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گیر و طراحي هاي اکسیدروي در پوشش عايقي برقبررسي تزريق اليه ريزدانه
 بهینه ابعاد آن با هدف توزيع يکنواخت میدان
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توان طول توزيع میدان، مي کردن کنواختي باهدفتأثیر بسزايي در توزيع میدان الکتريکي آن دارد. لذا  ریگ برقابعاد و شکل پوشش عايقي  چكیده:
را کاهش داد. روش ديگرر   ریگ برقهاي هاي الکتريکي باال در مجاورت ترمینالدست آورده و شدت تنشه را ب ریگ برقبهینه سپرهاي پوشش عايقي 

اعر  کراهش شردت میردان     آن ب ييرسرانا برودن  که به دلیل غیرخطي  استي اکسیدروي ريزدانه ي اليه يکبراي کاهش شدت میدان استفاده از 
شردن   رتر  کنواخرت يها رسانا شرده و باعر     زدانهيک مقدار مشخص، ريدان از یبا عبور شدت م چراکهگردد. مي يقيسطح پوشش عا يروالکتريکي 

 ریترأث اسرتفاده کررد. در ايرن مقالره      ریگ برقاکسیدروي در پوشش عايقي  ايه نازک از ريزدانه يتوان از يک اليه اين منظور ميردند. به گ يدان میم
 هرا  آنها، محل مناسب براي تزريق بر توزيع میدان بررسي شده و با تغییر محل ريزدانه ریگ برقاي اکسیدروي در پوشش عايقي ه استفاده از ريزدانه
دست آمده است. همچنین تأثیر ابعاد بهینه پوشش عايقي و اليه ريزدانه در توزيع میدان الکتريکي مورد بررسري رررار    به ریگ برقدر پوشش عايقي 
افرزايش پیردا    ریر گ بررق ي که شدت میدان در آن نقاط زياد است، طرول عمرر   ا میدان الکتريکي در نواحي شدن نهیکم، با بیترت نيا بهگرفته است. 

 سازي با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات انجام گرفته است. آمده و بهینه به دستتوزيع میدان به روش اجزاء محدود خواهد کرد. در اين مقاله 
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Abstract: The size and shape of the arrester housing have a significant influence on the electric field distribution. Therefore, it is 

possible to uniform the field distribution and improve the stresses across the regions of high field density, i.e. the vicinity of the 

arrester’s terminals, if the shape of the insulating sheds were optimized. As an alternative to reduce the intensity of the electric field, 

it is possible to use a thin layer of ZnO microvaristor that is mixed with the polymer housing of the arrester. In this paper the effect of 

ZnO microvaristor in electric field distribution has been investigated and its proper location along the axis of arrester’s housing is 

determined. Thereafter, by means of swarm optimization algorithm (PSO), the effect of the optimal layer of such ZnO microvaristor 

on the electric field has been studied. 
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 مقدمه -1
، يکر يالکتر يع انررژ ير انتقرال و توز  يهاردرت و شبکه يهاستمیدر س
 هرا، در آن يبر یدارند و برروز هرگونره ع   يزات نقش اساسیتک تجهتک
اتصرال کوتراه و رطرع بررق را بره همرراه دارد.       جاد اختالل در شبکه، يا

را به شربکه   يهنگفت يهانهيوب هزیزات معیتجه ينيگزيو جا يخاموش
ب در شربکه بردون   یاز کاهش بروز ع ياشن يجوئ کند. صرفه يل میتحم

ر ینظ يياضافه ولتاژهاست. یر نيپذ زات امکانیمحافظت و مراربت از تجه
موررت کره از    ياضرافه ولتاژهرا  و  يدزنیکلاز صاعقه،  يناش اضافه ولتاژ

نمرود   يریتوان جلروگ يطور کامل نم ستم بهیها در سوجود آمدن آن به
 شوند. يم يموجب بروز مشکالت

ان کره  يوابسته به جر يرخطیغ يهاشرفت در ساخت مقاومتیپ با
در کنتررل   يد، گام بزرگر يگرد يفلز دیاکس يرهایگ برقد یمنجر به تول
حفاظرت شربکه در    ریر گ برقفه یوظ هرچندبرداشته شد.  اضافه ولتاژها

عرالوه برر    ریر گ بررق ، اما بروز اشرکال در خرود   است اضافه ولتاژهابرابر 
ز بره  یر رردرت را ن  يهرا  ، شربکه ه و نصرب آن یر ته ينه بااليل هزیتحم
ن ير از مروارد خسرارت وارده از ا   ياکه در پاره يطور بهرد؛ ب يم يخاموش
ت عمرده  ير . مزاسرت  رهرا یگ بررق  ينه نصب و نگهداريشتر از هزینظر ب
، مشخصره  ير ادوات حفراظت يسه با ساي، در مقايدرویاکس يرهایگ برق
 .[1] استآن  يباال ينرژت جذب ایان و رابليجر-ولتاژ يرخطیغ

 يعیت وسر یر مقبول يمرر یپل يها قير عایاخ يهادر سال ياز طرف
 هرا  آنت عمرده  ياند. مزدا کردهیپ ينیو چ ياشهیش يهاقينسبت به عا

نره نصرب کمترر و عملکررد     يبراال، هز  يکیسبک بودن، استقامت مکران 
 . ]2[ استشدت آلوده  به يهاطیدر مح ها آنخوب  يکيالکتر

 يهابیامکان آس ریگ برقدر  يکيدان الکتریکنواخت ميریغع يتوز
ش يرا افرزا  ریر گ بررق در داخل و خرار    يکيدر اثر شکست الکتر يجد
انجرام   رهایگ برقدان در یع ميدر مورد توز يمختلف يهايدهد. بررسيم

دان در مجراورت  یر کنواخرت کرردن شردت م   يدهند  يشده که نشان م
را شردت  يبرخوردار است؛ ز ياژهيت وین از اهمیو زم ينال فشاررویترم
ن عامرل  يشتر است. ایر نقاط بيها از سانالین ترميدان در مجاورت ایم

ن ير شرود کره در مجراورت ا   يمر  ييهرا زودرس ررر   يباع  فرسودگ
 اند. ها ررار گرفتهنالیترم
شعاع  کردن نهیبهرها، یگدان در برقیکاهش شدت م يک راه براي

. ]3[ن اسرت  یو زمر  يفشاررو يهانالیمحافظ از ترم يهاو فاصله حلقه
 يکره در سرپرها   يو زمان يط عاديدان در شرایع ولتاژ و ميسه توزيمقا
ت سرپر شکسرته   یدهد که مورعيجاد شود نشان ميا يشکستگ ریگ برق

 . ]5[دارد  يير بسزایدان تأثیع ولتاژ و ميشده در توز
زدانره  يستور )ريکروورینازک م يهيک اليد از يجد يهايدر طراح

دان و حررارت در  یع ميشود که باع  بهبود توزي( استفاده ميدرویاکس
 يهرا  [، کل ستون اطراف رر 3[ و ]0. در ]]4[ق شده است يسطح عا
 ریترأث زدانه پوشرش داده شرده و   يه ريبا ال ریگ برقدر هسته  فلز دیاکس
است. در  آمده به دستاجزاء محدود  به روشدان یع ميآن بر توز يکم

زدانره پوشرش داده شرده و    يه رير برا ال  ریگ برقق يعا يسطح خارج ]2[

پر  از   حرال  نيبااشده است؛  يبررس يط بارانيدر شرا يکيدان الکتریم
کره   ييرهایگبرق ين حالت برايکه ا شده مشخص يانجام تست خوردگ

 ست.  یشوند مناسب ن يآزاد استفاده م يهاطیدر مح
در  يدرویزدانره اکسر  يه رير ق الير تزر ریترأث ن مقاله، نخسرت  يدر ا
دان مورد مطالعه ررار گرفتره و  یع ميتوز يور بر ریگ برق يقيپوشش عا
شده  يدان بررسیع ميزدانه بر توزيه ريق اليمحل تزر يکّم ریتأثسپ  
زدانره،  يه رير ق الير تزر ين محل مناسب براییپ  از تع تيدرنهااست. 
 ن شده است.ییدان تعیع ميتوز کردن کنواختيمنظور  نه آن بهیابعاد به

 ریگ برق يسازمدل -2
 kV 221 يبا ولتراژ نرام  ABB EXLIM ر یگک برقيشده، مدل ریگ برق

 .ش داده شده استي( نما1است که در شکل )
 

         
    يبرش عرض ي)ب(. نما          ریگ برق يطول ي)الف( نما     

 موردمطالعه ریگ برق(: 1شكل )
 

، طبرق  يموردبررسر  ریر گ برقاطالعات مربوط به ابعاد و ساختمان 
 ر است:يصورت ز کاتالوگ کارخانه سازنده، به

  متريسانت 123: ریگ برقارتفاع 
  يهارطر رر ZnO  :0 متريسانت 
  :متريسانت 30رطر سپرها 
 متريسانت 2برگالس: يفا يهيضخامت ال 

در جدول  ریگ برقکاررفته در ساختمان هک مواد بيالکتريب ديضر
 ( آمده است.1)

 

 مورداستفادهک مواد يالکتريب ديضرا :(1جدول )
 کيالکتر يدب يضر ماده

 ZnO 111رر  

 4/3 برگالسيفا هيال

 0/5 يخارج يقيپوشش عا

 1111 يرطعات فلز

  يحلقه حفاظت
Grading Ring 

12 
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 يدرویاکس يهازدانهير -3

از بره  یر ده اسرت کره ن  یر چینسربتا  پ  يعملر  يدرویاکسر  1زدانهيد ریتول
  زدانره يساخت ر ي. عموما  برا]4[دارد  ياشرفتهیزات پیها و تجه کیتکن

مروان، منگنرز و   یسرموت، آنت یمانند ب يو مواد يدرویاز اکس ياز دوغاب
ن يشود. سپ  ايشوند استفاده ميب مین ترکيظ ایکبالت که باع  تغل

 ياسرپر  صرورت  بره سرتور  يور يهاد مهیز نيذرات ر يع به رويب مایترک
درجره   411-1311 يب در دمرا یر ن ترکير ا بعردازآن شرود.  يده میپاش
کرومترر  یم 3-311برا رطرر    يگراد حرارت داده شده و بره ذراتر  يسانت
نامند. يم يدرویاکس يزدانهين ذرات حاصله را ريشود. ايم يبنددسته
در دوغراب   شرده  بیر ترکمرواد   ها به درجه حرارت وزدانهين ريخوا  ا

 . ]11[وابسته است 
سراخته   يعارتجرا  ياب و مراده یر ها با االسرتومرها ترک زدانهين ريا
 يهرا بره شرکل   آن راتروان  يشود که با توجه به کاربرد موردنظر مر  يم

، يدرویاکسر  يهرا مانند ررر   يدرویاکس يهازدانهير مختلف در آورد.
 يهرا زمران  زدانره يدهنرد. ر  ياز خود نشان م يديشد يرخطیمشخصه غ
 يبرر رو  يمحلر  ي شده اعمالدان یخواهند داشت که م يعملکرد مؤثر

زدانره وارد  ين حالرت ر ير شرتر شرود. در ا  یها بها، از ولتاژ شکست آنآن
را  يدرویزدانه اکسي( مشخصه عملکرد ر2شود. شکل )يت ميه هدایناح
 دهد.يش مينما

 
دان )ولتاژ یبرحسب م يدرویاکس ي زدانهي(: مشخصه عملکرد ر2شکل )

 [.4است( ] kV/cm 11شکست برابر 

 ي زدانره يدان، مقاومرت ر یش ميبا افزادهد که  ي( نشان م2شکل )
ک ير ، در صرورت عبرور از   تير درنهانکه يابد تا اي يکاهش م يدرویاکس

 يهرا  زدانره يکامرل اتفراق افتراده و ر    يکر يمقدار آستانه، شکسرت الکتر 
 .شوند يرسانا م يدرویاکس

 روش اجزاء محدود و معادالت حاکم -3-1

شرررفت یاسررت کرره بررا پ يک روش حررل عرردديررروش اجررزاء محرردود 
ل مسرائل  یر افتره و در تحل يگسترش  سرعت به يوتریکامپ يها ستمیس
سررتم ین روش، سيرر. در ااسررتار مررؤثر یدان بسرریررع ولترراژ و ميررتوز

ود شر  يم مر یکوچرک تقسر   يا مربعر ي يمثلث يهابه رسمت يموردبررس
بودن روابط در هرر رسرمت،    يود(. سپ  با فرض خطش يم يندب )مش

 يط مرزيآمده و با استفاده از شرا به دستل مربوطه یفرانسيمعادالت د
 شود. يحل م

از ديدگاه عايقي ماکزيمم تنش ولتراژ اهمیرت دارد و عرايق بايرد     
بتواند ماکزيمم تنش ولتاژ در هر سیستم را تحمرل کنرد بردون اينکره     

اضرافه  هاي عايقي ناشري از    شي شود. بنابراين بررسي تنشدچار فروپا
کره   بیر ترت نير ا بره گیررد.   در حالت الکترواستاتیکي انجرام مري   ولتاژها

ماکزيمم تنش ولتاژي که ممکن است به عرايق تجهیرز در شربکه وارد    
 حرال  نيبراا گرردد.   شود به عايق اعمرال شرده و رفترار آن بررسري مري     

اضرافه  و يرا شروک حرارتري ناشري از      ریگ برقتنش انرژي  که يدرصورت
 .باشد، مطالعه بايد در حالت گذرا انجام گیرد موردنظر ولتاژها

با يکديگر تفاوتي  يبعد سهو  يدوبعددر حالت تقارن، نتايج آنالیز 
 زمران  مردت  ازنظرر مطالعات  صرفه به مقرونندارند. بنابراين براي اجراي 

اسرتفاده شرده    يدوبعرد از آنالیز  رايانه ازیموردنحافظه و اجراي برنامه 
ديدگي و يا وجود هر نوع  براي بررسي در شرايط آسیب حال نيباااست. 

 بعدي استفاده شود.  بايست از آنالیز سه مي حتما عدم تقارن در مسئله 
 مورد يکیالکترواستات در حالتدان ین مقاله شدت ميدر ا ازآنجاکه

برحسرب ولتراژ در    يدوبعرد  يررار گرفته است. لرذا ترابع انررژ    مطالعه
 :]11[ر خواهد بود يز صورت بهن يمختصات کارتز

(1)  
22

1

2
x y

du du
F U dxdy

dx dy
 
   
     

    
 

ل یپتانسر  uبروده و  yو  xک در امتداد يالکتريثابت د  εyو  εxکه در آن 
( 1(، رابطره ) ε=εy=εxاسرت. برا فررض همگرن برودن مرواد، )       يکيالکتر
 شود: يل مير تبديز صورت به

(2)  
22

1

2

du du
F U dxdy

dx dy

    
             
 

مطرابق   u(x,y)يکر يل الکتریشکل، پتانس يدر داخل هر مش مثلث
شرود  ياز مختصات در نظر گرفته م يک تابع خطيصورت  ه( ب3رابطه )
 شکل است: يهر جزء مثلث يبرا يب خطيضر 3αو  1α ،2αکه در آن 

(3)         u(x,y) = α1 + α2x + α3y 

تابع  هرکدام يل شده که برایمش تشک ياریمحدوده مسئله از بس
دان یدر صورت وجود م ازآنجاکه( است. 3ل به فرم رابطه )یع پتانسيتوز
بره   يخواهد بود؛ برا يک حدارل انرژي يدارا ي، هر مش مثلثيکيالکتر
  مم گردد:ینیم F(u) يتابع انرژ يستيآوردن جواب مسئله، با دست

(5)  
0 1,2,...,

i

i

dF u
i np

du
  

 مسئله است.  يهامجموع مش npکه 

جهرت   يا، مختصرات اسرتوانه  ریر گ برقدر  يل تقارن محوریبه دل
 يسازهیشب يدوبعد صورت به ریگ برقل مورد استفاده ررار گرفته و یتحل

دهرد.  يرا نشران مر   مروردنظر  ریر گ برق يبند( مش3) شده است. شکل
و  يفشراررو ل معلوم الکتررود  یپتانس صورت بهز یمسئله ن يط مرزيشرا
 اند. ف شدهين تعریل صفر الکترود زمیپتانس
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 موردمطالعه ریگ برق يبند(: مش3شکل )

 زدانهير ي هيق الين مکان مناسب تزرییتع -5
در  يکر يدان الکتریر (، م5، شرکل ) شرده  انجرام  يهرا يازسر  هیطبق شب

 يانیر م يهرا  نسربت بره رسرمت    يشرتر یها از شدت بنالیمجاورت ترم
ها نالیدر مجاورت ترم ررارگرفته يهالذا رر  .برخوردار است ریگ برق

کاهش شردت   يبرا رو نيازاررار دارند.  يشتریب يتحت تنش و فرسودگ
 يقيدر پوشرش عرا   يدرویاکسر  يزدانره ير يهير ق الير تزر ریتأثدان، یم
 ررار گرفت.  يمورد بررس ين نواحيدر مجاورت ا ریگ برق
، اسرت هرا  کراهش میردان در ررر    که هدف اصلي نره دلیل ايرب
گیرر مرورد مطالعره رررار     میدان در راستاي محور بررق  يسازکنواختي
گیر را در صورت ( توزيع میدان در راستاي محور برق4یرد. شکل )گ مي

هراي مختلرف پوشرش عرايقي نشران       ريزدانره در رسرمت   ي تزريق اليه
دار مقر  Emeanمراکزيمم شردت میردان و     Emax(، 4دهد )در شرکل )  مي

 گیر است(.متوسط میدان در امتداد محور برق
 کره  يزمران  شرود، ( )الف( مشراهده مري  4طور که در شکل ) همان

ريزدانه تنها در مجاورت ترمینال فشارروي تزريق شده، شدت میدان در 
و در مجراورت ترمینرال    kV/cm 3/2نواحي مجاور ترمینال فشارروي به 

رسیده اسرت. در   kV/cm 3ي تزريق نشده به باالتر از ا زمین که ريزدانه
)ب( نیز که ريزدانه فقط در مجراورت ترمینرال زمرین تزريرق      4شکل 

 و  kV/cm 0/2اين ترمینال به کمتر از   مجاورت  در  شده، شدت میدان

 

 
 ریگ برقمحور  يدان در راستایع مي(: توزالف)

 
 يقيپوشش عا يدان در راستایع مي)ب(. توز
 ریگ برقداخل و خار  دان در یع مي(: توز5شکل )

ي تزريق نشرده بره براالتر از    ا در مجاورت ترمینال فشارروي که ريزدانه
kV/cm 3  .در هر دو حالرت، نسربت    حال نيباارسیده استEmax/Emean 

 (، افزايش يافته است.5اولیه، شکل ) ریگ برقدر مقايسه با 
ود کره  شر  نیز مشاهده مي ریگ برقريزدانه در مرکز  ي با تزريق اليه

هاي میاني، ماکزيمم شدت میدان کاهش شدت میدان در رر  باوجود
 4افتد کاهشي نداشته است، شرکل   ها اتفاق ميکه در مجاورت ترمینال

)د( که ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینال تزريق  4در شکل  تا ينها) (. 
اهش يافتره و بره حردود    ک ریگ برقشده، شدت میدان در هر دو انتهاي 

kV/cm 3/2 .رسیده است 
وان چنرین  تر  ( مري 4در شرکل )  آمرده  دسرت  بره با توجه به نترايج  

هراي  ريزدانره در محرل ترمینرال    ي تزريق اليه اوال یري کرد که گ نتیجه
تواند به کنترل شردت میردان الکتريکري در امترداد محرور       مي ریگ برق
اي کنتررل شردت میردان    بهتررين حالرت برر    ا یثانکمک کند؛  ریگ برق

 ریر گ بررق ريزدانه در مجاورت هرر دو ترمینرال    ي الکتريکي، تزريق اليه
در ايرن   ریر گ بررق . چراکه ماکزيمم شدت میدان در راستاي محور است

 حالت مینیمم است.



 ... رويهاي اکسیدبررسي تزريق اليه ريزدانه                               45، پايیز 3 شماره ،54جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 41

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3  Serial no. 73 

 
 ينال فشاررویزدانه در مجاورت ترمير ي هيق اليتزر )الف(:

 
 نینال زمیزدانه در مجاورت ترمير ي هيق الي)ب(. تزر

 
  ریگ برقاز محور  يانیزدانه در رسمت مير ي هيق الي) (. تزر

 
 ریگ برقنال یزدانه در مجاورت هر دو ترمير ي هيق الي)د(. تزر

 ریگ برقمحور  يدان در راستایع مي(: توز4شکل )

ق ير دهد که با تزر ي)د( نشان م 4( و شکل 5)  شکلنتايج سه يمقا
مم شردت  ي، مراکز ریر گ بررق نرال  یهر دو ترمزدانه در مجاورت ير ي هيال
در اين مقايسه افته است. يکاهش  kV/cm 3/2به  kV/cm 0/3دان از یم

 .( نشان داده شده است0شکل )

 
ق يدر صورت تزر ریگ برقمحور  يدان در راستایع ميسه توزي(: مقا0) شکل
تزريق  زدانهيربا حالت اولیه که  نالیترمهر دو زدانه در مجاورت ير ي هيال

 نشده است.

 يسازنهیبه -4
 ریر گ بررق در داخرل   ZnOاي هر  با توجه به اينکه ارتفراع سرتون ررر    

و سطح مقطع شبکه عايق تجهیزات  ازیموردنمتناسب با سطح حفاظتي 
، ابعاد و شود يممتناسب با حداکثر جريان صاعقه در شبکه تعیین  ها آن

ازي سر  ثابت فرض شده و بهینره  ریگ برقها در داخل  ارتفاع ستون رر 
 انجام شده است.  ریگ برقبروي پوشش عايقي  تنها

زدانه برر شردت   ير ي هيال يری، محل ررارگآمده دست بهج يطبق نتا
ن یری و تع شده قيتزر ي هين محاسبه حجم اليگذارد. بنابرا يدان اثر میم

ت یر حرائز اهم  ریر گ بررق ه در امتداد محرور  ين اليق ايمحل مناسب تزر
ا بره  ير ، شرده  قير تزرزدانره  ير ي هير ال ي نهین بخش، ابعاد بهياست. در ا
آن  يریر نره ررارگ یدست آمده و محل به  ه، بهيال ي نهیحجم به يعبارت
دان در امتداد محرور  یشدت م تيدرنهاکه  يطور بهگردد.  ين مییز تعین

توانرد باعر  کراهش     ينوبره خرود مر    ن امر بره يمم گردد. اینیم ریگ برق
شده و طول عمرر   يبحران يدر نواح ZnO يها وارده بر رر  يها تنش
 ش دهد. يرا افزا ریگ برق

ت یر کره رابل  COMSOLافرزار اجرزاء محردود    ن بخش از نرميدر ا
اسرتفاده شرده اسرت.     ،اسرت را دارا  MATLABافزار با نرم شدن نکیل

دان یر ع مير شده و توز يسازهیشب COMSOLافزار در نرم ریگ برقابتدا 
از  آمرده  دسرت  بهج يگردد. سپ  نتايافزار محاسبه من نرميدر ا ریگ برق

COMSOL ط یتابع هدف در مح يابيباز منظور بهMATLAB يفراخوان 
بره   يسراز  نره یرها که در هرر مرحلره از به  ید متغير جديگردد. مقاديم

منتقل شرده   COMSOLافزار به نرم MATLABط ید از محيآيم دست
-ير محاسربه مر  یر د هر متغير جديمقاد يبه ازا ریگ برقدان یع ميو توز
دا یر ا شرط توررف ادامره پ  ينه و یدن به جواب بهین روند تا رسيگردد. ا
 يهرا زدانره يطرول سرپرها و ابعراد ر    کرردن  نره یبه منظرور  بره کند.  يم
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تم اجتماع ذرات استفاده ي، از الگورریگ برق يقيدر پوشش عا شده قيتزر
( نشران داده  3در شکل ) يشنهادیپ يشده است. فلوچارت روش طراح

 شده است.

 

 
 ي(: فلوچارت طراح3شکل )

 ف تابع هدفيتعر -4-1

 يدر راستا يکيدان الکتریع ميکنواخت کردن توزي، يسازنهیهدف از به
 مروردنظر ود یر . لذا الزم است تابع هدف مناسب و راست ریگ برقمحور 
دان یر ع مير کنواخت کرردن توز ي يف شوند. تابع هدف موردنظر برايتعر
 ف شده است:ير تعريز صورت به
(4)                    Objective Function=Min (Emax/Emean)         

دان در ین شدت میانگیم Emeanدان و یمم شدت ميماکز Emaxکه در آن 
 است.   ریگ برقامتداد محور 

، اسرتفاده  2PSOتم اجتماع ذرات،ياز الگور يسازنهیجهت انجام به
ف توابرع هردف   ير با تعر يازس نهیک ابزار بهي عنوان بهواند ت يمشده که 

، يکدبنرد نحروه  رد. یر متفاوت در مسائل مختلف مورد اسرتفاده رررار گ  
 شرده  ارائهروش مشابه  يازس نهیمسئله بهحل  يکلشرط تورف و روش 

 :استر يز صورت بهمراحل آن ت یکه کل [ است3در مرجع ]
 هیت اولیجاد جمعيا -1
 افزار المان محدوده با استفاده از نرمیت اولیجمع يابيارز -2
 ديت جدیجاد جمعيا -3
صرورت   ن مسئله بهيدر ا يساز نهیود بهیود مسئله )ریر يبررس -5

اند  ف شدهيم تعریتصم يرهایرات مجاز در ابعاد متغییمقدار تغ
 شوند( يح داده میکه در ادامه توض

 انتخاب -4
ده و یتورف، برنامه به اتمام رسر در صورت برآورده شدن شرط  -0

 گردد.ي( باز م3ن صورت به گام )ير ایدر غ

 زدانهير يهيال يسازنهیبه -4-2

کنتررل   ين حالرت بررا  يمشخص شد که بهترر  آمده دست بهج يطبق نتا
 يهير ال يریر ، ررارگریر گ بررق محرور   يدان در راستایمم شدت ميماکز
بررا  ازآن  پرراسررت.  ریررگ برررقنررال یزدانرره در مجرراورت هررر دو ترمير
در مجراورت   يسرت يکره با  يقر يتزر ي زدانهير يهاهيابعاد ال يساز نهیبه
ترر  کنواخرت يع ير توان بره توز يرند، مین ررار گیو زم ينال فشاررویترم

 افت. يدان دست یشدت م
( مشخص شرده  2زدانه در شکل )ير يهيال يسازنهیبه يرهایمتغ
در مجراورت   يقر يتزر يزدانره ير ي هير طرول ال  x1ن شرکل،  ياست. در ا

در مجراورت   يقر يتزر يزدانره ير ي هير طرول ال  x3و  ينال فشراررو یترم
 يزدانره ير ي هير ب عررض ال یر ز بره ترت یر نx4 و  x2ن است. ینال زمیترم
 باشند.ين میو زم ينال فشاررویدر مجاورت ترم يقيتزر

           
 يفشاررونال ی( مجاورت ترمب)  ن ینال زمی)الف( مجاورت ترم

 يقيزدانه تزرير ي هيال يازس نهیبه يرهای(: متغ2شکل )

 

رها است با توجه به یاز متغ هرکدامرات ییود مسئله که حدود تغیر
ن یرریکاترالوگ کارخانرره سرازنده تع   ياز رو ریررگ بررق ت ابعرراد يمحردود 

در  موردمطالعه ریگ برقم در یتصم يرهایرات متغییحدود تغ گردند. يم
 ف شده است:ير تعريصورت ز ن مقاله بهيا

(0) 1200 mm < x1 < 1750 mm 
(3) 50 mm < x2 < 80 mm 
(2) 0 mm < x3 < 500 mm 
(4) 50 mm < x4 < 80 mm 

زدانرره در ير ي هيررق اليرردان در صرورت تزر یررع ميرر( توز2جردول ) 
 ي هيحجم ال يساز نهی، ربل و بعد از بهریگ برقنال یمجاورت هر دو ترم

 هد. د ي، نشان ميقيتزر
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و نسبت  ریگ برق يقيدر پوشش عا يقيزدانه تزرير ي هيابعاد ال :(2جدول )
Emax/Emean يساز نهیربل و بعد از انجام به 

 
ق يربل از تزر

 زدانهير ي هيال

 زدانهير ي هيق اليپ  از تزر

 يساز نهیبعد از به يساز نهیربل از به

Emax/Emean 3223/2 1124/2 1135/2 

 x1 - (mm) 111 (mm) 0/40ر یمتغ

 x2 - (mm) 24  (mm) 22ر یمتغ

 x3 - (mm) 111 (mm) 4/152ر یمتغ

 x4 - (mm) 24 (mm) 3/20ر یمتغ

ن معناسرت کره طرول    يبرد  x1ر یر متغ يبررا  آمده دست بهمقدار    
 ينرال فشراررو  یشده در مجراورت ترم  ررارگرفتهزدانه ير ي هيال ي نهیبه
مترر رررار    يلر یم 1331تا  5/1033است که در ارتفاع  mm 0/40  برابر

نشران   x2ر ین مقدار متغی(. همچن1331-5/1033= 0/40گرفته است )
نرال  یدر مجاورت ترم شده قيتزر زدانهيه ريال ينهیدهد که عرض به يم

( در 3بره رابطره )   برا توجره  خواهرد برود کره     mm 22برابرر    يفشاررو
رررار گرفترره اسررت   ریررگ بررق متررر از محررور يلر یم 32تررا  41 ي فاصرله 
 ن صورت است. یز به همینها  ریر متغيسا ي(. برا22+41=32)

 يقيپوشش عا يسازنهیبه -4-3

دان یر ع مير در توز يادير ر زیز ترأث ین يقيشکل پوشش عا ازآنجاکه
 يقيپوشرش عرا   يسرپرها  يسراز نره ین بخرش به يدارد، در ا يکيالکتر
شرده اسرت. مشرابه     يدان بررسیتر مکنواختيع يمنظور توز به ریگ برق

دان یر شردت م  ریر گ بررق  يهرا نالینکه در مجاورت ترميل ایربل، به دل
، يقيپوشرش عرا   کرردن  نره یبه يشتر است؛ بررا یگر نقاط بينسبت به د
 ير و طرول سرپرها  یک متغيعنوان نال بهیمجاور هر ترم يطول سپرها
گرفتره  گر در نظرر  ير مستقل دیک متغي عنوان بهز ین يانیم يهارسمت

کردن سرپرها وجرود خواهرد     نهیبه ير برایسه متغ جهیدرنتشده است. 
   اند: ف شدهير تعريصورت ز هداشت که ب

x5ينال فشاررویک ترمي: شعاع سه سپر نزد 
x6نینال زمیک ترمي: شعاع سپر نزد 
x7يانیرسمت م ي: شعاع سپرها 

 ف شده است:ير تعريصورت ز ر بهیرات هر متغییحدود تغ

(11) 110 mm < x5 < 210 mm 
(11) 110 mm < x6 < 210 mm 
(1) 110 mm < x7 < 210 mm 

، ZnOد از مجمروع شرعاع ررر     يبا يقيپوشش عا يشعاع سپرها
 مجموعرا  کره   ها آنرامون یپ يقيواره عايبرگالس و ضخامت ديفا يهيال

ن يین حرد پرا  ي)ب((. بنرابرا  1شتر باشرد )شرکل   یاست ب mm 21برابر 
ج يدر نظرر گرفتره شرده اسرت. نترا      mm 111برابرر  x7 تا x5  يرهایمتغ

 ( آمده است.3در جدول ) يقيپوشش عا يسازنهیحاصل از به
 

  
 
 

 يقيپوشش عا يسازنهیج حاصل از بهينتا :(3جدول )   
 يساز نهیبعد از به يساز نهیاز به ربل 

Emax/Emean 3223/2 2450/2 

 x5 (mm) 111 (mm) 31ریمتغ

 x6 (mm) 111 (mm) 34ر یمتغ

 x7 (mm) 111 (mm) 111ر یمتغ
 

ن معناسرت کره   يبرد   x5ر یمتغ يبرا mm 31، مقدار مثال عنوان به
اسرت   mm 111برابرر   ينال فشاررویمجاور ترم يسپرها ي نهیشعاع به

دان، یتر م کنواختيع يتوز يج، برايطبق نتا يطورکله(. ب31+21=111)
ر ياز سا تر کوچک ریگ برق يها نالیشعاع سپرها در مجاورت ترم يستيبا

 در نظر گرفته شوند. يق خارجيپوشش عا يها رسمت
 يهير ق الير دهد کره تزر  يم ( نشان 3( و )2ج جداول )يسه نتايمقا

 کرردن  نره یبهدان نسبت بره  یع ميتر توزکنواختي يزدانه براير ي نهیبه
ق ير امکران دارد کره برا تزر    حال نيبااخواهد بود.  مؤثرتر يقيپوشش عا

و  يقر يزدانره تزر ير يهير توأمران حجرم ال   يسراز نهیزدانه و بهير ي هيال
در جردول   شده دادهج نشان ي، مطابق نتاریگ برق يخارج يقيپوشش عا

 افت.يدان دست یم کنواختيع ين توزيشتری(، به ب5)

 منظور به يقيو پوشش عا يقيزدانه تزرير ي هيتوأمان ال يسازنهیبه :(5جدول )

 دانیع ميکردن توزتر  کنواختي

  Emax/Emean نسبت
 موجود ریگ برق 3223/2

 زدانهينه ریبه ي هيق اليبا تزر 1135/2

 يقيپوشش عا يسازنهیبا به 2450/2

 يقيزدانه تزرير ي هيو ال يقيتوأمان پوشش عا يسازنهیبه 1442/2

 يریگجهینت -0
دان در امترداد محرور   یع ميتوز کردن کنواختي يها ن مقاله روشيدر ا
ا ير و  يق خرارج يپوشرش عرا   يشعاع سپرها يساز نهیشامل به ریگ برق
 يق خارجيدر پوشش عا يدرویاکس يها زدانهينازک ر  ي هيک اليق يتزر

 ررار گرفت.  يمورد بررس

ق ير دان در صورت تزریع مين توزينشان داد که بهتر يج بررسينتا
 بره وجرود   ریر گ بررق نرال  یترمزدانه در مجاورت هر دو ير ي هيال توأمان
شرعاع   يسرت يدان، بایع ميتر کردن توز کنواختي ين برایهمچند. يآ يم

ر ياز سرا  ترر  کوچرک هرا را  نالیدر مجاورت ترم يخارج يقيعا يسپرها
 ها در نظر گرفت. رسمت
در پوشرش   کاررفتره  بره زدانه ير ي هيال ي نهین مقاله حجم بهيدر ا

تم يبا استفاده از الگرور  ریگ برق يخارج يسپرها ي نهیو شعاع به يقيعا
ق ير تزر در صورت، آمده دست بهج يآمد. طبق نتا به دستاجتماع ذرات 

 Emax/Emean ها، نسبت نالیزدانه در مجاورت ترمير  شده نهیبه ي هيک الي
 %43/2زان یشعاع سپرها به م کردن نهیبهو در صورت  %20/4زانیبه م

 ي زدانره ينره ر یبه ي هير ک الير ق ير ن تزريکنرد. بنرابرا   يدا مر یکاهش پ
 يق خرارج يعرا  يشعاع سرپرها  يساز نهیبهاز  مؤثرترار یبس يدرویاکس
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زدانره و  ير يهير توأمان ال ينه سازی، با بهحال نيبااخواهد بود.  ریگ برق
 دهد.  يز کاهش مین %42/11را تا  Emax/Emean يقيپوشش عا

ش يافرزا دان، یر ع مير تر توزکنواختي منظور بهلذا مهندسان طراح 
کراهش   يستيط گذرا، بايو بهبود عملکرد آن در شرا ریگ برقطول عمر 
ز یر و ن ریر گ برقن یو زم يفشاررو يهانالیمجاور در ترم يشعاع سپرها
ها را مورد نالین ترميزدانه در مجاورت اينه مواد ریب بهیاستفاده از ترک
 توجه ررار دهند.
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