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:چكيده

 مقرههای پليمری در.استفاده از مقرههای پليمری در خطوط جديد و همچنين در بهروزرساني خطوط قديمي در حال افزايش است

 خطوط انتقال و پستهای فشارقوی در، در بسياری از نواحي با آبوهوای سرد. مکانيکي و محيطي قرار دارند،معرض تنشهای مختلف الکتريکي
 وقوع کرونا در سطح مقره و شکست، بسياری از مشکالت مقرههای پليمری ازجمله ؛ فرسايش و پيری مواد پليمری.معرض يخزدگي قرار دارند
 در اين مقاله تاثير حضور اليهی يخ بر توزيع پتانسيل و ميدان الکتريکي مقره. ناشي از توزيع غيريکنواخت پتانسيل در طول مقره است،الکتريکي
 که با استفادهCOMSOL Multiphysics  برای اين منظور از نرمافزار. کيلوولت با و بدون حلقه کرونا مورد ارزيابي قرار گرفته است297 پليمری
 نتايج شبيهسازیها نشان ميدهند که نصب حلقه کرونا باعث کاهش چشمگير.از روش المان محدود مسائل را تحليل ميکند استفاده شده است
 در، همچنين وجود فاصلههای هوايي در اليهی يخ تاثير به سزايي بر توزيع پتانسيل.شدت ميدان الکتريکي در سطح مقرههای پليمری ميشود
.امتداد مقرههای پليمری داشته و باعث افزايش شدت ميدان الکتريکي سطح مقرههای پليمری ميشود
. مقره پليمری، شرايط يخزدگي، روش المان محدود، حلقه کرونا، توزيع ميدان الکتريکي، توزيع پتانسيل:كليدی
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Analysis of Electric Field Distribution for Polymeric Insulators
under Ice Conditions using Finite Element Method
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Abstract:

The use of polymeric insulators in new lines and also updated power transmission lines is still
growing. Polymeric insulators are exposed to various electrical, mechanical and environmental stresses. In many
areas with cold weather, high voltage transmission lines and substations are vulnerable to freeze. The most
important problems of these polymeric insulators, such as erosion and aging of polymeric materials, corona
phenomena on insulator surface and flashover are related to the nonuniform potential distribution along the
insulators. In this paper, electric field and voltage distribution of 230 kV polymeric insulator has been evaluated
with and without corona ring in the presence of an ice layer on it. Electric field analysis software package,
COMSOL Multiphysics4.2, based on the finite element method, has been employed for the calculations.
Simulation results have shown a dramatic decrease in the intensity of the electric field in polymeric insulators in
the presence of corona ring. Also the presence of air gap in the ice layer has a great influence on the potential
distribution along the polymeric insulators and causes to increase intensity of the electric field on polymeric
insulators surface.
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 ميلهی فايبرگالس
2
 غالف پليمری
3
 چترکهای پليمری
4
 انتهای فلزی
در شکل ( )1شمای سادهای از يک مقرهی پليمری نشان داده
1

 -1مقدمه
در سالهای اخير ،کاربرد مقرههای پليمری در خطوط انتقال با
توجه به مزايای اين مقرهها نسبت به انواع سراميکي و شيشهای از
جمله خاصيت آبگريزی ،عملکرد مناسب در شرايط محيطي آلوده،
وزن سبک ،حملونقل و نصب آسان ،پيوسته در حال گسترش است
[ .]1خطوط انتقال در طول مسير خود ،ممکن است از مناطق با
شرايط آب و هوايي مختلف ازجمله؛ مرطوب ،آلوده ،يخزده و غيره
عبور کنند.
پارامترهای مختلفي در تشکيل اليه يخ بر روی مقرهها مؤثر
هستند .برخي از پارامترهای مهم عبارتاند از؛ دمای سطح مقره،
دمای هوای محيط ،ميزان رطوبت محيط ،اندازه و دمای قطرات آب و
سرعت باد [ .]2در شرايط يخزده ،ممکن است تخليه الکتريکي بر
روی مقره پوشيده شده از يخ ،اتفاق بيفتد .در برخي از کشورها
ازجمله کانادا ،چين ،ژاپن ،نروژ ،امريکا ،خروج خطوط انتقال در اثر
وقوع تخليه الکتريکي مقرهها ،گزارش شده است [ .]9نوع اليه يخ
يکي از عوامل مؤثر در وقوع تخليه الکتريکي مقرهها است .وقوع
کرونا و درنتيجه آن وقوع قوس الکتريکي محلي در فاصله هوايي
بدون يخ ،ممکن است باعث وقوع شکست الکتريکي شوند .علت به
وجود امين فاصلهی هوايي در سطح يخزده مقرهها ،ذوب شدن و
فروريختن قطعهای يخ است [ .]4يکي از عوامل مهم در کارايي
مقرههای پليمری ،توزيع ميدان الکتريکي در امتداد مقره است.
ازاينرو ،بهمنظور درک و بهبود کارايي مقرههای پليمری ،تحليل
ميدان الکتريکي مقرهها ضروری است [ .]2ميدان الکتريکي شديد،
عالوه بر ايجاد کرونا روی سطح مقره ،ميتواند باعث تخليه جزئي در
حفرههای موجود در آن شود و مقره را ازنظر الکتريکي و مکانيکي
کامالً معيوب سازد .يکي از روشهای تعديل ميدان الکتريکي در
مقرهها نصب حلقه کرونا است .وجود حلقه کرونا در شرايط يخزده
تاثير به سزايي در کاهش شدت ميدان الکتريکي دارد [ 6و .]0
بررسي ميدان الکتريکي ميتواند با کمک روشهای آزمايشگاهي
يا تحليلهای عددی انجام شود .روشهای آزمايشگاهي بسيار
پرهزينه و زمانبر هستند .همچنين برای اينکه نتايج دقت خوبي
داشته باشند ،تعداد آزمايشهای زيادی بايد انجام شود .امروزه برای
مطالعهی پديدههای فيزيکي بهمنظور کاهش هزينهها و صرفهجويي
در زمان ،از روشهای تحليل عددی بهجای روشهای آزمايشگاهي
استفاده ميشود .يکي از اين روشها ،روش المان محدود است[.]4
مقرههای پليمری ،که مقرههای کامپوزيتي يا غير سراميکي هم
ناميده ميشوند ،نسل نسبتاً جديد مقرهها به شمار ميروند .استفاده
از مقرههای پليمری از دهه  1307رايج شده است[1و .]3اين مقرهها

شده است.

شکل ( :)1اجزای يک مقره پليمری

 -2تحليل ميدان الکتريکي مقرههای پليمری
جهت تعيين شدت ميدان الکتريکي ترکيب معادالت
الكترومغناطيسي ماكسول 5منجر به معادله پواسون 6ميشود كه در
رابطه ( )1نشان داده شده است.
()1

]

)

([

که
 :ضريب هدايت الکتريکي )(S/m

 :فرکانس ()Hz
 :ضريب گذردهي نسبي
 :پتانسيل الکتريکي ()V
 :چگالي جريان )(A/m2
 :چگالي بار الکتريکي داخل عايق ()C/m3
به دليل تقارن محوری مقره ،مختصات استوانهای مورد استفاده
قرار ميگيرد .در اين صورت رابطهی ( )1به رابطه ( )2تبديل خواهد
شد.
()2
بارهای الکتريکي درون مقره ناچيز هستند .در اين صورت
7
است و رابطه ( )1به معادله ساده الپالس
تبديل ميشود .رابطه ( )2نيز ساده خواهد شد .با حل معادله الپالس
و تعيين شدن ولتاژ و خطوط همپتانسيل ،ميدان الکتريکي به دست
ميآيد.

از چهار قسمت به شرح زير تشکيل شدهاند:

() 9
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بهطورکلي توزيع ميدان الکتريکي در مقرههای پليمری
غيرخطيتر از مقرههای پرسالني است .علت اين امر عدم وجود
قسمتهای فلزی در ميان مقرههای پليمری است .دامنه ميدان
الکتريکي در نزديکي ترمينالهای سمت هادی و زمين بيشتر از ساير
نقاط است .معموالً سمت هادی دارای بيشترين دامنه ميدان
الکتريکي است ] .[17معموالً سه بخش اصلي سطح غالف پليمری،
درون ميلهی فايبرگالس و چترکهای پليمری و سطح انتهای فلزی
در هنگام تعيين ميدان الکتريکي مقرههای پليمری مدنظر هستند .در
طراحي مقرههای پليمری دامنه ميدان الکتريکي مجاز اين بخشها به
ترتيب برابر  9 kV/mm ،7/42 kV/mmو  2/1 kV/mmدر نظر
گرفته ميشود [ 11 ،2و .]12

تحليل توزيع ميدان الکتريکي در مقرههای پليمری ...

دارد ،ولتاژ فازهای کناری برابر نصف دامنهی بيشينه با عالمت منفي
يعني  ، -66/93است.

 -9مدلسازی
جزئيات و ابعاد مقره پليمری 297کيلوولت و حلقه کرونای
موردمطالعه در جدولهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.
جدول ( :)1مشخصات مقره پليمری  232کيلوولت
تعداد چترک

63

طول مقره ()mm

2922

فاصله جرقه خشک ()mm

2112

فاصله خزشي ()mm

4433

قطر چترکها ()mm

06

قطر ميله فايبرگالس ()mm

16

ضخامت غالف پليمری ()mm

9

فاصلهی بين چترکها ()mm

97

شکل ( :)2مدلسازی مقره پليمری  232کيلوولت و حلقه کرونا با استفاده از
نرمافزار SolidWorks

مشبندی 8مدل مقره موردمطالعه ،با استفاده از نـرمافـزار
 COMSOL Multiphysics 4.2انجام شده است .کيفيت مشبندی
يکي از عوامل مهم در دقت حل مسئله است .کيفيت مشبندی
عددی بين صفر و يک است .بهمنظور باال بردن دقت محاسبات،
عليرغم افزايش زمان اجرای برنامه ،اندازهی مشها در حالت بسيار
عالي 9قرار داده شدهاند .کيفيت مشبندی در راستای محور مرکزی
مقره پليمری  297کيلوولت در شکل ( )9نشان داده شده است.

جدول ( :)2مشخصات حلقه کرونای مقره پليمری  232کيلوولت
ارتفاع از انتهای فلزی مقره ()mm

97

ضخامت حلقه کرونا ()mm

47

قطر حلقه کرونا ()mm

247

مدلسازی مقرهها ،برج و ساير تجهيزات با استفاده از نرمافزار
 SolidWorks 2012انجام شده است .شمای مقره پليمری 297
کيلوولت و حلقه کرونای مدلسازی شده در نرمافزار Solidworks
در شکل ( )2نشان داده شده است.
ضريب گذردهي نسبي يخ ،ميلهی فايبرگالس ،سيليکون رابر،
فوالد و هوا به ترتيب برابر  1 ،4/2 ،0/2 ،07و  1و رسانايي الکتريکي

شکل ( :)3کيفيت مشبندی در امتداد محور مرکزی مقره پليمری 297
کيلوولت

يخ  177 ⁄در نظر گرفته شده است .در اين مقاله ،توزيع
پتانسيل و ميدان الکتريکي فاز مياني مورد مطالعه قرار گرفته است.
دامنهی ولتاژ اعمالي فاز مياني برابر  297/√9 =192/03کيلوولت در
نظر گرفته ميشود .هنگاميکه ولتاژ فاز مياني در بيشينهی خود قرار

همانگونه که در شکل ( )9مشاهده ميشود کيفيت مشبندی
بسيار مناسب و نزديک به يک ميباشد.

 -4نتايج شبيهسازی
در اين مقاله بهمنظور تحليل ميدان الکتريکي مقرههای پليمری،
از نـرمافــزار  COMSOL Multiphysics 4.2کــه بــر روش المـان
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محدود استوار است استفاده شده است .در ايـن بخـش شـبيهسـازی
ميدان الکتريکي مقره پليمری  297کيلوولت با و بدون حلقه کرونا در
شرايط تميز و يخزده ارائـه شـده و مقايسه بين ايـن حالـتهـا ارائـه
ميشود.

 -1-4شرايط خشک و تميز
شمای گرافيکي توزيع پتانسيل در اطراف مقره پليمری 297
کيلوولت در شکل ( )4نشان داده شده است .همانگونه که از شکل
( )4برميآيد ،بيشتر پتانسيل به چند چترک ابتدای سمت هادی
اعمال ميشود .اين پديده نشاندهندهی غيرخطيبودن توزيع
پتانسيل در طول مقره ميباشد.

تحليل توزيع ميدان الکتريکي در مقرههای پليمری ...

از نصب حلقه کرونا  262/9ميليمتر بـوده اسـت درحـاليکـه بعـد از
نصب حلقه کرونا اين فاصله به  074ميليمتر افزايش يافته است کـه
افزايش  22/9درصدی را نشان ميدهد .اين پديده نشان دهندهی اين
است که در حضور حلقه کرونا توزيع پتانسيل در طول مقره خطيتـر
شده است .منحني تغييرات ميدان الکتريکي مرکز ميلهی فايبرگالس
مقره پليمری  297کيلوولـت در شـکل ( )6نشـان داده شـده اسـت.
همانگونه که در شکل ( )6مشاهده ميشود بيشينهی شـدت ميـدان
الکتريکي مرکز ميله ی فايبرگالس مقـره  297کيلوولـت از kV/mm
 7/204به  7/119 kV/mmرسيده است.
منحني توزيع ميدان الکتريکي سطح غـالف پليمـری در امتـداد
مقره پليمری  297کيلوولـت در شـکل ( )0نشـان داده شـده اسـت.
همانگونه که در شکل ( )0مشاهده ميشود ،در حالـت بـدون حلقـه
کرونا بيشينهی شـدت ميـدان الکتريکـي از مقـدار مجـاز kV/mm
 7/42فراتر رفته است .بنابراين نصب حلقه کرونـا بـه منظـور تعـديل
شدت ميدان الکتريکي برای مقـره پليمـری  297کيلوولـت ضـروری
ميباشد .پس از نصب حلقه کرونا ،بيشينهی شدت ميـدان الکتريکـي
روی ســطح غــالف پليمــری از  7/292 kV/mmبــه kV/mm
7/24کاهش يافته است .همچنين حلقه کرونا عالوه بر کاهش بيشينه
ی ميدان الکتريکي ،بيشينهی ميدان الکتريکي را از ناحيه بين انتهای
فلزی و چترک اول دور ميکند .ميدان الکتريکي انتهای مقره پليمری
 297کيلوولت در سمت برج ،در حضور حلقه کرونا در مقايسه با مقره
بدون حلقه کرونا افزايش را نشان ميدهد .اين پديده نشان دهنـدهی
تعديل توزيع ميدان الکتريکي در طول مقره ميباشد.

 -2-4شرايط يخزده
شکل ( :)4توزيع پتانسيل در اطراف مقره پليمری  232کيلوولت

منحني توزيع پتانسيل در امتداد مقره پليمری  297کيلوولت با و
بدون حلقه کرونا در شکل ( )2نشان داده شده است.

در اين بخش ،تاثير حضور اليه يخ بر توزيع ميدان الکتريکي مقره
پليمری  297کيلوولت مورد ارزيابي قرار ميگيرد .تشکيل اليه ی يـخ
روی مقره ممکن است حالتهای مختلفي داشته باشـد .حالـتهـای
مورد مطالعه در اين مقاله در جدول ( )9ارائه شدهاند.
جدول ( :)3حالتهای مختلف يخزدگي سطح مقره پليمری
حالت

شکل ( :)5توزيع پتانسيل در امتداد مقره پليمری  232کيلوولت

با توجه به شکل ( )2مشاهده ميشود که فاصلهای از طول مقـره
پليمری  297کيلوولت که  %27ولتاژ اعمالي را متحمل ميشود قبـل

Serial No. 70

توضيحات

1

يخزدگي کامل سطح چترکها

2

يخزدگي کامل سطح چترکها و قنديل آويزان از نوک چترکها

9

يخزدگي کامل سطح چترکها و قنديل يکپارچه در طول مقره

4

يخزدگي جزئي سطح چترکها و قنديل يکپارچه در طول مقره

2

يخزدگي جزئي سطح چترکها و قنديل يکپارچه با فاصله هوايي در
ابتدا ،وسط و انتهای مقره

ابعاد قنديل مورد استفاده در شبيهسازی شرايط يخزدگي سطح
مقره پليمری در شکل ( )4نشان داده شده است.
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شکل ( :)6توزيع ميدان الکتريکي در امتداد مقره پليمری  232کيلوولت

شکل ( :)7توزيع ميدان الکتريکي در امتداد مقره پليمری؛  232کيلوولت الف) تمام طول مقره ،ب) سمت هادی ،ج) سمت برج

شکل ( :)9مشخصات يخ و قنديل در حالتهای مختلف يخزدگي
شکل ( :)8مشخصات قنديل مورد استفاده در شبيهسازی

شماتيک يخ و قنديل حالتهای مختلف يخزدگـي در شـکل ()3
نشان داده شده است.

Serial No. 70

منحني توزيع ميدان الکتريکي مقره پليمـری  297کيلوولـت در
شرايط خشک و شرايط با اليهی يخ نوع 1در شـکل ( )17نشـان داده
شده است .شبيهسازی بدون حضور حلقه کرونا انجام شده است.
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وجود فاصلهی هوايي در اليـه يـخ باعـث افـزايش شـدت ميـدان
الکتريکي در سطح مقره پليمری در اين ناحيه ميشود .اين پديده در
شکل ( )12با مقايسهی توزيـع ميـدان الکتريکـي روی سـطح غـالف
پليمری مقره  297کيلوولت با يخزدگي نـوع  4و  2نشـان داده شـده
است .فاصلهی هوايي روی چترک اول ،پانزدهم و سه چترک انتهـايي
سمت برج ايجاد شده است.

شکل ( :)12توزيع ميدان الکتريکي در امتداد مقره پليمری  232کيلوولت
در شرايط خشک و شرايط يخزدگي نوع1

همانگونه که در شـکل ( )17مشـاهده مـيشـود بيشـينهی ميـدان
الکتريکــي روی ســطح غــالف پليمــری در حضــور اليــهی يــخ برابــر
 7/229 kV/mmميباشد .در صورتي که در حالت خشک اين مقـدار
برابر  7/24 kV/mmميباشد .بنـابراين بيشـينهی ميـدان در حضـور
اليهی يخ بيش از  2/9برابر شده است که اين مقدار بيش از حد مجاز
 7/42 kV/mmشده است .اين شدت ميدان الکتريکي ممکـن اسـت
باعث وقوع کرونا شود .توزيع پتانسيل در امتداد مقـره پليمـری 297
کيلوولت با حضور اليهی يخ نوع  4و  2در شکل( )11نشان داده شده
است.

شکل ( :)12توزيع ميدان الکتريکي در امتداد مقره پليمری  232کيلوولت
با يخزدگي نوع  4و 5

همانگونه که در شکل ( )12مشاهده ميشود در بخشهايي که
يخ فروريخته است شدت ميدان الکتريکي افزايش قابل توجهي داشته
است .بيشينهی ميدان الکتريکي ،قبل و بعد فروريختن يخ در
فاصلهی هوايي در جدول ( )4نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل ( )12و جدول ( )4مشاهده ميشود ،در
فاصلهی هوايي ،ميدان الکتريکي افزايش يافته است .در فاصلهی
هوايي وسط مقره ،افزايش شدت ميدان الکتريکي بيشتر است.
جدول ( :)4بيشينهی ميدان الکتريکي فاصله هوايي قبل و بعد از فرو ريختن
يخ در فاصلهی هوايي
بيشينهی ميدان الکتريکي
()kV/mm

شکل ( :)11توزيع پتانسيل در امتداد مقره پليمری  232کيلوولت در شرايط
يخزدگي نوع  4و 5

همانگونه که در شکل ( )11مشاهده ميشود وجود فاصله هوايي
در اليهی يخ باعث غيرخطيتر شدن توزيع پتانسيل ميشود .در
فاصلههای هوايي موجود در اليهی يخ نوع  2افت ولتاژ قابل توجهي
مشاهده ميشود.

Serial No. 70

فاصله

فاصله

فاصله

هوايي 1

هوايي 2

هوايي 9

قبل از فروريختن يخ

7/644

7/700

7/762

بعد از فروريختن يخ

7/626

7/243

7/124

توزيع ميدان الکتريکي در هوای اطراف مقره پليمری ،در فاصلهی
 12ميليمتری لبهی چترکهای پليمری در دو حالت وجود و عدم
وجود فاصلهی هوايي در اليهی يخ در شکل ( )19نشان داده شده
است.
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فاصلهی  12ميليمتری لبهی چترکهای پليمری با و بدون حلقه
کرونا در شرايط يخزدگي نوع  2در شکل ( )12نشان داده شده است.

شکل ( :)13توزيع ميدان الکتريکي در هوای اطراف مقره پليمری در
فاصلهی  15ميليمتری لبهی چترکها در شرايط يخزدگي نوع  4و 5

همانگونه که قبال ذکر شـد ،حلقـه کرونـا باعـث کـاهش ميـدان
الکتريکي در مقرهها مي شود .در اين بخش تاثير نصب حلقه کرونا در
شرايط يخ زده روی مقره پليمری در حالتهای مختلف بررسي شـده
است .شمای گرافيکي توزيع ميدان الکتريکي و خطوط پتانسيل مقره
پليمری  297کيـلوولت با و بدون حلقه کرونا و در شرايط يخ زده نوع
 2در شـکل ( )14نشان داده شده است.

شکل ( :)15توزيع ميدان الکتريکي در هوای اطراف مقره پليمری در
فاصلهی  15ميليمتری لبهی چترکها با و بدون حلقه کرونا در شرايط
يخزدگي نوع 2

با توجه به شکل ( ،)12بيشينهی ميدان الکتريکي با نصب حلقه
کرونا از  7/244 kV/mmبه  7/149 kV/mmرسيده است .همچنين
بيشينهی ميدان الکتريکي از نقاط اب بندی شدهی ابتدای مقره دور
شده است .در حالت نصب حلقه کرونا ميدان در بقيه قسمتهای
مقره باالتر رفته است و اين نشان دهندهی بهبود توزيع ميدان
الکتريکي در طول مقره ميباشد .بيشينهی ميدان روی سطح غالف
پليمری در شرايط خشک و حالتهای پنجگانه يخزدگي با حضور و
عدم حضور حلقه کرونا در شکل ( )16نشان داده شده است.

شکل ( :)14توزيع ميدان الکتريکي و خطوط پتانسيل مقره پليمری 232
کيلوولت با و بدون حلقه کرونا در شرايط يخزدگي نوع2

شکل ( :)16بيشينهی شدت ميدان الکتريکي روی سطح غالف پليمری در
شرايط خشک و حالتهای پنجگانه يخزدگي ،با و بدون حلقه کرونا

با توجه به شکل ( ،)14بيشينهی ميدان الکتريکي در سطح انتهای
فلزی از  1/762 kV/mmبه  7/626 kV/mmکاهش يافته است.
همچنين بيشينهی ميدان از سطح تماس بحرانيِ سهگانهی هوا،
غالف پليمری و انتهای فلزی دور شده و روی سطح حلقه کرونا قرار
گرفته است .توزيع ميدان الکتريکي در هوای اطراف مقره پليمری در

همانگونه که در شکل ( )16مشاهده ميشود نصب حلقه کرونا
باعث کاهش حدودا  27درصدی شدت ميدان الکتريکي سطح غالف
پليمری مقره شده است .يخزدگي نوع  9بيشترين تنش الکتريکي را
به غالف پليمری مقره وارد ميکند .شدت ميدان الکتريکي سطح
چترک پليمری در فاصلهی هوايي در يخزدگي نوع  2برابر با
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زيرنويسها
1
2
3
4
5
6
7
8
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Fiberglass rod
Polymer sheath
Polymer weather sheds
Metal end fitting
Maxwell's equations
Poisson's equation
Laplace's equation
Meshing
Extremely fine

 اين شدت ميدان الکتريکي در سطح چترک. ميباشد7/62 kV/mm
 بنابراين يخزدگي سطح مقره. باعث وقوع کرونا ميشود،پليمری
پليمری با وجود فاصلهی هوايي بدترين نوع يخزدگي از لحاظ ميزان
.تنش الکتريکي وارد بر مقره پليمری ميباشد

 نتيجهگيری-2
استفاده از بستههای نرمافزاری مبتني بر روشهای حل عددی
يک روش کارامد برای تحليل ميدان الکتريکي در مقرهها فراهم
 که باCOMSOL Multiphysics  نرمافزار، در اين مقاله.مياورد
 برای تحليل،استفاده از روش المان محدود مسائل را تحليل ميکند
 کيلوولت تحت شرايط تميز و297 ميدان الکتريکي مقره پليمری
 همچنين ارزيابي تاثير نصب حلقه کرونا در،شرايط مختلف يخزدگي
 با توجه به شبيهسازیهای.اين شرايط مورد استفاده قرار گرفته است
: نتايج زير به دست ميايد،انجام شده
نصب حلقه کرونا در مقرههای پليمری کاهش محسوسي در
 شدت ميدان الکتريکي مقره.شدت ميدان الکتريکي ايجاد ميکند
 کاهش يافته%55  کيلوولت پس از نصب حلقه کرونا232 پليمری
.است
 شدت ميدان الکتريکي سطح تماس غالف،در شرايط يخزدگي
 به عنوان نمونه. اليهی يخ و هوا افزايش قابل توجهي دارد،پليمری
بيشينهی ميدان الکتريکي سطح غالف پليمری در شرايط يخزدگي
 اين شدت. برابر شده است2/3 ، در مقايسه با شرايط تميز،نوع اول
.ميدان الکتريکي ميتواند باعث وقوع کرونا شود
وجود فاصلهی هوايي ناشي از فروريختن يخ باعث افزايش شديد
 در صورتي که فاصلهی.ميدان الکتريکي در فاصلهی هوايي ميشود
 در چترکهای نزديک هادی ايجاد،هوايي ايجاد شده در اليهی يخ
 شدت ميدان الکتريکي در سطح غالف و چترکهای پليمری،شود
 اين شدت ميدان. ميشود7/42 kV/mm بيش از مقدار مجاز
.الکتريکي باعث وقوع کرونا در سطح مقره پليمری ميشود

سپاسگزاری
در اين بخش الزم است از شرکت برق منطقهای تهران به سبب
. تشکر و قدرداني به عمل آيد،حمايت بيدريغ از اين پژوهش
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