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  قابل صاعقهمدر و انتخاب سيم حفاظت  ١سطح كرونيك

   .ميگردد تعريف ويژه مكان يك براي درسال وبرقي رعد ياساعات روزها متوسط تعداد صورت به رونيكك سطح 

   :سطح كرونيك روزانه      

 و رعد كه سال از روزهايي متوسط ازتعداد است عبارت ميشود ناميده نيز روزانه وبرق رعد سطح كهسطح كرونيك روزانه 

 هم بار چند از بيش روز يك در برق و رعد اگر ، تعريف اين در  .ميگردد مشاهده روزها آن در ساعته  24پريود يك در برق

  . ميشود بندي طبقه برقي و رعد روز يك اساس بر همچنان آنروز ، گردد مشاهده

 :)سطح رعد وبرق ساعتي(سطح كرونيك ساعتي      

  .گرددمي مشاهده ساعات درآن اي دقيقه  60پريود يك در برق و رعد كه سال از ساعتهايي متوسط تعداد از است عبارت
 

 )GFD( ٢زمين ايصاعقه  چگالي -1

 مكان آن در زمين ايصاعقه  چگالي مشخص را مكان يك در ، زمان واحد در ، سطح واحد بر صاعقه برخورد متوسط تعداد     

 ميكنند، برخورد مشخص مكان يك به كه زمان واحد بر و سطح واحد بر  صاعقه ضربات تعداد صورته باين مقدار  .گويند

 آن كرونيك سطح با متناسب انتقال خطوط و پستها ، زمين به صاعقه ضربه اصابت كه ميشود فرض معموالً .ميشود تعريف

 . است ويژه مكان

 GFDآوردن بدست جهت ميتوان زير معادله از شود، درنظرگرفته مبنا بعنوان سال در برقي و رعد روزهاي تعداد درصورتيكه

  : نمود استفاده

 

 :آن در كه

: Ng سال در زمين سطح از مربع هركيلومتر به صاعقه برخورد تعداد 

: Td ميباشد مشخص مكان آن در ، سال در برقي و رعد روزهاي برحسب ساليانه كرونيك سطح متوسط.  
  

  : استفاده نمود GFD محاسبه جهت ميتوان زير رابطه از آنگاه شود نظرگرفته در مبنا بعنوان سال در برقي و رعد ساعتهاي اگر

  

�� � 0.054��
1.1�flash/km2year) 

  

  :آن در كه

Th :است درسال برقي و رعد ساعات برحسب ساليانه كرونيك سطح متوسط.  

  

 ايزوكرونيك خطوط -2

 نقاط، اين اتصال از كنيم، به هم متصل هستند يكساني كرونيك سطح داراي كه را جغرافيايي نقشه يك روي نقاط چنانچه

  . نامند مي ايزوكرونيك خطوط را آنها كه ميشود حاصل خطوطي

 نشان  1 درشكل است شده گيري اندازه  1975تا  1965سالهاي از ساله يازده دوره يك در كه ايران ساليانه ايزوكرونيك منحني

  .مي باشد) 1-1( جدول شرح به ايزوكرونيك سطوح بندي طبقه شكل اين در. است شده داده

                                                           
١
Keraunic level  

٢
Ground flash density  
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  سال در وبرقي رعد روزهاي تعداد بندي طبقه :1- 1جدول

  گروه چهار  گروه سه  گروه دو  گروه يك  عنوان

  روز 15باالتر از   روز 15تا  10  روز 10تا  5  روز 5كمتر از   روزهاي صاعقه خيز در سالميانگين تعداد 

  

  
  ساله 11منحني ايزوكرونيك در يك دوره : 1شكل 
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  مشخصات سيم حفاظت از صاعقه از ديدگاه الكتريكي

، جريانهاي اتصالي از طرق مختلف از جمله )بويژه اتصال كوتاه تكفاز به زمين(در هنگام اتصال كوتاه هاي نامتقارن به زمين 

به اين ترتيب ميزان جريان . انتقال و توزيع و غيره برقرار ميگرددسيم محافظ هوايي، بدنه برج، اتصال زمين برج، پستهاي 

، مقاومت زمين پاي )فاصله تا نزديكترين پست نيروگاهي يا فشارقوي(اتصالي به امپدانسهاي سيستم انتقال و توليد، محل اتصال 

 .بستگي خواهد داشت... قه وبرج در محل اتصالي و سطح مقطع موثر سيم حفاظت از صاعقه، تعداد سيمهاي حفاظت از صاع

وسيله مالحظات ب، حداقل سطح مقطع سيم حفاظت از صاعقه معموال  در مواقعي كه جريانهاي اتصال كوتاه كوچك هستند

با اين حال، در صورتي كه جريانهاي اتصال كوتاه بزرگتر از حدود . مربوط به جريان صاعقه تعيين ميگردد تا جريان اتصال كوتاه

كه سطح مقطع آن براساس جريان صاعقه تعيين شده است ميتواند از قابليت  باشند، جريان سيم حفاظت از صاعقه كيلوآمپر 20

تحت چنين شرايطي، به منظور جلوگيري از صدمه ديدن سيم حفاظت از صاعقه ميبايستي . عبور جريان سيم مورد نظر فراتر رود

 . استفاده نمود) ن بيشتر يا قابليت عبور جريا(از هادي با سطح مقطع بزرگتر 

اتصال كوتاه به مدت زمان  جريان ناشي از در مقابل عبور OPGWهاي حفاظت از صاعقه معمولي يا  قابليت تحمل سيم

 25الي  20حداكثر   HVو   EHVهاي  اين زمان در سيستم. بستگي دارد اتصالي و يا زمان عملكرد رله و برطرف شدن خطا 

 . شود پشتيبان در نظر گرفته ميسيكل، براي عملكرد رله 

 

اين موضوع در . جريان سيم حفاظت از صاعقه، همانند جريان خطا به صورت تابعي از محل خطا در امتداد خط انتقال تغيير ميكند

  . شكل زير نشان داده شده است

بويژه باس (از پستهاي مجاور اثر مقاومت پايه برجها برروي جريان سيم حفاظت از صاعقه، به دور يا نزديك بودن محل خطا 

 .بستگي دارد) هاي بي نهايت
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٤ 

اهم  20اگر اتصال كوتاه در نزديكي پست در نظر گرفته شود و مقاومت پايه برج ها ، مي شود در اين مثال مالحظههمانطور كه 

 .ي نمايد م يم هاي حفاظت در برابر صاعقه عبوراز جريان خطا از س% 46 ،فرض شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :آثار ناشي از قرارگيري برج برروي بلندي

هايي همچون تپه ها و كوهها قرار ميگيرند به شدت آسيب پذير ميباشند، چونكه تعداد ضربات  برجهايي كه برروي بلندي

نيز   ) Back Flashover ( بلنديها حتي براي مسئله قوس برگشتي . صاعقه بيشتري بوسيله اين برجها جذب ميگردد

چرا كه مقاومت پايه برج نسبت به حالتهاي معمول بيشتر است و اين مسئله موجب تشديد پديده ،  بسيار خطرناك ميباشند

از اين رو تا حد امكان ميبايستي مسير خط انتقال به گونه اي انتخاب شود كه حداقل تعداد برجها  . قوس برگشتي ميگردد

 .ها قرار گيرد هايي همچون تپه ها و كوه برروي بلندي
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  استاندارد حفاظت در مقابل صاعقه وزارت نيرو :بع من

           
ir.co.fpmc.www 

  


