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  چكيده
شرط الزم براي بررسي يك شبكه با استفاده از مدل متقارن،   

ز بارگيري متعادل از فازها  ترانسپوز شدن خطوط انتقال و ني
ترانسپوز نشدن خطوط اثرات گوناگوني بر شبكه . باشدمي

گذاشت كه مهمترين آنها نامتعادلي ولتاژ و  قدرت خواهد
در . خطوط خواهد بودوافزايش تلفات كاهش ظرفيت انتقالي 

اين مقاله در مورد تأثيرات نامتقارني خطوط انتقال بر روي 
ابتدا اثر عدم تقارن بر . ث خواهد شدكيفيت عملكرد شبكه بح

تعادل ولتاژ شبكه به عنوان يكي از مهمترين  عدم روي
سپس تأثير آن بر . شودپارامترهاي كيفيت توان بررسي مي

روي كاهش ظرفيت عبوري از خطوط انتقال مورد ارزيابي 
عوامل مختلف مانند كوپالژ بين  تأثير .قرار خواهد گرفت

تي مانند عدم همگرايي محاسبات همچنين مشكال خطوط و
  باعث 

در تحليل  شود كه استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته موجودمي
در اين مقاله . هاي نامتقارن به راحتي امكان پذير نباشدشبكه

هايي براي امكان استفاده از اين نرم ضمن ارائه راه حل
 ميزان ،طي يك تحقيق عملي بر روي شبكه خراسان ،هاافزار

. محاسبه خواهد شد KV132 متعادلي ولتاژ در شبكه انتقال و نا

خطوط  1در نهايت پس از مشخص شدن ظرفيت بال استفاده
در شبكه خراسان، به اثرات و زيان مالي حاصل از اين امر 

  .پردازيممي
  
  مقدمه -1
در  فـاز هسـتند و   3قدرت عمـدتاً بـه صـورت     يهاستميس   

گر يكـد يبـا   120° و هـم برابـر  حالت متعادل، دامنه فازها بـا  
 يز عمدتاً بـرا يقدرت ن يهاستميس يطراح .دارند اختالف فاز

صـورت   در قـدرت  يهـا ستميس. است يطين شرايچن در كار
  :د كردنبه صورت متعادل عمل خواه ريز طيدارا بودن شرا

   .شدن خطوط انتقالزترانسپو -1
  .متعادل بار عيتوز -2

 .[1]ژنراتورها يخروجمتعادل نگه داشتن  -3

 باشنديار قوي تقريباً نامتعادل مهاي فشسيستم در عمل بيشتر 
متعـادل   د بـه صـورت  نـ توانمي و بسته به شرايط سيستم و بار

خطـوط  انتقـال ترانسـپوز     كـه  ولي در صورتي .شوند بررسي
 اسـتفاده  ،يا بارها به صورت نامتعادل توزيع شده باشند نشوند

  .تر استل دقيقسيستم انتقا مدل نامتعادل براي از
                                                           
1   Derate Capacity 
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، يامنطقـه  يها و برق هادانشگاهدر تمام مطالعات موجود در 
كنند و يع را متقارن فرض ميانتقال و فوق توز يهامدل شبكه

حالت به  نينانه ترياست كه در عمل، در خوش ب ين در حاليا
ج ين نتـا يبنـابرا . شـود يترانسپوز كردن خطوط بلند بسـنده مـ  

  .ت به دور استيفوق، از واقع يمدل ها يحاصل از بررس
ن مقاله با در نظر گـرفتن عـدم تقـارن در تمـام خطـوط      يدر ا

ع خراسان، اثرات نامطلوب ترانسـپوز  يشبكه انتقال و فوق توز
بـا توجـه بـه    . م كـرد يخواه ينشدن خطوط در شبكه را بررس

ـ بـه ارز  ين اثرات نامطلوبيوجود چن ترانسـپوز   ياقتصـاد  يابي
ج بدست آمـده  يبا توجه به نتا .داختم پريكردن خطوط خواه

نه آن را در خطوط متوسط در نظـر  يو هز ييتوان اثر جابجايم
  .گرفت

 متعادلستم يس سهتوان به صورت يستم نامتقارن را ميهر س   
مولفـه  ، 1ن اجزاء عبارتنـد از مولفـه مثبـت   يا .كرد ميا تقسزمج
ن سيستم متعادل سيستمي اسـت كـه در آ  . 3مولفه صفرو 2يمنف

  .مولفه منفي و صفر وجود نداشته باشد
انـدوكتانس و   ،شـده نترانسـپوز   انتقـال  طوطدر خ ميدانيم   

كـه   يگر متفاوت اسـت و هنگـام  يفاز با فاز د تانس هريكاپاس
پـس   .تفاوت آشكارترخواهد شد نيشود ا يخط انتقال طوالن

تفاوت خواهـد داشـت    گريد يفاز با فازها هر از يتوان عبور
 .شتر استيره بفاوت در خطوط انتقال دو مدان تيكه ا

نامتعـادلي ولتـاژ و داليـل    مفهـوم   يمعرفـ از  ن مقاله پسيا در
ي زات شبكه بررسـ يتجه ستم ويس يرو برايجاد آن، اثرات آن 

سپس تأثير عدم تقارن خطوط انتقال روي كـاهش  . شد خواهد
سپس طي  .گيردبحث قرار مي ظرفيت عبوري از خطوط مورد

با اسـتفاده   مدل نامتقارن تهيه شدهبررسي  باق عملي يك تحقي
از شبكه استان خراسان كـه در آن   DIgSILENT   نرم افزار از

بـاس هـاي    درخطوط ترانسپوز نشده است، نامتعـادلي ولتـاژ   
KV132  وKV400     پـس از آن  . اين شـبكه بحـث خواهـد شـد

ت بـال اسـتفاده خطـوط را    ياثرات و زيان مالي حاصل از ظرف
  .ميكنيم يسبرر

                                                           
1 Positive Sequence 
2 Negative Sequence  
3 Zero Sequence 

 ولتاژ يف نامتعادليرتع-2
سه نقـاط  يامكان مقاجاد يا وولتاژ  يزان نامتعادليم يبررس يبرا

از  يكيبه  ولتاژ يدلانامتع اريگر، معيكديك شبكه با ينامتعادل 
  :شوديف مير تعريدو صورت ز

، منفي هاي متقارن مثبتمولفهدر صورت در اختيار داشتن  -1
ـ از تعر توان يم ولتاژ صفر و  بدسـت آوردن  يبـرا  IEC4 في

Voltage Unbalance Factor (VUF) استفاده كرد:   
2% 100    (1)
1

VVUF
V

= ×  
  [2] ولتاژ يومنف دامنه مولفه مثبت بيبه ترت V2و V1در آن كه
  .باشند يم

اسـتفاده   مولفه صـفر  به جاي مولفه منفي از راجعم رخيب در
  :يعني. كنندمي

0% 100   (2)
1

VVUF
V

= ×  
  

مولفـه صـفر     رايدارد ز يكمتر يعمل ف كاربردين تعريا يول
  سـه فـاز   ييالقـا  يمثـل موتورهـا   يسه فـاز  يهاستميس در
 ارائـه شـده در   فيبرعكس تعر. دداشته باش تواند وجودينم
  بـه مثبـت را مشـخص     يكه نسبت مولفه منفـ  )1رابطه ( باال
ـ  ييت باالياهم سازد ازيم  يتورهـا خصـوص درمـورد مو  ه ب

بـه   يمخالف اعمـال  يرويزان نيرا ميز .برخوردار است ييالقا
جهـت عكـس چـرخش     در جـاد گشـتاور  يموتور كه باعث ا

  [2].كنديشود را مشخص ميموتور م
ل يد كنندگان وسـا يتول يه مليكه در اتحاد يفين تعريدوم -2

  :است رياست بصورت زارائه شده 5(NEMA)يكيالكتر
  

%Unbalance =                                            (3) 
 
  

 فـاز در  ف فوق مهم است عدم استفاده از ولتـاژ يآنچه درتعر
ورت اسـتفاده از ولتـاژ فـاز،    صـ  را دريز ،باشديمحاسبات م

جاد خطا خواهد يم داشت كه باعث ايولتاژ خواه صفرمولفه 
 [2].شد

                                                           
4 International Electro Technical Commission   
5 National Electrical Manufacturers Association 
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  .و اثرات آن ولتاژ ينامتعادل جاديل ايدال -3
يـك شـبكه بـه     تعادل ولتـاژ در  ترين عوامل مؤثر برهعمد   

  :است قرار زير
  .نال ژنراتورهايولتاژ ترم -1
زان امپـدانس  يـ خطـوط انتقـال كـه در م    يش هندسيآرا -2

  .ثر استخطوط مو

  .هاده شده توسط بارها و ترانسيان كشيجر -3

 و ل عملكـرد يـ ژنراتورهـا بـه دل   يخروجـ بطور عمده ولتاژ 
 ديـ ن توليبنـابرا  .متعادل است نكرونن سيمتقارن ماش ساختار
 در يســنكرون نقشــ يتوســط ژنراتورهــا يكــيالكتر يانــرژ

  .كندينم يولتاژ باز ينامتعادل
بـه   ها عمـدتاً دكل يرو بر ييهوا يهاستميس يش هندسيآرا

خطوط  و م گاردين، سياست كه هرخط نسبت به زم ياگونه
كـه   .اردد مـدار گر همان يبا دو خط د يت متفاوتيعگر موقيد
ـ خطـوط   يكيالكتر يباعث تفاوت در پارامترها امر نيا ك ي

ن تفـاوت  يكه خط ترانسپوز شود، ا يدرصورت. شوديمدار م
  .است يقابل چشم پوش

. باشـد يبـار مـ   ينامتعـادل  ولتـاژ،  يگـر نامتعـادل  يل مهم ديدل
نامتعادل مانند ترانسفورماتورها و نحوه اتصـال    يهاامپدانس

  .دارند ييسهم بسزا ولتاژ يادلز در نامتعيآنها ن
  يبـر رو  يجاد اثـرات مضـر  يتواند باعث ايولتاژ م ينامتعادل

ن موضـوع كـه   يبا توجه به ا. ستم قدرت شوديزات و سيتجه
د  يشـد  يتواند باعـث نامتعـادل  يم زولتاژ فا در ينامتعادل يكم
سـتم  قـدرت   يس يط نامتعـادل يتحت شرا ،ان فاز شوديجر در

ستم نسبت يس يدارين پايهمچن. اهد داشتخو يشتريتلفات ب
  .به حالت متعادل كمتر است

و  ييالقـا  يموتورهاانند م يزاتيتجه يولتاژ رو ير نامتعادليتاث
  [4] ,[3] .د استيشد قدرت يترانسفورماتورها

از  يتـوان حـاالت مختلفـ   يت توان، مـ يفيك يينارسادر مورد 
ـ ك، اضـافه  يجمله وجود هارمون  ينامتعـادل ا كمبـود ولتـاژ و   ي

بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده       . ولتاژ را در نظر گرفـت 
تـرانس و   يتلفات آهنـ  ين اثر را بر رويشتريولتاژ ب ينامتعادل

در  ييالقـا  يو بازده موتورها .دارد ييالقا يتلفات در موتورها

با توجه  .ن افت را خواهد داشتيشتريحضور ولتاژ نامتعادل، ب
شبكه  يولتاژ كه در اثر نامتقارن يادلبه مطالب گفته شده، نامتع

آن  يان اقتصـاد يش تلفات شده كه زيشود باعث افزايجاد ميا
 [4] .باشديقابل مطالعه م

  
  ظرفيت بال استفاده خطوط -4
فازهـا   ييك شبكه نامتقارن به دليل تفاوت آرايـش هندسـ   در

با يكـديگر متفـاوت    امپدانس فازها ،زمين نسبت به يكديگر و
 كـل هـر   يپيوند شار ياين موضوع با استناد به فرمولها .است
  :مشهود است به صورت زير يهاد

7 2

12 13

7 2

12 23

7 2

13 23

1 1 12 10 [ln ln ln ]

1 1 12 10 [ ln ln ln ]    (4)
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1كه  120α = 2و ∠ 1 240α = بـاال   يفرمولهـا  .ميباشد ∠
  خطـوط نامتقـارن    فـاز در  دهنده تفاوت انـدوكتانس هـر  نشان

كاپاسيتانس هرفاز نيز همـين قضـيه صـادق    در مورد  .باشديم
  .است

از فازهـا   ينتيجه توان عبور در اين امر سبب تفاوت جريان و
-عبـور مـي   يكه توان بيشتر يممكن است فاز يحت .گرددمي

هنوز  ديگر فاز كه دو يدرحال خود برسد، يحرارت دهد به حد
اين موضوع سـبب ايجـاد    .اندنداده ظرفيت كامل خود را عبور

  .كل خط ميگردد فيت بال استفاده درظر
  ظرفيت بال استفاده خطوط سه فـاز از فرمـول زيـر بـه دسـت      

 :آيديم

  
  استفاده فيت بالرظ =1 -        (5)  

            
  جديد ارائه شده به صورت نامتقارن مدل-5

 ،در اين مدل بايد اطالعات هندسي شبكه از جمله ارتفاع دكل
ه زمين، موقعيت فازها نسبت نسبت ب فاز روي دكل هر ارتفاع

  .نظرگرفته شود در گارد يهابه هم روي دكل و موقعيت سيم

  فاز  3ميانگين ظرفيت 
 فاز3ت ماكزيممظرفي
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حالت نامتقـارن، مشخصـات الكتريكـي     ديگر در مهمورودي 
ها،تعـداد بانـدل، مقاومـت    مدار است، از جمله ولتاژ نامي سيم

dc ها، و ها، قطر سيمسيمGMR هاسيم.  
فـوق را   يپارامترها يمامكه بتواند اثر ت ين مدليه چنيته يبرا

پـس  . استفاده شده است DIgSILENTلحاظ كند، از نرم افزار 
انجام پخش بار  ياز وارد كردن اطالعات فوق به نرم افزار، برا

به عنـوان مثـال   . م بوديروبرو خواه ينامتقارن با مسائل مختلف
ـ  يتوان به كوپل كردن دو مدار كـه بـر رو  يم ك دكـل قـرار   ي

پخـش بـار در اثـر عـدم      يـي كالت عدم همگرااند و مشگرفته
  .تعادل ولتاژ اشاره كرد

درحالت ترانسپوز شـده بـه صـورت     وط دانس خطپمحاسبه ام
  :زيراست

         (6)
s m m

m s m

m m s

Z Z Z
Z Z Z
Z Z Z

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

  
  .باشديامپدانس متقابل م   Z mو  يامپدانس خود  Z s كه
   Z s = Z aa =Z bb=Z cc و Z m=Z ab=Z bc=Z ca 

  حال اگر

2

2

1 1 1
1 1          (7)
3

1
A α α

α α

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

  :واهيم داشتخ

  

1

2 0 0
0 0      (8)
0 0

s m

sym s m

s m

Z Z
Z AZA Z Z

Z Z

−

+⎡ ⎤
⎢ ⎥= = −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

 
 مـاتريس  غيـر قطـري  هاي ولي در حالت ترانسپوز نشده درايه

انـد و  جابجـا نشـده   خواهند داشت، زيرا فازهـا  دارباال هم مق
  .است Zm  Z ab = Z bc = Zca=توان  فرض كرد كهنمي

  
  تحقيق عملي -6

با توجه به مدل ارائه شده از شبكه خراسـان، بـه    در اين مقاله
ايـن شـبكه نمونـه    . ايـم شبكه پرداخته ياثرات نامتقارن يبررس

 21لوولـت و يك 132پست  94لوولت ،يك 400پست  10شامل 
  .باشديلوولت ميك 63پست 

براي تهيه مدل و انجام  DIgSILENTنرم افزار  در اين مقاله از
  .ستفاده شده استمحاسبات پخش بار نامتقارن ا

شـبكه نمونـه    يبدست آمده از اين تحقيق بر رو يهايخروج
  :است ذكر شده به قرار زير

  
  ولتاژ ينامتعادل  6-1

ـ ولتاژ از تعر يدر بحث نامتعادل فاده اسـت  ) 1رابطـه  ( IECف ي
) 1( چند بـاس نمونـه در جـدول   به عنوان مثال،  شده است و

  .اندارائه شده
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ت اژ در باسهای 132 کيلوول ادل ولت        فراوانی عدم تع
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 400و  132 يولتـاژ در باسـها   تعـادل  عـدم  ياوانهمچنين فر

) 2(و ) 1(كيلوولت شبكه انتقال خراسان به ترتيب در نمـودار  
كيلوولت  132باس  27ده ميشود كه در مشاه .رسم شده است
ـ يم% 2بيشتر از  %VUFخراسان مقدار   يدر باسـها  يباشد ول

   .نمي رسد% 2كيلوولت اين مقدار هرگز به  400
ــ  ــه ج ــا توجــه ب ــاس)1(دولب شــيروان  كيلوولــت 400، در ب

% %.786VUF  كاشــمر،كيلوولــت  132و در بــاس  =

69.2%% =VUF   كيلوولـــت    132و نيـــز در بـــاس
%%19.3فردوس،  =VUF باشدمي .  

، حــداكثر  IECهمچنــين طبــق اســتاندارد ارائــه شــده توســط
% 2بايسـت  عادلي ولتاژ سـيم هـاي تغذيـه الكتريكـي مـي     نامت

ارائــه شــده در  VUF الزم بــه ذكراســت كــه مقــادير [3].باشــد
ــاس ســمت در ،)1(جــدول ــت و132ب ــت  400كيلوول كيلوول
  .ميباشند
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  ت بالاستفاده خطوط يظرف 6-2
. بين توان فازها وجود ندارد يمتعادل تفاوت يمدلها يبررس در

بـا توجـه بـه     فـاز،  ل مورد مطالعه با داشتن توان هراما در مد
 كـه آيد يميزان ظرفيت بال استفاده خطوط بدست م ،)5(رابطه
  .ديكنيمشاهده م )2(از آن را در جدول  يانمونه

خطـوط انتقـال شـبكه     استفاده ازظرفيت بال  يهمچنين فراوان
كيلوولـت بـه دليـل عـدم      400و 132سطح ولتاژ خراسان در 

  .نشان داده شده است) 4(و ) 3(ارهاي تعادل جريان در نمود
  

  

  
ان ادل جري دم تع ل ع ه دلي ت ب وط   132کيلوول تفاده خط ل اس ير قاب ت غ   ظرفي
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ان      ادل جري دم تع ل ع ه دلي ت ب وط   400 کيلوول تفاده خط ل اس ير قاب ت غ   ظرفي
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   و پيشنهادات نتيجه گيري -7
در اين مقاله پس از بررسي اثرات عـدم تقـارن در شـبكه، بـه     
ال تحليل شبكه خراسان پرداختيم و نامتعادلي ولتاژ و ظرفيت ب

 .استفاده خطوط را در اين شبكه محاسبه كرديم

 يقـدرت و موتورهـا   يهـا ش تلفـات تـرانس  يبا توجه به افزا
و خطوط انتقال در حضور عدم تعادل ولتاژ كـه در اثـر    ييالقا

در اثـر  شبكه  يبردارنه بهرهيشود، هزيجاد ميشبكه ا ينامتفارن
كـه ايـن    خواهدداشـت  يريش چشـمگ يافـزا افزايش تلفـات،  

  .وضوع جاي كار بيشتري داردم
عـدم اسـتفاده از   اثر مخرب عدم ترانسپوز شـدن خطـوط بـر    

گـردد كـه بـدانيم طبـق     تر ميوقتي روشن ظرفيت كامل شبكه
خراسـان، بـراي    ياآمار بدست آمـده از شـركت بـرق منطقـه    

كيلوولـت بـه    400كيلوولـت و   132احداث هر كيلومتر خـط  
به عنوان مثال . شودنه ميميليون تومان هزي 220 و 165ترتيب 

 كيلـومتر طـول دارد،   242كه MY908 كيلوولت  400در خط 
ـ   %7.27ن سـپوزكردن آ نتوان با ترا مي ن خـط را  از ظرفيـت اي

 800ميليارد و  3حدود  اين ظرفيت آزاد شده ميتواند .آزاد كرد
كـه قـبال بـال     از هزينه احداث اوليه خـط باشـد  ميليون تومان 

 . نداشت ياقتصاد استفاده بود وتوجيه

  انجـام  در پسـتها   خطـوط  جابجـايي  نتقـال مـدرن  در خطوط ا
 يبـاق  مشكالت مـذكور  شودخط طوالني  اگر ولي [3] .شودمي

ـ با توجه به اثرات مطـرح شـده در ا  خواهد ماند كه  ـ ي ه، ن مقال
توانـد در  بررسي اقتصادي ترانسپوز كردن خطوط متوسط مـي 
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