای نشتی بين فاز و برج و بين ف(کنداکتانس 
مقاومت و راکتانس خط، امپدانس سری خط را شکل می دهند؛ و 

.می دهند کنداکتانس و ظرفيت خازنی خط ، ادکيتانس موازی را تشکيل

كليات، انواع هاديها، مقاومت،  -قسمت اول•
كنداكتانس
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انواع هاديهای خطوط انتقال

هاديهاي مسي و آلومنيمي•

.  هاديهاي آلومنيمي، به طور گسترده اي در خطوط انتقال هوايي استفاده مي شوند•

متر چون قابليت هدايت آلومنيم از مس ك(باشد مقطع آلومنيم بايد بيشتر براي استفاده از هاديهاي آلومنيمي، بجاي هاديهاي مسي،، سطح •
.از اين جهت جايگزين  مس در خطوط هوايي انتقال شده است. استسبك تر و ارزان تر و نيز فراوانتر از مس اما آلومنيم ).  است

است كه شامل اليه هايي از رشته هاي آلومنيم است كه ) ACSR(يكي از متداولترين انواع هاديها، هادي آلومنيمي تقويت شده با فوالد •
رشته هاي فوالدي براي افزايش استحكام مكانيكي ). شكل زير(دور يك هسته مركزي شامل رشته هاي فوالدي، قرار مي گيرند

.استفاده شده اند

هاي هادي. ساخت هاديهاي رشته اي آسان تر است، زيرا هاديهاي بزرگتر را مي توان با افزايش تعداد اليه هايي از اين رشته ها، ايجاد كرد•
مي شود acضمن اينكه، رشته اي كردن هاديها باعث كاهش اثر پوستي در جريان  .رشته اي منعطف تر از هاديهاي يكپارچه هستند

.استفاده از رشته هاي فوالدي، موجب افزايش نسبت استقامت به وزن هادي مي شود•

.به منظور اتالف حرارت ايجاد شده در هادي، در خطوط هوايي، از هاديهاي بدون روكش استفاده مي شود•
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انواع هاديهای خطوط انتقال
: ديگر انواع هاديها•

)AAC(هاديهاي تمام آلومنيمي •
)AAAC(هاديهاي آلياژ آلومنيمي •
)ACAR(هاديهاي آلياژ آلومنيمي تقويت شده •
درجه سانتي گراد را دارند و در هسته  ١٥٠كه قابليت كار در دماي باالي ) ACSS(هاديهاي آلومنيمي تقويت شده با فوالد •

.فوالدي آنها از آلومنيم آبكاري شده استفاده شده است
، كه در آن از آلومنيم مقاوم حرارتي ، روي مغزي فوالدي، با يك فاصله )GTZACSR(داراي فاصله هوايي  ACSRهاديهاي •

.هوايي كوچك بين مغزي فوالدي و اليه اول آلومنيم استفاده مي شود
، ) ACFR(ظهور تكنولوژي، امكان استفاده از مواد تركيبي را فراهم نموده است، نظير هاديهاي آلومنيم تقويت شده با كربن •

.كه مغزي آن شامل فيبر كربن است
.، كه مغزي آن شامل فيبرهاي آلومنيم است)ACCR(هاديهاي آلومنيمي كامپوزيت تقويت شده •
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)باندل(هاديهای گروهی 

كيلوولت شكل  ٧٦٥خط .اغلب خطوط انتقال در هر فاز بيش از يك هادي دارند؛ كه هاديهاي گروهي ناميده مي شود•
.در هر فاز شامل دو هادي است ٤.٣كيلوولت شكل  ٣٤٥هادي در هر فاز است و نيز خط  ٤داراي ٤.٢

.شدت ميدان الكتريكي در سطوح هاديها، در خطوط باندل كمتر است، و به واسطه آن تلفات كرونا كنترل خواهد شد•

خطوط باندل، داراي امپدانس سري كمتري هستند•
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)مقره ها(ايزوالتورها 
.اشندکيلوولت، مقره ها از نوع آويزی هستند، که شامل زنجيره ای از ديسکهای چينی ، شيشه ای، پليمری می ب 63در خطوط باالی •

 7500اينچ فاصله بين مراکز ديسکهای مجاور، و استقامت مکانيکی  5.75اينچ،  10، دارای قطر )4.4شکل (مقره استاندارد •
.کيلوگرم هستند

.شکل،  است Vدارای دو زنجيره در هر فاز، با آرايش  4.2کيلوولت شکل  765خط •

.دارای يک زنجيره عمودی در هر فاز است 4.5کيلوولت شکل  345خط •

).4.1جدول(با افزايش ولتاژ،  تعداد ديسکهای مقره در يک زنجيره، افزايش می يابد •

برای ) Fog type(انواع ديگری از ديسکها وجود دارند که شامل واحدهايی با استقامت مکانيکی باالتر و مقره های نوع مه ای •
استفاده در مناطق آلوده می باشند
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نمونه ای از مشخصات خطوط انتقال

نمونه ای از مشخصات خطوط انتقال
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سيمهای محافظ 

.سيمهاي محافظ كه در باالي فازها واقع شده اند، از هاديهاي فاز در برابر صاعقه حفاظت مي كنند•

با سطح مقطع خيلي كمتر از  ACSRسيمهاي محافظ مي توانند از انواع، فوالدي با استقامت باال و فوق العاده زياد، يا •
.هاديهاي فاز باشند

تعداد و محل سيمهاي محافظ طوري انتخاب مي شود كه تقريباً همه صاعقه ها به سيمهاي محافظ برخورد كند نه به •
.سيمهاي محافظ با برجها به زمين متصل مي شوند. از دو سيم محافظ استفاده شده است ٤.٣و  ٤.٢در شكلهاي . فازها

 هنگام برخورد صاعقه به سيم محافظ، به زمين جاري مي شود، به شرط اينكه امپدانس برج  و مقاومت پاي برج كوچك•
.باشند
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مالحظات کلی در طراحی خطوط انتقال

:فاكتورهايي كه در طراحي خطوط انتقال بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از•
، تعداد مقره ها، آرايش افقي يا عمودي )تعيين نوع، اندازه و تعداد باندل هاديها در هر فاز(مالحظات الكتريكي •

زنجيره مقره ها، فواصل بين فازها، و بين فازها با برج، تعيين تعداد سيمهاي محافظ، كاهش مقاومت پاي برج
)استقامت مكانيكي هاديها، برجها(مالحظات مكانيكي •
)باند عبور خط، و اثرات ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بر انسان وحيوانات(مالحظات زيست محيطي •
)طراحي با حداقل هزينه(مالحظات اقتصادي •
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داراي مقاومتند  acو  dcهاديهاي خط  در برابر عبور جريانهاي : مقاومت

Tخط در دماي  dcمقاومت •

استفاده مي  dcو انگليسي واحدهاي مجزايي براي سنجش مقاومت  SIدر دستگاههاي •
در واحد انگليسي، واحد سطح بر حسب ميل دايره . آمده است ٤.٢شود كه در جدول 

ميل دايره و هر. ميل است ١٠٠٠هر اينچ معادل . بيان مي شود) circular mils(اي 
sq(ميل مربع  معادل  cmاي يا  mil (است .

:اينچ داريم Dبرای دايره ای به شعاع 
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مقاومت ويژه هادی

 annealed(، مس آبكاري شده  استاندارد بين المللي براي سنجش مقاومت ويژه . مقاومت ويژه به جنس هادي بستگي دارد•
copper (نشان داده شده است ٤.٣مقاومت ويژه هاديها در جدول  . است.

)  هادي(اين پيچش باعث مي شود طول رشته ها از طول خط . در هادهاي رشته اي و چند اليه، جهت پيچش اليه ها متناوباً عوض مي شود•
درصد از مقدار محاسبه شده در رابطه زير بيشتر مي شود ٢تا  ١در نتيجه مقاومت هادي رشته اي، . بيشتر شود

.مقاومت هادي، تغييرات خطي نسبت به دما دارد، كه در رابطه زيربيان شده است•
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acمقاومت 

.محاسبه مي شود هادي از رابطه   effective resistanceيا مقاومت موثر  acمقاومت 
.  هادي يكنواخت است ع، توزيع جريان در سطح مقطdcدر جريان 

د، با افزايش فركانس جريان در يك هادي استوانه اي، تمايل به عبور از سطح هادي دار. ، توزيع جريان غير يكنواخت است acاما در 
.نام دارد) Skin Effect(اين پديده اثر پوستي . بطوريكه چكالي جريان در بخش مركزي هادي كمتر است

.ضمناً در هادي با شعاع زياد، حتي چگالي جريان نسبت به فاصله شعاعي از مركز هادي، تابعي نوساني است
و  ٦٠(اما در فركانسهاي قدرت . هادي زياد مي شود acهمچنين با افزايش فركانس، تلفات افزايش مي يابد، و لذا طبق رابطه باال، مقاومت 

.بيشتر است dcاز مقاومت ) درصد٢تا (هادي ، چند درصدي   ac، مقاومت )هرتز ٥٠
مشخصات هاديهاي مسي و آلومنيمي را  A.4و  A.3جدوال . سازندگان هاديها، اطالعات مربوط به هاديها را در اختيار قرار مي دهند

.نشان مي دهند
ار لذا ش. براي هاديهاي مغناطيسي، نظير هادي هاي فوالدي كه در سيمهاي محافظ استفاده مي شوند، مقاومت به اندازه جريان وابسته است

.  پيوندي داخلي و تلفات آهني يا مغناطيسي ، وابسته به اندازه جريان است
فوالدي داراي مقاومت ويژه در مقايسه با رشته هاي آلومنيمي، باال است و لذا تاثير اندازه جريان در ) مغزي(هسته  ACSRدر هاديهاي 

.كوچك است ACSRمقاومت هاديهاي 
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مشخصات 
هاديهای مسی
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مشخصات 
هاديهای 
آلومنيمی
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كنداكتانس

.  بين هاديها، يا بين هادي و زمين توسط كنداكتانس مدل مي شود) اكتيو(تلفات حقيقي •
.  در خطوط هوايي، اين تلفات از جريانهاي تنشتي در مقره ها و پديده كرونا نشات مي گيرد•
ط به نظير فاكتورهاي مربو(جريان نشتي مقره، به مقدار آلودگي، نمك و ساير آالينده هايي كه روي مقره انباشته مي شوند •

.، به ويژه در حضور رطوبت بستگي دارد)هواسنجي
.  ودكه شدت ميدان الكتريكي قوي در سطح هادي باعث يونيزاسيون هواي اطراف هادي ش دپديده كرونا، وقتي اتفاق مي افت•

تگي تلفات حقيقي ناشي از اين پديده، تلفات كرونا نام دارد، كه به وضعيت هوا، به ويژه باران و ناهمواريهاي سطح هادي بس
.دارد

لذا در مطالعات سيستم . كم است تلفات ناشي از جريانهاي نشتي در مقره ها و پديده كرونا، معموالً در مقايسه با تلفات •
.قدرت، از كنداكتانس صرف نظر مي شود، چون بخش خيلي كوچكي از ادميتانس موازي خط را تشكيل مي دهد
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پارامترهاي خطوط انتقال
اندوكتانس -قسمت دوم
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فهرست مطالب

اندوكتانس داخلي و خارجي هادي استوانه اي توپر •
)اثبات رابطه مبنا براي استفاده در محاسبات اندوكتانس(محاسبه شار پيوندي يك هادي در مجموعه اي از هاديها •
)داراي هاديهاي توپر، و رشته اي(اندوكتانس خط تكفاز •
اندوكتانس خطوط انتقال سه فاز تكمداره•
)به منظور متعادل نمودن اندوكتانسها در سه فاز(جابجايي فازها در خطوط سه فاز •
اندوكتانس خطوط سه فاز تكمداره و  باندل•
اندوكتانس خطوط سه فاز دو مداره و باندل•

محاسبات افت ولتاژ و ولتاژ القا شده در خطوط انتقال قدرت و مخابرات كه داراي برج انتقال مشترك هستند •
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آهنگ تغييرات شار پيوندي به آهنگ تغيير ات جريان: اندوكتانس
اياستوانه اندوكتانس هادي •

:را مي توان از رويه زير محاسبه كرد اندوكتانس يك مدار مغناطيسي داراي ضريب نفوذپذيري •
به كمك قانون آمپر Hمحاسبه شدت ميدان مغناطيسي •
𝐵از رابطه  Bمحاسبه چگالي شار مفناطيسي• = 𝜇.𝐻

 𝜙محاسبه شار مغناطيسي •
)، چه بخش از هادي را احاطه كرده است𝜙يعني شار مغناطيسي ( 𝜆محاسبه  شار پيوندي •

𝐿محاسبه اندوكتانس از رابطه • =

.  گام اول در محاسبات اندوكتانس، محاسبه اندوكتانسهاي داخلي و خارجي، و اندوكتانس كل  هادي استوانه است
.گام دوم؛ محاسبه شار پيوندي يك هادي در مجموعه اي از هاديهاي حامل جريان است؛ كه رابطه آن اثبات مي شود

:  فرضياتي براي محاسبه اندوكتانس هادي به شرح زير درنظر گرفته مي شود. را نشان مي دهد Iو حامل جريان  rشكل زير، يك متر از يك هادي استوانه اي با شعاع 
.  از تاثير هادي برگشت صرف نظر مي شود

𝜇هادي غير مغناطيسي فرض مي شود، به عبارت ديگر ضريب نفوذ مغناطيسي آن  .فرض مي شود  
)اثر پوستي صرف نظر مي شود(توزيع جريان در مقطع هادي يكنواخت فرض مي شود 
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ناشي از وجود  جريان متغير با زمان در داخل هادي: اندوكتانس داخلي

مجموع  شدت ميدان مغناطيسي  روي حلقه آمپر برابر  جريان داخل حلقه است: قانون آمپر

به دليل . را درنظر ميگيريم ر به شعاع پبراي تعيين شدت ميدان مغناطيسي در دراخل هادي، حلقه آم
مولفه شعاعي ندارد و لذا اين ميدان، مولفه مماس   همچنين. در طول مسير دايره اي، ثابت است  تقارن،

اصل بنابراين، ح. به عبارت ديگر، هادي داراي ميدان مغناطيسي متحدالمركز است. بر مسير را تشكيل مي دهد
:انتگرال به صورت زير است

.مي گذرد xبخشي از جريان كل هادي است كه ازمقطع به شعاع : 

المان شار مغناطيسی گذرنده از سطح مشخص شده در شکل، در واحد طول

شار پيوندي

اندوكتانس داخلي

شار پيوندي كل داخلي

:يكنواختي جريان 

76



اندوكتانس خارجي

شار خارج هادي، با كل جريان هادي 
پيوند دارد

از هادي واقع شده اند و آن را دربرگرفته  D2و  D1براي محاسبه شاري كه در فضايي محدود به فاصله 
.خواهد بود D2و  D1است، حدود انتگرال 

اندوكتانس خارجي

:   از مركز هادي Dاندوكتانس خارجي، ناشي از شار موجود در فضايي به ضخامت از سطح هادي تا نقطه اي به فاصله 
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شعاع متوسط هندسي هادي

شار پيوندي داخلي به عالوه شار پيوندي كه در خارج هادي، از سطح هادي تا نقطه اي به  :شار پيوندي كل هادي
وجود دارد Dفاصله 

Geometic mean radius 
(gmr) 

اندوكتانس كل

شعاع متوسط هندسي هادي، عبارتست از شعاع يك هادي فرضي كه فاقد 
هادي ناشي از جريان هاديشار پيوندي كل .اندوكتانس داخلي است
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)مرور(اندوکتانس 

اندوكتانس خارجي اندوكتانس كل هادي

شار پيوندی يک (ادامه بحث اندوکتانس 
)هادی در مجموعه ای از هاديها
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اثبات رابطه مبنا براي استفاده در محاسبات  :شارپيوندي يك هادي در مجموعه اي از هاديها
اندوكتانس

در آرايه اي از هاديهاي حامل  kمي خواهيم ثابت كنيم، شار پيوندي با هادي مفروض : هدف
:، كه مجموع جريانها در آنها صفر است از رابطه زير قابل محاسبه است)Mبه تعداد(جريان

.را در فضا در نظر ميگيريم Pدر قدم اول نقطه : اثبات
:، از دوبخش تشکيل می شودkشار پيوندی با هادی 

که از اين هادی تا  kيعنی شار ناشی از جريان هادی  ،)  k )𝜆شار پيوندی ناشی از جريان هادی  ( 
.)وجود دارد و آن را احاطه کرده است Pنقطه 

 

)m،𝜆شار ناشی از جريان ساير هاديها، مثال هادی مفروض (و 
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اندوكتانس خط تكفاز

𝑋 = 2𝜋𝑓. 𝐿𝑥,      𝑋 = 2𝜋𝑓. 𝐿𝑦 محاسبه راكتانس

Δ𝑉 = 𝑗𝐿𝑥. 𝜔. 𝐼 Δ𝑉 = 𝑗𝐿𝑦. 𝜔. 𝐼 افت ولتاژ
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تكفاز شامل هادي هاي مركباندوكتانس خط

نشان می دهند که اندوکتانس رشته ها در هادی  5و  4روابط 
.  اما اختالف آنها کم است. رفت با هم متفاوتند

هادی  برای تعيين رابطه ای سر راست، برای محاسبه اندوکتانس
X  وYشته ، اندوکتانس هر رشته را معادل متوسط اندوکتانسهای ر

.  ها در نظر می گيريم
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تكفاز شامل هادي هاي مركباندوكتانس خط

اندوكتانس كل خط

اندوكتانس هادي رفت

با توجه به اينکه، رشته ها در هادی رفت با هم موازی هستند، 
:را نوشت 7برای اندوکتانس هادی رفت می توان رابطه 
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مثال-تكفاز شامل هادي هاي مركباندوكتانس خط

 شكل مقابل آرايش هاديها را در يك خط تكفاز نشان مي دهد كه در آن،
از سه هادي در هادي رفت، و از دو هادي در هادي برگشت استفاده 

 cm 0.25شعاع هاديها در هادي رفت و برگشت به ترتيب، . شده است
نس اندوكتانس هاديهاي رفت و برگشت و اندوكتا. مي باشد cm 0.5و 

.كل خط را محاسبه كنيد

xشعاع متوسط هندسي هادي 

Yشعاع متوسط هندسي هادي 
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مثال-تكفاز شامل هادي هاي مركباندوكتانس خط

هاديهاي رفت و اندوكتانس  .دهدشكل مقابل آرايش هاديها را در يك خط تكفاز نشان مي 
.برگشت و اندوكتانس كل خط را محاسبه كنيد
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مثال-تكفاز شامل هادي هاي مركباندوكتانس خط

از هم قرار  ft 5مايل، هاديها بصورت افقي و به فاصله  ٢٠در يك خط تكفاز به طول 
اندوكتانس . است gmr=0.01750 ftشعاع متوسط هندسي هر هادي، . گرفته اند

.هرتز محاسه كنيد ٦٠كل خط و راكتانس آن را در فركانس 
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تكمداره -اندوكتانس خطوط سه فاز

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
1

𝑟
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝐷
(1)

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
1

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝑟
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝐷
  (2)

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
1

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

1

𝑟
  (3)

𝐼 + 𝐼 + 𝐼 = 0    (4)

𝑟 = 𝑟 = 𝑟 = 𝑟      (5)

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
𝐷

𝑟
+ 𝐼 𝐿𝑛

𝐷

𝐷
(6)

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
𝐷

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

𝐷

𝑟
(7)

𝜆 = 2 × 10 𝐼 𝐿𝑛
𝐷

𝐷
+ 𝐼 𝐿𝑛

𝐷

𝑟
(8)

𝜆

𝐼
≠

𝜆

𝐼
≠

𝜆

𝐼
⟹ 𝐿 ≠ 𝐿 ≠ 𝐿

،  4، با استفاده از رابطه3تا  1اگر درروابط 
:يکی از جريانها را حذف کنيم خواهيم داشت

از يافتن رابطه ای برای محاسبه اندوکتانس هر ف: هدف
از خط سه فاز
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جابجايي فازها -اندوكتانس خطوط سه فاز تكمداره

(I) (II) (III)

هاديها، رشته اي فرض مي شوند

فاصله متوسط هندسی فازها

به اين خطوط ، خطوط سه فاز جابجاشده گفته مي شود
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كيلومتر، بصورت افقي است كه در آن فاصله فاز وسط از فازهاي  ٢٠٠آرايش فازها در يك خط انتقال سه فاز تكمداره، جابجا شده، بصول •
 ٦٠باشد، اندوكتانس خط را بر حسب هانري و راكتانس آن را در فركانس  ft 0.0520اگر شعاع متوسط هندسي هادي  . متر است ١٠كناري 

.هرتز بدست آوريد

مثال -اندوكتانس خطوط سه فاز جابجا شده
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)باندل(اندوكتانس خطوط سه فاز شامل هاديهاي گروهي 

ا استفاده از هاديهاي گروهي درهر فاز از خطوط انتقال فشار قوي موجب كاهش شدت ميدان الكتريكي در سطح هادي مي شود و نيز موجب كاهش و ي•
. حذف پديده كرونا و پيامدهاي آن مي گردد

.تلفات كرونا، تداخل در امواج مخابراتي، نويزهاي شنيداري از پيامدهاي نامطلوب كرونا در خطوط انتقال به شمار مي روند•
.همچنين باندل كردن خطوط، موجب افزايش شعاع متوسط هندسي فازها شده و كاهش امپدانس سري خط را به دنبال دارد•
DSLاز شعاع متوسط هادي گروهي استفاده مي شود  Dsرابطه محاسبه اندوكتانس هر فاز از خط، شبيه رابطه قبلي است، با اين تفاوت كه به جاي •
.ضمنا در محاسبه فاصله متوسط هندسي فازها، از فواصل بين مراكز باندل استفاده مي شود•

.  هاديهايي گروهي در هر فاز ، با هم موازيند: نكته
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مثال-)باندل(اندوكتانس خطوط سه فاز شامل هاديهاي گروهي 

 ft 0.0375اگر در مثال قبل، هر فاز از خط، توسط دو هادي با شعاع متوسط هندسي 
.اندوكتانس و راكتانس خط را محاسبه كنيد -الف: جايگزين شود

با وجود . كمتر از مثال قبل است% ٢٢راكتانس خط ، : نتيجه
ش كاه. اينكه حجم هاديهاي استفاده شده در دو خط يكسان است

.امپدانس سري خط، كاهش افت ولتاژ در خط را به دنبال دارد

اهم بر كيلومتر باشد، مقاومت هر فاز از خط و امپدانس  0.0798اگر مقاومت هر هادي، -ب
.سري خط را بدست آوريد

در هر فاز از دو هادي استفاده شده است، و با توجه به موازي بودن هاديهاي گروهي در هر : حل
:فاز، براي محاسبه مقاومت هر فاز، بايد مقاومت هادي را بر تعداد باندل تقسيم كنيم

𝑅 =
0.0798

2
× 200 = 7.98 Ω

𝑍 = 7.98 + 𝑗78.8   Ω امپدانس سری
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كيلومتر، كه در از هادي كرلو  ٢٥٠كيلوولت، دو باندل، جابجا شده، به طول  ٤٠٠آرايش هادي ها در يك خط انتقال سه فاز تكمداره •
(curlew)  0.0128با شعاع متوسط هندسيm  و مقاومتac  ،0.062 اهم بر كيلومتر استفاده شده، بصورت شكل زير است  .

مطلوب است محاسبه امپدانس سري خط . است cm 45.7مترف و فاصله بين هادي در باندل  ٧فاصله فاز مياني از فازهاي كناري، 
.كيلوولت ٤٠٠مگاولت آمپر و ولتاژ مبناي  ١٠٠بر حسب اهم و پريونيت در قدرت مبناي 

مثال-)باندل(اندوكتانس خطوط سه فاز شامل هاديهاي گروهي 
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خطوط سه فاز دومداره

طي به منظور انتقال توان بيشتر و استفاده مطلوب تر از باند عبور خط و مالحظات زيست محي
مي  و تخريب منابع طبيعي، در عمل غالباً خطوط انتقال بصورت دو مداره و بيشتر از آن احداث

.كيلوولت را نشان مي دهد ٣٤٥شكل مقابل ، يك خط انتقال دو مداره با سطح ولتاژ نامي . شوند
وقتي . دو مدار با هم موازي بوده، كه دياگرام تك خطي آن در شكل باال نشان داده شده است

گفته مي شود دو خط با هم موازي اند به اين معناست كه فازهاي مشابه در دو مدار با هم 
؛  ’Aو  Aدر اين شكل فازهاي . بعبارت ديگر در ابتدا و انتهاي خط بهم متصل مي شوند. موازيند

.با هم موازي هستند ’Cو Cبا هم موازي؛ وفازهاي  ’Bو Bبا هم موازي؛ و فازهاي 
بديهي است كه مي توان اندوكتانس هر مدار را جداگانه حساب كرد، يعني هر مدار را بعنوان 

، اندوكتانس خط دو )Ls(خط تكمداره در نظر گرفته و پس از محاسبه اندوكتانس هر مدار
د لذا باي. اما با اين روش اثر متقابل بين مدارها درنظر گرفته نمي شوند. مداره را حساب كنيم

را با احتساب اثر ) L(رابطه اي بدست آوريم كه به كمك آن بتوان اندوكتانس خط دو مداره 
.متقابل بسن مدارها حساب كرد
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اندوكتانس خطوط سه فاز دو مداره

(I)

(II)

(III)

.آرايش فازها در سه بخش از خط، كه جابجايي فازها در آن انجام شده است، در شكل نشان داده شده است
بنابراين اگر جريان عبوري از آنها ). با هم موازيند ’Aو  Aيعني (فازهاي مشابه، در دو مدار با هم موازيند  

. را حمل خواهند كرد ، جريان ’Aو  Aفرض كنيم، هريك از فازها ي  IAرا 
:را در سه بخش از خط، مي نويسيم Aخط دو مداره،  شار پيوندي فاز   Aبراي محاسبه اندوكتانس فاز 
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اندوكتانس خطوط سه فاز دو مداره
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مثال-اندوكتانس خطوط سه فاز دو مداره
آرايش هاديها در يك خط انتقال سه فاز دومداره، جابجا شده كه در آن از هاديهايي 

.  استفاده شده، بصورت شكل زير است m 0.01137با شعاع متوسط هندسي 
.اندوكتانس هر فاز از خط دومداره را بدست آوريد
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مثال-اندوكتانس خطوط سه فاز دو مداره

دو  اگر در مثال قبل ، از اثر القاي متقابل بين مدارها، صرف نظر شود، اندوكتانس خط
.مداره را محاسبه نموده و خطاي نسبي در اين تقريب را بدست آوريد

:اندوكتانس يكي از مدارها را بدست آورده و سپس آن را نصف مي كنيم: حل

اهم بر كيلومتر باشد، مقاومت هر فاز خط دومداره  0.0798اگر مقاومت هر هادي، 
چقدر است؟
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دهولتاژ القا ش -اندوكتانس خطوط سه فاز

رار شکل مقابل آرايش هاديها را در يک خط انتقال سه فاز، به همراه يک خط تلفن که روی يک برج ق
آمپر از خط قدرت عبور کند و جريان خط تلفن ناچيز  250اگر جريان متعادل . گرفته اند را نشان می دهد

.استجابجا نشده خط قدرت .باشد، ولتاژ القا شده در هر کيلومتر از خط تلفن را محاسبه کنيد
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تكليف-مدارهاندوكتانس خطوط سه فاز دو 

كه  جابجا شده، ،)هرتز ٥٠فركانس (كيلومتر  ١٥٠باندل به طول  سه كيلوولت دومداره و ٤٠٠آرايش هاديها را در يك خط انتقال سه فاز زير شكل •
متر  0.0128اهم بر كيلومتر؛ و شعاع متوسط هندسي آن  0.062هادي،  acمقاومت . در آن از هاديهاي كرلو استفاده شده است، نشان مي دهد

.است

.محاسبه نماييد واحد طولاز خط را در هر مدار و اندوكتانس دو مداره اندوكتانس خط  –الف •

.  آوريدبدست كيلوولت  ٤٠٠ولتاژمگاولت آمپر و  ١٠٠در قدرت مبناي  اهم و پريونيتامپدانس سري كل خط دومداره را بر حسب  -ب•
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دهولتاژ القا ش -اندوكتانس خطوط سه فاز
.  كيلومتر را نشان مي دهد ١٥شكل مقابل آرايش هاديها در يك خط انتقال سه فاز به طول 

 bو aاگر جريانهاي عبوري از فازهاي .  است cm 1.0هاديها توپر، و شعاع هريك ، 
:به صورت زير باشد cو 

:استمطلوب 
، و ولتاژ القا شده در آنnمحاسبه شار پيوندي هادي خنثي  -الف
هرتز ٥٠در فركانس  cو  a ،bمحاسبه افت ولتاژ در فازهاي  -ب
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پارامترهاي خطوط انتقال
)كاپاسيتانس(ظرفيت خازني  -قسمت سوم
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)كاپاسيتانس(ظرفيت خازني 

:از رويه زير قابل محاسبه است 𝜀ظرفيت خازنی بين هاديها در يک محيط با ضريب نفوذدهی 
از قانون گاوس Eمحاسبه شدت ميدان الکتريکی  -1
بين هاديها Vمحاسبه اختالف پتانسيل  -2
𝐶محاسبه ظرفيت خازنی از رابطه   -3 =

ادی در همچنين ولتاژ بين دو ه. ابتدا ميدان الکتريکی اطراف يک هادی استوانه ای  و اختالف پتانسيل بين دو نقطه  در خارج هادی را حساب می کنيم
.مجموعه از هاديهای باردار محاسبه می کنيم

مولفه نرمال  به عبارت ديگر. به موجب قانون گاوس، کل شار الکتريکی که از يک سطح بسته خارج می شوند معادل است با کل بارداخل سطح بسته
.چگالی شار الکتريکی در يک سطح بسته معادل بار داخل سطح است

𝐸مولفه نرمال چگالی شار الکتريکی،  𝐷که در آن،  به موجب . المان سطح است Ds. مولفه نرمال شدت ميدان الکتريکی،   
ه بارهای منفی خطوط ميدان الکتريکی از بارهای مثبت شروع و ب. قانون گاوس، منشا ميدانهای الکتريکی، بار الکتريکی است

.ختم می شوند
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؛ )بار مثبت فرض شده(كولمب در متر   qو بار  rمطابق شكل، هادي استوانه اي با شعاع •
. كه داراي توزيع يكنواخت روي سطح هادي است

براي سادگي، طول هادي به اندازه كافي بلند درنظر گرفته مي شود؛ و مقاومت آن صفر •
.لذا ميدان الكتريكي در داخل هادي صفر است). هادي كامل   (فرض مي شود 

، به طول )( xبراي تعيين ميدان الكتريكي خارج از هادي، استوانه گاوس به شعاع •
روي  چون توزيع بار يكنواخت است، شدت ميدان الكتريكي . يك متر انتخاب مي شود

.استوانه ثابت است

 بنابراين. همچنين ميدان الكتريكي فاقد مولفه مماسي است، لذا ميدان مولفه شعاعي دارد•
:حاصل انتگرال بصورت زير خواهد شد

)كاپاسيتانس(ظرفيت خازني 

ا استوانه های هم محوری که هادی را احاطه می کنند، سطوح هم پتانسيل ر
و  D1ل اختالف پتانسيل بين دو استوانه هم محور در فواص. تشکيل می دهند

D2 به صورت زير است:V12 ولتاژ ،P1  نسبت بهP2اگر . استq  مثبت باشد وD2 ازD1 بيشتر
.مثبت است V12باشد، آنگاه 

 qفازور ولتاژ و  ac ،V12فقط در . معتبر است acو  dcرابطه زير برای 
.نمايش فازوری بار سينوسی است
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بين دو هادي) ولتاژ(اختالف پتانسيل 

 از(اختالف پتانسيل بين دو هادی، در مجموعه ای از هاديها 
ن می توان اختالف پتانسيل بي) 1(با اعمال رابطه : )Mتا  1

.بصورت زير نوشت m، ناشی از هادی  kو  iهاديهای 

ناشی  iو  kبين هاديهای  𝑉با استفاده از جمع آثار، ولتاژ 
:از همه بارها بصورت زير خواهد شد

رابطه پايه
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ظرفيت خازني خط تكفاز

 q–دارای بار  Yکولمب بر متر باشد و هادی  qدارای بار  xبا فرض اينکه، هادی 
:باشد، به کمک رابطه مبنا خواهيم داشت

رابطه پايه

ود، اگر خط دوسميه توسط يک ترانسفورماتور با سر وسط تغذيه ش
:آنگاه ولتاژ بين هر هادی و زمين، نصف مقدار فوق است، يعنی
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اگر شعاع هر . است 5ftمايل، آرايش هاديها بصورت افقی است که در آن فاصله هاديها از يکديگر  20کيلوولت به طول  20در يک خط تکفاز: مثال
.هرتز محاسبه کنيد 60باشد ظرفيت خازنی بين هاديها و توان راکتيو توليدی آن را در فرکانس   0.023ftهادی 

مثال -ظرفيت خازني خط تكفاز
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ظرفيت خازني خط  سه فاز

زها فواصل فا(خط سه فاز با فاصله گذاری متقارن فازها 
رف فعالً از اثر زمين ص. ، را درنظر می گيريم)مساوی اند

𝑞و  𝑞 ،𝑞بارهای . نظر می شود را در نظر می   
𝑞 گيريم، بطوريکه + 𝑞 + 𝑞 = 0

رابطه پايه
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هاديهاي رشته اي، فاصله گذاري نامتقارن: ظرفيت خازني خط  سه فاز

فر ادي صن هدر روابطي كه براي ماسبه ظرفيت خازني گفته شد؛ فرض بر اين بود كه هادي استوانه اي داراي مقاومت صفر باشد و لذا ميدان الكتريكي درو
كمي  بنابراني ميدان الكتريكي در سطح هادي،. اما هاديهاي واقعي داراي مقاومت هستند و لذا داراي ميدان الكتريكي ضعيفي در داخل هادي وجود دارد. بوده است

.  تغيير ميكند
.همچنين ميدان الكتريكي نزديك سطح هادي رشته اي همانند هادي استوانه اي يكپارچه نيست

. شود مي اما در عمل، براي محاسبه ظرفيت خازني خط، هادي رشته اي از هادي استوانه اي يكپارچه كه شعاع آن مساوي شعاع خارجي هادي است، استفاده
.خطاي ناشي از اين تقريب، كوچك است؛ زيرا ميدان الكتريكي نزديك سطح هادي تحت تاثير قرار مي گيرد

ير غير ليكن تاث. اما توزيع بار در حضور ساير هاديهاي باردار يكنواخت نمي باشند. روابط بر مبناي فرض يكنواخت بودن توزيع بار در هادي بدست آمدند
.يكنواختي توزيع بار هادي  بر ظرفيت خازني  قابل اغماض است

در عوض، ولتاژهاي فازي نامتعادل . در خطوط سه فاز كه در آنها، فواصل هاديها غيريكسان است، با وجود بارهاي متعادل، ولتاژ هاي متعادل حاصل نمي شود
ه بطوريكه اگر روابط مشاب. در خطوط انتقال جابجا شده، اين مشكل حل مي شود. ايجاد مي شودف و لذا ظرفيت خازني فاز به خنثي باهم متفاوت خواهند شد

 مشابه آنچه كه در اندوكتانس(نواحي سه گانه ازجابجايي خط بنويسيم، و سپس ميانيگين آنها را محاسبه كنيم،   و   اساليد قبل را براي  ٢رابطه 
:،  ظرفيت خازني بصورت زير خواهد شد)انجام شد
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ظرفيت خازني خطوط سه فاز باندل

𝑞: بارهای هر فاز    ،𝑞  و𝑞
.ودبا فرض اينکه بارها، در هر فاز بطور مساوی بين هاديها تقسيم ش

𝑉می توان ولتاژ  :را با استفاده از رابطه پايه، نوشت  
𝑘 = 𝑎, 𝑖 = 𝑏; 𝑚 = 𝑎, 𝑎 , 𝑏, 𝑏 , 𝑐, 𝑐

درنهايت برای خط جابجا شده خواهيم 
:داشت
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ظرفيت خازني خطوط سه فاز

جريان عبوری از خازن خط انتقال را جريان •
برای . می نامند charging currentشارژکننده خط 

𝑉يک خط تکفاز، اگر ولتاژ بين هاديها  = 𝑉 ∡0  
:باشد، داريم

:توان راکتيو توليدی خازن خط

:در خط سه فاز جابجا شده

توان راکتيو توليدی

مايل، آرايش هاديها بصورت  20کيلوولت به طول  20در يک خط تکفاز: مثال
اگر شعاع هر هادی . است 5ftافقی است که در آن فاصله هاديها از يکديگر 

0.023ft  ر باشد ظرفيت خازنی بين هاديها و توان راکتيو توليدی آن را د
.هرتز محاسبه کنيد 60فرکانس 
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کيلوولت، دو باندل، جابجا  345آرايش هاديها در يک خط انتقال سه فاز : مثال
اينج  1.108قطر هاديها . کيلومتر بصورت شکل مقابل است 200شده، به طول 

ر مطلوب است، حاسبه ظرفيت خازنی فاز به خنثی، ادميتانس موازی د. است
.  هرتز، جريان شارژکننده خط، توان راکتيو توليدی خازن خط 60فرکانس 

مثال-ظرفيت خازني خطوط سه فاز 
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ظرفيت خازني خطوط سه فاز دومداره 
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تاثير زمين

.ی شودتاثير زمين با استفاده از روش تصويری در نظر گرفته م
از زمين  Hيک هادی منفرد با توزيع بار يکنواخت در ارتفاع 

.هادی در شکل نشان داده شده است

مايل، آرايش هاديها  ٢٠كيلوولت به طول  ٢٠در يك خط تكفاز: مثال
اگر . است 5ftبصورت افقي است كه در آن فاصله هاديها از يكديگر 

را محاسبه باشد ظرفيت خازني بين هاديها    0.023ftشعاع هر هادي 
است 18ftارتفاع هادي از زمين . كنيد
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ميدان الكتريكي در سطح هادي و زمين

اين . دهدوقتي شدت ميدان الكتريكي در سطح هادي از شدت ميدان قابل تحمل هوا بيشتر مي شود، تخليه الكتريكي رخ مي•
.د، تداخل مخابراتي و نويز شنيداري مي گرد)تلفات كرونا(پديده، كرونا نام دارد، كه موجب تلفات اضافي در خط ، 

ي اگرچه تخليه يا شكست الكتريكي به عوامل متعددي وابسته است، مقدار آن درهواي خشك و  يك ميدان الكتريك•
براي كنترل . وجود قطرات آب يا باران ، اين مقدار را كاهش مي دهد. كيلوولت بر سانتي متر است 30يكنواخت ، 

كيلوولت بر ٢٠كرونا، معموالً خطوط انتقال طوري طراحي مي شوند كه شدت ميدان الكتريكي در سطح هاديها به 
.سانتي متر محدود شود

 وقتي ظرفيت خازني خطوط و ولتاژ هادي معلوم باشند، بارهاي هادي را مي توان از روابط زير در خطوط تكفاز و سه•
:فاز محاسبه كرد

ين سپس شدت ميدان الكتريكي در سطح هادي فاز را با صرف نظر از ميدانهاي ناشي از بار فازهاي ديگر و سيمهاي زم•
. محاسبه كرد

كولمب بر متر در هر  qو بار  در خطوط باندل، با تعداد باندل 

مقدار متوسط ميدان هر هادي در باندل:است؛ لذا خواهيم داشت هادي فاز، بار هر 
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حداكثر شدت ميدان الكتريكي در سطح يك هادي ناشي از همه بارها، در باندل ، از جمع برداري •
.ميدانهاي الكتريكي حاصل مي شود

ميدان الكتريكي در سطح هادي و زمين

𝑁براي  = 2

𝑁براي  = 3

𝑁براي  = 4
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.  داگرچه ميدان الكتريكي در سطح زمين ، خيلي كمتر از مقدار آن در سطح هادي است، اما همچنان اثرات كوپلينگ خازني وجود دار•
اگر شخصي با خودرو و زمين تماس داشته باشد، موجب . بارها در تجهيزات زمين نشده، مانند خودروهاي نزديك خط، القا مي شوند

جدول . ارتفاع خطوط طوري طراحي مي شوند كه جريانهاي تخليه از مقادير معيني كمتر شوند. عبور جريان به زمين خواهدشد
.مثالهايي از حداكثر شدت ميدان الكتريكي در سطح زمين را نشان مي دهد 4.5

ميدان الكتريكي در سطح هادي و زمين
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ميدان الكتريكي در سطح هادي و زمين

ر شدت ميدان الكتريكي در خط تكفاز مثال قبل را د: مثال
.بدست آوريد xسطح هادي و در سطح زمين زير هادي 

در سطح هادی

در سطح زمين
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