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بررسي تزريق اليه ريزدانههاي اکسیدروي در پوشش عايقي برقگیر و طراحي
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چكیده :ابعاد و شکل پوشش عايقي برقگیر تأثیر بسزايي در توزيع میدان الکتريکي آن دارد .لذا باهدف يکنواخت کردن توزيع میدان ،ميتوان طول
بهینه سپرهاي پوشش عايقي برقگیر را به دست آورده و شدت تنشهاي الکتريکي باال در مجاورت ترمینالهاي برقگیر را کاهش داد .روش ديگرر
براي کاهش شدت میدان استفاده از يک اليهي ريزدانهي اکسیدروي است که به دلیل غیرخطي برودن رسرانايي آن باعر کراهش شردت میردان
الکتريکي روي سطح پوشش عايقي ميگردد .چراکه با عبور شدت میدان از يک مقدار مشخص ،ريزدانهها رسانا شرده و باعر يکنواخرتترر شردن
میدان ميگردند .به اين منظور ميتوان از يک اليهي نازک از ريزدانههاي اکسیدروي در پوشش عايقي برقگیر اسرتفاده کررد .در ايرن مقالره ترأثیر
استفاده از ريزدانههاي اکسیدروي در پوشش عايقي برقگیر بر توزيع میدان بررسي شده و با تغییر محل ريزدانهها ،محل مناسب براي تزريق آنهرا
در پوشش عايقي برقگیر به دست آمده است .همچنین تأثیر ابعاد بهینه پوشش عايقي و اليه ريزدانه در توزيع میدان الکتريکي مورد بررسري رررار
گرفته است .بهاينترتیب ،با کمینه شدن میدان الکتريکي در نواحياي که شدت میدان در آن نقاط زياد است ،طرول عمرر بررقگیرر افرزايش پیردا
خواهد کرد .در اين مقاله توزيع میدان به روش اجزاء محدود به دست آمده و بهینهسازي با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات انجام گرفته است.
واژههاي كلیدي :اجزاء محدود ،توزيع میدان الکتريکي ،برقگیر ،ريزدانه اکسیدروي ،بهینهسازي اجتماع ذرات.

Optimization of ZnO Microvairstor Layers in Arrester’s
Housing in order to Uniform Electric Field Distribution
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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.
Keywords: Finite element, electric field distribution, surge arrester, microvaristors, particle swarm optimization.
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 -1مقدمه
در سیستمهاي ردرت و شبکههاي انتقرال و توزيرع انررژي الکتريکري،
تکتک تجهیزات نقش اساسي دارند و برروز هرگونره عیبري در آنهرا،
ايجاد اختالل در شبکه ،اتصرال کوتراه و رطرع بررق را بره همرراه دارد.
خاموشي و جايگزيني تجهیزات معیوب هزينههاي هنگفتي را به شربکه
تحمیل ميکند .صرفهجوئي ناشي از کاهش بروز عیب در شربکه بردون
محافظت و مراربت از تجهیزات امکانپذير نیست .اضافه ولتاژهايي نظیر
اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه ،کلیدزني و اضرافه ولتاژهراي موررت کره از
بهوجود آمدن آنها در سیستم بهطور کامل نميتوان جلروگیري نمرود
موجب بروز مشکالتي ميشوند.
با پیشرفت در ساخت مقاومتهاي غیرخطي وابسته به جريان کره
منجر به تولید برقگیرهاي اکسید فلزي گرديد ،گام بزرگري در کنتررل
اضافه ولتاژها برداشته شد .هرچند وظیفه برقگیرر حفاظرت شربکه در
برابر اضافه ولتاژها است ،اما بروز اشرکال در خرود بررقگیرر عرالوه برر
تحمیل هزينه باالي تهیره و نصرب آن ،شربکههراي رردرت را نیرز بره
خاموشي ميبرد؛ بهطوريکه در پارهاي از مروارد خسرارت وارده از ايرن
نظر بیشتر از هزينه نصب و نگهداري بررقگیرهرا اسرت .مزيرت عمرده
برق گیرهاي اکسیدروي ،در مقايسه با ساير ادوات حفراظتي ،مشخصره
غیرخطي ولتاژ-جريان و رابلیت جذب انرژي باالي آن است [.]1
از طرفي در سالهاي اخیر عايقهاي پلیمرري مقبولیرت وسریعي
نسبت به عايقهاي شیشهاي و چیني پیدا کردهاند .مزيت عمرده آنهرا
سبک بودن ،استقامت مکرانیکي براال ،هزينره نصرب کمترر و عملکررد
الکتريکي خوب آنها در محیطهاي بهشدت آلوده است ].[2
توزيع غیريکنواخت میدان الکتريکي در برقگیر امکان آسیبهاي
جدي در اثر شکست الکتريکي در داخل و خرار بررقگیرر را افرزايش
ميدهد .بررسيهاي مختلفي در مورد توزيع میدان در برقگیرها انجرام
شده که نشان ميدهند يکنواخرت کرردن شردت میردان در مجراورت
ترمینال فشارروي و زمین از اهمیت ويژهاي برخوردار است؛ زيرا شردت
میدان در مجاورت اين ترمینالها از ساير نقاط بیشتر است .اين عامرل
باع فرسودگي زودرس ررر هرايي مريشرود کره در مجراورت ايرن
ترمینالها ررار گرفتهاند.
يک راه براي کاهش شدت میدان در برقگیرها ،بهینه کردن شعاع
و فاصله حلقههاي محافظ از ترمینالهاي فشارروي و زمرین اسرت ].[3
مقايسه توزيع ولتاژ و میدان در شرايط عادي و زماني کره در سرپرهاي
برقگیر شکستگي ايجاد شود نشان ميدهد که مورعیت سرپر شکسرته
شده در توزيع ولتاژ و میدان تأثیر بسزايي دارد ].[5
در طراحيهاي جديد از يک اليهي نازک میکرووريستور (ريزدانره
اکسیدروي) استفاده ميشود که باع بهبود توزيع میدان و حررارت در
سطح عايق شده است ] .[4در [ ]0و [ ،]3کل ستون اطراف رر هراي
اکسید فلز در هسته برقگیر با اليه ريزدانه پوشرش داده شرده و ترأثیر
کمي آن بر توزيع میدان به روش اجزاء محدود به دست آمده است .در
] [2سطح خارجي عايق برقگیر برا اليره ريزدانره پوشرش داده شرده و
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میدان الکتريکي در شرايط باراني بررسي شده است؛ بااينحرال پر از
انجام تست خوردگي مشخصشده که اين حالت براي برقگیرهايي کره
در محیطهاي آزاد استفاده ميشوند مناسب نیست.
در اين مقاله ،نخسرت ترأثیر تزريرق اليره ريزدانره اکسریدروي در
پوشش عايقي برقگیر بر روي توزيع میدان مورد مطالعه ررار گرفتره و
سپ تأثیر کمّي محل تزريق اليه ريزدانه بر توزيع میدان بررسي شده
است .درنهايت پ از تعیین محل مناسب براي تزريرق اليره ريزدانره،
ابعاد بهینه آن بهمنظور يکنواخت کردن توزيع میدان تعیین شده است.

 -2مدلسازي برقگیر
برقگیر مدلشده ،يک برقگیر  ABB EXLIMبا ولتراژ نرامي 221 kV
است که در شکل ( )1نمايش داده شده است.

(ب) .نماي برش عرضي
(الف) نماي طولي برقگیر
شكل ( :)1برقگیر موردمطالعه

اطالعات مربوط به ابعاد و ساختمان برقگیرر موردبررسري ،طبرق
کاتالوگ کارخانه سازنده ،بهصورت زير است:
 ارتفاع برقگیر 123 :سانتيمتر
 رطر رر هاي  0 : ZnOسانتيمتر
 رطر سپرها 30 :سانتيمتر
 ضخامت اليهي فايبرگالس 2 :سانتيمتر
ضريب ديالکتريک مواد بهکاررفته در ساختمان برقگیر در جدول
( )1آمده است.
جدول ( :)1ضرايب ديالکتريک مواد مورداستفاده
ماده
رر

ZnO

ضريب ديالکتريک
111

اليه فايبرگالس

3/4

پوشش عايقي خارجي

5/0

رطعات فلزي
حلقه حفاظتي
Grading Ring

1111
12
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 -3ريزدانههاي اکسیدروي
تولید ريزدانه 1اکسریدروي عملري نسربتا پیچیرده اسرت کره نیراز بره
تکنیکها و تجهیزات پیشرفتهاي دارد ] .[4عموما براي ساخت ريزدانره
از دوغابي از اکسیدروي و موادي مانند بیسرموت ،آنتیمروان ،منگنرز و
کبالت که باع تغلیظ اين ترکیب ميشوند استفاده ميشود .سپ اين
ترکیب مايع به روي ذرات ريز نیمههادي وريسرتور برهصرورت اسرپري
پاشیده ميشرود .بعردازآن ايرن ترکیرب در دمراي  411-1311درجره
سانتيگراد حرارت داده شده و بره ذراتري برا رطرر  3-311میکرومترر
دستهبندي ميشود .اين ذرات حاصله را ريزدانهي اکسیدروي مينامند.
خوا اين ريزدانهها به درجه حرارت و مرواد ترکیربشرده در دوغراب
وابسته است ].[11
اين ريزدانهها با االسرتومرها ترکیرب و مرادهاي ارتجراعي سراخته
مي شود که با توجه به کاربرد موردنظر مريتروان آن را بره شرکلهراي
مختلف در آورد .ريزدانههاي اکسیدروي مانند ررر هراي اکسریدروي،
مشخصه غیرخطي شديدي از خود نشان ميدهنرد .ريزدانرههرا زمراني
عملکرد مؤثري خواهند داشت که میدان اعمال شدهي محلري برر روي
آنها ،از ولتاژ شکست آنها بیشرتر شرود .در ايرن حالرت ريزدانره وارد
ناحیه هدايت ميشود .شکل ( )2مشخصه عملکرد ريزدانه اکسیدروي را
نمايش ميدهد.
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معادالت ديفرانسیل مربوطه به دست آمده و با استفاده از شرايط مرزي
حل ميشود.
از ديدگاه عايقي ماکزيمم تنش ولتراژ اهمیرت دارد و عرايق بايرد
بتواند ماکزيمم تنش ولتاژ در هر سیستم را تحمرل کنرد بردون اينکره
دچار فروپاشي شود .بنابراين بررسي تنشهاي عايقي ناشري از اضرافه
ولتاژها در حالت الکترواستاتیکي انجرام مريگیررد .برهايرنترتیرب کره
ماکزيمم تنش ولتاژي که ممکن است به عرايق تجهیرز در شربکه وارد
شود به عايق اعمرال شرده و رفترار آن بررسري مريگرردد .برااينحرال
درصورتيکه تنش انرژي برقگیر و يرا شروک حرارتري ناشري از اضرافه
ولتاژها موردنظر باشد ،مطالعه بايد در حالت گذرا انجام گیرد.
در حالت تقارن ،نتايج آنالیز دوبعدي و سهبعدي با يکديگر تفاوتي
ندارند .بنابراين براي اجراي مقرونبهصرفه مطالعات ازنظرر مردتزمران
اجراي برنامه و حافظه موردنیاز رايانه از آنالیز دوبعردي اسرتفاده شرده
است .بااينحال براي بررسي در شرايط آسیبديدگي و يا وجود هر نوع
عدم تقارن در مسئله حتما ميبايست از آنالیز سهبعدي استفاده شود.
ازآنجاکه در اين مقاله شدت میدان در حالت الکترواستاتیکي مورد
مطالعه ررار گرفته است .لرذا ترابع انررژي دوبعردي برحسرب ولتراژ در
مختصات کارتزين بهصورت زير خواهد بود ]:[11
()1

2
2
 du  
1   du 




  dxdy
x
y

2    dx 
 dy  


F U  

که در آن  εxو  εyثابت ديالکتريک در امتداد  xو  yبروده و uپتانسریل
الکتريکي اسرت .برا فررض همگرن برودن مرواد ،)εx=εy=ε( ،رابطره ()1
بهصورت زير تبديل ميشود:
()2

شکل ( :)2مشخصه عملکرد ريزدانهي اکسیدروي برحسب میدان (ولتاژ
شکست برابر  11 kV/cmاست) [.]4

شکل ( )2نشان ميدهد که با افزايش میدان ،مقاومرت ريزدانرهي
اکسیدروي کاهش مييابد تا اينکه درنهايرت ،در صرورت عبرور از يرک
مقدار آستانه ،شکسرت الکتريکري کامرل اتفراق افتراده و ريزدانرههراي
اکسیدروي رسانا ميشوند.

 -1-3روش اجزاء محدود و معادالت حاکم
روش اجررزاء محرردود ي رک روش حررل عررددي اسررت کرره بررا پیشرررفت
سیستمهاي کامپیوتري به سرعت گسترش يافتره و در تحلیرل مسرائل
توزيررع ولترراژ و میرردان بسرریار مررؤثر اسررت .در ايررن روش ،سیسررتم
موردبررسي به رسمتهاي مثلثي يا مربعري کوچرک تقسریم مريشرود
(مشبندي ميشود) .سپ با فرض خطي بودن روابط در هرر رسرمت،
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2
2
1    du   du   
         dxdy

2    dx   dy   

 

F U  

در داخل هر مش مثلثي شکل ،پتانسیل الکتريکري) u(x,yمطرابق
رابطه ( )3بهصورت يک تابع خطي از مختصات در نظر گرفته ميشرود
که در آن  α2 ،α1و  α3ضريب خطي براي هر جزء مثلثي شکل است:
()3

u(x,y) = α1 + α2x + α3y

محدوده مسئله از بسیاري مش تشکیل شده که براي هرکدام تابع
توزيع پتانسیل به فرم رابطه ( )3است .ازآنجاکه در صورت وجود میدان
الکتريکي ،هر مش مثلثي داراي يک حدارل انرژي خواهد بود؛ براي بره
دست آوردن جواب مسئله ،بايستي تابع انرژي ) F(uمینیمم گردد:
i  1,2,..., np

()5

0

dF  ui 
dui

که  npمجموع مشهاي مسئله است.
به دلیل تقارن محوري در برقگیرر ،مختصرات اسرتوانهاي جهرت
تحلیل مورد استفاده ررار گرفته و برقگیر بهصورت دوبعدي شبیهسازي
شده است .شکل ( )3مشبندي برقگیرر مروردنظر را نشران مريدهرد.
شرايط مرزي مسئله نیز بهصورت پتانسیل معلوم الکتررود فشرارروي و
پتانسیل صفر الکترود زمین تعريف شدهاند.
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(الف) :توزيع میدان در راستاي محور برقگیر

شکل ( :)3مشبندي برقگیر موردمطالعه

 -5تعیین مکان مناسب تزريق اليهي ريزدانه
طبق شبیه سرازيهراي انجرام شرده ،شرکل ( ،)5میردان الکتريکري در
مجاورت ترمینالها از شدت بیشرتري نسربت بره رسرمتهراي میراني
برق گیر برخوردار است .لذا رر هاي ررارگرفته در مجاورت ترمینالها
تحت تنش و فرسودگي بیشتري ررار دارند .ازاينرو براي کاهش شردت
میدان ،تأثیر تزريرق اليرهي ريزدانرهي اکسریدروي در پوشرش عرايقي
برقگیر در مجاورت اين نواحي مورد بررسي ررار گرفت.
بره دلیل ايرنکه هدف اصلي کراهش میردان در ررر هرا اسرت،
يکنواختسازي میدان در راستاي محور بررقگیرر مرورد مطالعره رررار
ميگیرد .شکل ( )4توزيع میدان در راستاي محور برقگیر را در صورت
تزريق اليهي ريزدانره در رسرمتهراي مختلرف پوشرش عرايقي نشران
ميدهد (در شرکل ( Emax ،)4مراکزيمم شردت میردان و  Emeanمقردار
متوسط میدان در امتداد محور برقگیر است).
همانطور که در شکل (( )4الف) مشراهده مريشرود ،زمراني کره
ريزدانه تنها در مجاورت ترمینال فشارروي تزريق شده ،شدت میدان در
نواحي مجاور ترمینال فشارروي به  2/3 kV/cmو در مجراورت ترمینرال
زمین که ريزدانهاي تزريق نشده به باالتر از  3 kV/cmرسیده اسرت .در
شکل ( 4ب) نیز که ريزدانه فقط در مجراورت ترمینرال زمرین تزريرق
شده ،شدت میدان در مجاورت اين ترمینال به کمتر از  2/0 kV/cmو

Serial no. 73

(ب) .توزيع میدان در راستاي پوشش عايقي
شکل ( :)5توزيع میدان در داخل و خار برقگیر

در مجاورت ترمینال فشارروي که ريزدانهاي تزريق نشرده بره براالتر از
 3 kV/cmرسیده است .بااين حال در هر دو حالرت ،نسربت Emax/Emean
در مقايسه با برقگیر اولیه ،شکل ( ،)5افزايش يافته است.
با تزريق اليهي ريزدانه در مرکز برقگیر نیز مشاهده ميشرود کره
باوجود کاهش شدت میدان در رر هاي میاني ،ماکزيمم شدت میدان
که در مجاورت ترمینالها اتفاق ميافتد کاهشي نداشته است ،شرکل 4
( ) .نهايتا در شکل ( 4د) که ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینال تزريق
شده ،شدت میدان در هر دو انتهاي برقگیر کاهش يافتره و بره حردود
 2/3 kV/cmرسیده است.
با توجه به نترايج برهدسرتآمرده در شرکل ( )4مريتروان چنرین
نتیجهگیري کرد که اوال تزريق اليهي ريزدانره در محرل ترمینرالهراي
برقگیر مي تواند به کنترل شردت میردان الکتريکري در امترداد محرور
برقگیر کمک کند؛ ثانیا بهتررين حالرت برراي کنتررل شردت میردان
الکتريکي ،تزريق اليهي ريزدانه در مجاورت هرر دو ترمینرال بررقگیرر
است .چراکه ماکزيمم شدت میدان در راستاي محور بررقگیرر در ايرن
حالت مینیمم است.
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مقايسه نتايج شکل ( )5و شکل ( 4د) نشان ميدهد که با تزريرق
اليهي ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینرال بررقگیرر ،مراکزيمم شردت
میدان از  3/0 kV/cmبه  2/3 kV/cmکاهش يافته است .اين مقايسه در
شکل ( )0نشان داده شده است.

(الف) :تزريق اليهي ريزدانه در مجاورت ترمینال فشارروي

شکل ( :)0مقايسه توزيع میدان در راستاي محور برقگیر در صورت تزريق
اليهي ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینال با حالت اولیه که ريزدانه تزريق
نشده است.

 -4بهینهسازي
(ب) .تزريق اليهي ريزدانه در مجاورت ترمینال زمین

( ) .تزريق اليهي ريزدانه در رسمت میاني از محور برقگیر

(د) .تزريق اليهي ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینال برقگیر
شکل ( :)4توزيع میدان در راستاي محور برقگیر

Serial no. 73

با توجه به اينکه ارتفراع سرتون ررر هراي  ZnOدر داخرل بررقگیرر
متناسب با سطح حفاظتي موردنیاز عايق تجهیزات شبکه و سطح مقطع
آنها متناسب با حداکثر جريان صاعقه در شبکه تعیین ميشود ،ابعاد و
ارتفاع ستون رر ها در داخل برقگیر ثابت فرض شده و بهینرهسرازي
تنها بروي پوشش عايقي برقگیر انجام شده است.
طبق نتايج بهدستآمده ،محل ررارگیري اليهي ريزدانه برر شردت
میدان اثر ميگذارد .بنابراين محاسبه حجم اليهي تزريقشده و تعیرین
محل مناسب تزريق اين اليه در امتداد محرور بررقگیرر حرائز اهمیرت
است .در اين بخش ،ابعاد بهینهي اليرهي ريزدانره تزريرقشرده ،يرا بره
عبارتي حجم بهینهي اليه ،به دست آمده و محل بهینره ررارگیرري آن
نیز تعیین ميگردد .بهطوريکه درنهايت شدت میدان در امتداد محرور
برقگیر مینیمم گردد .اين امر برهنوبره خرود مريتوانرد باعر کراهش
تنشهاي وارده بر رر هاي  ZnOدر نواحي بحراني شده و طول عمرر
برقگیر را افزايش دهد.
در اين بخش از نرمافرزار اجرزاء محردود  COMSOLکره رابلیرت
لینک شدن با نرمافزار  MATLABرا دارا اسرت ،اسرتفاده شرده اسرت.
ابتدا برقگیر در نرمافزار  COMSOLشبیهسازي شده و توزيرع میردان
برقگیر در اين نرمافزار محاسبه ميگردد .سپ نتايج بهدسرتآمرده از
 COMSOLبهمنظور بازيابي تابع هدف در محیط  MATLABفراخواني
ميگردد .مقادير جديد متغیرها که در هرر مرحلره از بهینرهسرازي بره
دست ميآيد از محیط  MATLABبه نرمافزار  COMSOLمنتقل شرده
و توزيع میدان برقگیر به ازاي مقادير جديد هر متغیرر محاسربه مري-
گردد .اين روند تا رسیدن به جواب بهینه و يا شرط توررف ادامره پیردا
ميکند .بره منظرور بهینره کرردن طرول سرپرها و ابعراد ريزدانرههراي
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تزريقشده در پوشش عايقي برقگیر ،از الگوريتم اجتماع ذرات استفاده
شده است .فلوچارت روش طراحي پیشنهادي در شکل ( )3نشران داده
شده است.

بررسي تزريق اليه ريزدانههاي اکسیدروي ...

 -2-4بهینهسازي اليهي ريزدانه
طبق نتايج بهدستآمده مشخص شد که بهتررين حالرت برراي کنتررل
ماکزيمم شدت میدان در راستاي محرور بررقگیرر ،ررارگیرري اليرهي
ريزدانرره در مجرراورت هررر دو ترمینررال برررقگی رر اسررت .پ ر ازآن بررا
بهینهسازي ابعاد اليههاي ريزدانهي تزريقري کره بايسرتي در مجراورت
ترمینال فشارروي و زمین ررار گیرند ،ميتوان بره توزيرع يکنواخرتترر
شدت میدان دست يافت.
متغیرهاي بهینهسازي اليهي ريزدانه در شکل ( )2مشخص شرده
است .در اين شرکل x1 ،طرول اليرهي ريزدانرهي تزريقري در مجراورت
ترمینال فشرارروي و  x3طرول اليرهي ريزدانرهي تزريقري در مجراورت
ترمینال زمین است x2 .و  x4نیرز بره ترتیرب عررض اليرهي ريزدانرهي
تزريقي در مجاورت ترمینال فشارروي و زمین ميباشند.

شکل ( :)3فلوچارت طراحي

 -1-4تعريف تابع هدف
هدف از بهینهسازي ،يکنواخت کردن توزيع میدان الکتريکي در راستاي
محور برقگیر است .لذا الزم است تابع هدف مناسب و ریرود مروردنظر
تعريف شوند .تابع هدف موردنظر براي يکنواخت کرردن توزيرع میردان
بهصورت زير تعريف شده است:
)Objective Function=Min (Emax/Emean
() 4
که در آن  Emaxماکزيمم شدت میدان و  Emeanمیانگین شدت میدان در
امتداد محور برقگیر است.
2
جهت انجام بهینهسازي از الگوريتم اجتماع ذرات ،PSO ،اسرتفاده
شده که ميتواند بهعنوان يک ابزار بهینهسازي با تعريرف توابرع هردف
متفاوت در مسائل مختلف مورد اسرتفاده رررار گیررد .نحروه کدبنردي،
شرط تورف و روش کلي حل مسئله بهینهسازي مشابه روش ارائهشرده
در مرجع [ ]3است که کلیت مراحل آن بهصورت زير است:
 -1ايجاد جمعیت اولیه
 -2ارزيابي جمعیت اولیه با استفاده از نرمافزار المان محدود
 -3ايجاد جمعیت جديد
 -5بررسي ریود مسئله (ریود بهینهسازي در اين مسئله بهصرورت
مقدار تغییرات مجاز در ابعاد متغیرهاي تصمیم تعريف شدهاند
که در ادامه توضیح داده ميشوند)
 -4انتخاب
 -0در صورت برآورده شدن شرط تورف ،برنامه به اتمام رسریده و
در غیر اين صورت به گام ( )3باز ميگردد.

Serial no. 73

(الف) مجاورت ترمینال زمین (ب) مجاورت ترمینال فشارروي
شکل ( :)2متغیرهاي بهینهسازي اليهي ريزدانه تزريقي

ریود مسئله که حدود تغییرات هرکدام از متغیرها است با توجه به
محردوديت ابعرراد بررقگیرر از روي کاترالوگ کارخانرره سرازنده تعیررین
مي گردند .حدود تغییرات متغیرهاي تصمیم در برقگیر موردمطالعه در
اين مقاله بهصورت زير تعريف شده است:
() 0
()3
()2
()4

1200 mm < x1 < 1750 mm
50 mm < x2 < 80 mm
0 mm < x3 < 500 mm
50 mm < x4 < 80 mm

جردول ( )2توزيرع میردان در صرورت تزريرق اليرهي ريزدانرره در
مجاورت هر دو ترمینال برقگیر ،ربل و بعد از بهینهسازي حجم اليهي
تزريقي ،نشان ميدهد.
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جدول ( :)2ابعاد اليهي ريزدانه تزريقي در پوشش عايقي برقگیر و نسبت
 Emax/Emeanربل و بعد از انجام بهینهسازي
پ

از تزريق اليهي ريزدانه

ربل از تزريق
اليهي ريزدانه

ربل از بهینهسازي

Emax/Emean
متغیر x1

2/3223

2/1124

2/1135

-

)111 (mm

)40/0 (mm

بعد از بهینهسازي

متغیر x2

-

)24 (mm

)22 (mm

متغیر x3

-

)111 (mm

)152/4 (mm

متغیر x4

-

)24 (mm

)20/3 (mm

مقدار بهدستآمده برراي متغیرر  x1بردين معناسرت کره طرول
بهینهي اليهي ريزدانه ررارگرفته شده در مجراورت ترمینرال فشرارروي
برابر  40/0 mmاست که در ارتفاع  1033/5تا  1331میلريمترر رررار
گرفته است ( .)1331-1033/5 =40/0همچنین مقدار متغیر  x2نشران
ميدهد که عرض بهینهي اليه ريزدانه تزريقشده در مجاورت ترمینرال
فشارروي برابرر  22 mmخواهرد برود کره برا توجره بره رابطره ( )3در
فاصرلهي  41تررا  32میلريمتررر از محررور بررقگیرر رررار گرفترره اسررت
( .)41+22=32براي ساير متغیرها نیز به همین صورت است.

 -3-4بهینهسازي پوشش عايقي
ازآنجاکه شکل پوشش عايقي نیز ترأثیر زيرادي در توزيرع میردان
الکتريکي دارد ،در اين بخرش بهینرهسرازي سرپرهاي پوشرش عرايقي
برقگیر بهمنظور توزيع يکنواختتر میدان بررسي شرده اسرت .مشرابه
ربل ،به دلیل اينکه در مجاورت ترمینالهراي بررقگیرر شردت میردان
نسبت به ديگر نقاط بیشتر است؛ برراي بهینره کرردن پوشرش عرايقي،
طول سپرهاي مجاور هر ترمینال بهعنوان يک متغیر و طرول سرپرهاي
رسمتهاي میاني نیز بهعنوان يک متغیر مستقل ديگر در نظرر گرفتره
شده است .درنتیجه سه متغیر براي بهینهکردن سرپرها وجرود خواهرد
داشت که بهصورت زير تعريف شدهاند:
 :x5شعاع سه سپر نزديک ترمینال فشارروي
 :x6شعاع سپر نزديک ترمینال زمین
 :x7شعاع سپرهاي رسمت میاني
حدود تغییرات هر متغیر بهصورت زير تعريف شده است:
()11
110 mm < x5 < 210 mm
()11
110 mm < x6 < 210 mm
()1
110 mm < x7 < 210 mm
شعاع سپرهاي پوشش عايقي بايد از مجمروع شرعاع ررر ،ZnO
اليهي فايبرگالس و ضخامت ديواره عايقي پیرامون آنها کره مجموعرا
برابر  21 mmاست بیشتر باشرد (شرکل ( 1ب)) .بنرابراين حرد پرايین
متغیرهاي  x5تا  x7برابرر  111 mmدر نظرر گرفتره شرده اسرت .نترايج
حاصل از بهینهسازي پوشش عايقي در جدول ( )3آمده است.

Serial no. 73

بررسي تزريق اليه ريزدانههاي اکسیدروي ...
جدول ( :)3نتايج حاصل از بهینهسازي پوشش عايقي
ربل از بهینهسازي

بعد از بهینهسازي

Emax/Emean
متغیرx5

2/3223

2/2450

)111 (mm

)31 (mm

متغیر x6

)111 (mm

)34 (mm

متغیر x7

)111 (mm

)111 (mm

بهعنوانمثال ،مقدار  31 mmبراي متغیر  x5بردين معناسرت کره
شعاع بهینهي سپرهاي مجاور ترمینال فشارروي برابرر  111 mmاسرت
( .)21+31=111بهطورکلي طبق نتايج ،براي توزيع يکنواختتر میدان،
بايستي شعاع سپرها در مجاورت ترمینالهاي برقگیر کوچکتر از ساير
رسمتهاي پوشش عايق خارجي در نظر گرفته شوند.
مقايسه نتايج جداول ( )2و ( )3نشان ميدهد کره تزريرق اليرهي
بهینهي ريزدانه براي يکنواختتر توزيع میدان نسبت بره بهینره کرردن
پوشش عايقي مؤثرتر خواهد بود .بااينحال امکران دارد کره برا تزريرق
اليهي ريزدانه و بهینهسرازي توأمران حجرم اليرهي ريزدانره تزريقري و
پوشش عايقي خارجي برقگیر ،مطابق نتايج نشان دادهشده در جردول
( ،)5به بیشترين توزيع يکنواخت میدان دست يافت.
جدول ( :)5بهینهسازي توأمان اليهي ريزدانه تزريقي و پوشش عايقي بهمنظور
يکنواختتر کردن توزيع میدان
نسبت Emax/Emean
2/3223

برقگیر موجود

2/1135

با تزريق اليهي بهینه ريزدانه

2/2450

با بهینهسازي پوشش عايقي

2/1442

بهینهسازي توأمان پوشش عايقي و اليهي ريزدانه تزريقي

 -0نتیجهگیري
در اين مقاله روشهاي يکنواخت کردن توزيع میدان در امترداد محرور
برقگیر شامل بهینهسازي شعاع سپرهاي پوشرش عرايق خرارجي و يرا
تزريق يک اليهي نازک ريزدانههاي اکسیدروي در پوشش عايق خارجي
مورد بررسي ررار گرفت.
نتايج بررسي نشان داد که بهترين توزيع میدان در صورت تزريرق
توأمان اليهي ريزدانه در مجاورت هر دو ترمینرال بررقگیرر بره وجرود
مي آيد .همچنین براي يکنواختتر کردن توزيع میدان ،بايسرتي شرعاع
سپرهاي عايقي خارجي در مجاورت ترمینالهرا را کوچرکترر از سراير
رسمتها در نظر گرفت.
در اين مقاله حجم بهینهي اليهي ريزدانه برهکاررفتره در پوشرش
عايقي و شعاع بهینهي سپرهاي خارجي برقگیر با استفاده از الگروريتم
اجتماع ذرات به دست آمد .طبق نتايج بهدستآمده ،در صورت تزريرق
يک اليهي بهینهشده ريزدانه در مجاورت ترمینالها ،نسبت Emax/Emean
به میزان %4/20و در صورت بهینه کردن شعاع سپرها به میزان %2/43
کاهش پیدا مري کنرد .بنرابراين تزريرق يرک اليرهي بهینره ريزدانرهي
اکسیدروي بسیار مؤثرتر از بهینهسازي شعاع سرپرهاي عرايق خرارجي
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 با بهینه سازي توأمان اليرهي ريزدانره و، بااينحال.برقگیر خواهد بود
. نیز کاهش ميدهد%11/42  را تاEmax/Emean پوشش عايقي
 افرزايش،لذا مهندسان طراح به منظور يکنواختتر توزيرع میردان
 بايستي کراهش،طول عمر برقگیر و بهبود عملکرد آن در شرايط گذرا
شعاع سپرهاي مجاور در ترمینالهاي فشارروي و زمین برقگیرر و نیرز
استفاده از ترکیب بهینه مواد ريزدانه در مجاورت اين ترمینالها را مورد
.توجه ررار دهند
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