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 انباشتهشدن بارهای سطحی، یکی از عوامل مهم و مؤثر بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی و همچنین وقوع تخلیه الکتریکی در مقرهها:چکیده
 لذا باید. یونیزاسیون و غیره ایجاد و برروی مقرهها جمع میشوند، بارهای الکتریکی به علل مختلف همچون وقوع پدیده کرونا.برروی آنها میباشد
 اثر حضور بارهای سطحی بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی، در این مقاله.درک کاملی از بارهای سطحی و رفتار دینامیکی آن وجود داشته باشد
 بدین منظور مقرههای پلیمری با فاصله خزشی متفاوت انتخاب و سپس. موردبررسی و تحلیل قرار میگیردDC در طول مقرههای پلیمری تحت ولتاژ
 انجام و نتایجCOMSOL Multiphysics® کلیه شبیهسازیها به روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار.این مقرهها شبیهسازی و تحلیل میگردند
 نتایج شبیهسازی نشان دادهاست که حضور بارهای سطحی به شدت بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در طول.مورد تحلیل قرار گرفتهاست
.مقرههای پلیمری مؤثر و میتواند بستر الزم را برای وقوع تخلیه الکتریکی در آن فراهم آورد
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Abstract: One of the main factors that lead to the reduction of the potential, electric field distribution and the insulating level is surface
charge accumulation on insulators .In this paper, the effect of surface charges on potential and electric field distribution along an
outdoor polymeric insulator under DC voltage is studied by computer simulations. Research has shown that the accumulation of
electrical charges on the surface of insulators can affect the performance of the flashover. So to avoid the occurrence of unexpected
flashover must have a thorough understanding of surface charge to be examined its impact on insulation performance under various
stresses. In this current paper, electric field and potential distribution along standard polymeric insulator with different geometry were
investigated in the presence of surface charges. Calculations of the potential and electric field are performed based on Finite Element
Method (FEM). Numerical simulations were carried out in COMSOL Multiphysics® to study the effect of the positive and negative
surface charges on potential distribution under DC positive and negative applied voltage. Simulation results show the importance of
surface charges effect in potential and electric field variations and the performance of the flashover.
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 -1مقدمه
امروزه استفاده از سیستمهای  HVDCبرای انتقال توانهای باال در
مسافتهای طوالنی در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است.
ازجمله مزایای مهم آن ،عدموجود پارامترهای خازنی و سلفی در خط
انتقال  DCو انتقال توان بیشتر ،ارتباط شبکههای با فرکانس مختلف
توسط ارتباط  DCو اثرات زیستمحیطی کمتر نسبت به حالت AC
است[ .]1علیرغم اینکه استفاده از سیستم انتقال جریان متناوب متداول
میباشد اما در برخی از کاربردها همچون انتقال انرژی بهوسیله کابلهای
زیر دریا ،انتقال توان زیاد در مسافتهای بلند ،افزایش ظرفیت یک شبکه
برق در شرایطی که نصب سیمهای اضافی مشکلزا یا هزینه بردار باشد،
استفاده از سیستمهای  HVDCترجیح دادهمیشود[.]2
یکی از مهمترین تجهیزات در خطوط انتقال مقرهها هستند که
عمدتاً بهعنوان نگهدارنده یا جداکننده هادیها استفاده میشود.
مقرههای شیشهای و سرامیکی سابقه بیشتری نسبت به انواع
غیرسرامیکی آن در خطوط  HVDCدارند ،به همین علت تحقیقات
کمتری نیز برروی مقرههای کامپوزیتی در ولتاژ  DCانجام شدهاست[.]3
در شکل ( )1نمای سادهای از یک مقرهی پلیمری نشان داده شدهاست.

توزیع پتانسیل و میدان

الکتریکی . . .

کنند[ .]6اگرچه پدیده بارهای سطحی بهعنوان عامل تأثیرگذار بر توزیع
ولتاژ و میدانالکتریکی اطراف مقرهها شناخته شدهاست ولی هنوز
تحقیقات جامعی در مورد آن صورت نگرفتهاست .ازطرفی نیز تحقیقات
نشان دادهاست که انباشتهشدن بارهای الکتریکی برروی سطح مقرهها
میتواند بر عملکرد تخلیه الکتریکی مؤثر باشد[.]7
در [ ]8اثر بارهای سطحی برروی ولتاژ تخلیه الکتریکی  DCدر یک
عایق استوانهای پلیمری بررسی شدهاست .سطح عایق بهوسیله دشارژ
سوزنهای متقارن اطراف عایق ،باردار شد .براساس نتایج آزمایشگاهی و
شبیهسازی کامپیوتری نشان دادهشد که ولتاژ تخلیه الکتریکی  DCبا
توجه به حضور بارهای منفی افزایش مییابد درحالی که وجود بارهای
مثبت برروی سطح عایق ،سبب کاهش ولتاژ تخلیه الکتریکی خواهدشد.
مرجع [ ]9شش نمونه ماده عایق پلیمری شامل  2EPDM ، 1SIRرا جهت
انجام تستهای آزمایشگاهی مورداستفاده قرار دادهاست .بارهای
الکتریکی انباشتهشده برروی سطح نمونههای موردآزمایش ،توسط
ولتاژهای ضربه با دامنه کم ایجاد شد و نتایج نشان داد که ولتاژ تخلیه
الکتریکی ضربه ،به قطبیت بارهای انباشتهشده برروی سطح نمونه عایقی
وابسته میباشد که نوع بار (مثبت یا منفی) آن نیز بستگی به قطبیت
ولتاژ ضربه و نوع ماده عایقی دارد .در [ ]10پارامترها و مکانیسم تجمع
بارهای سطحی در یک عایق مخروطی شکل تحت ولتاژ  DCبررسی
شدهاست .در این مقاله پتانسیل سطحی به کمک پراب الکترواستاتیکی
محاسبه و سپس با استفاده از روابط ریاضی ،مقدار بار روی سطح عایق
مخروطی محاسبه گردید .اینکه بارهای سطحی عامل اصلی ایجاد تخلیه
جزئی در عایق هستند از دیگر نتایج بیانشده در این مقاله میباشد.
در مرجع [ ]11تأثیر بارهای سطحی انباشتهشده بروی عایق

3PTFE

استوانهای بر ولتاژ تخلیه الکتریکی  DCدر هوا موردمطالعه قرار گرفت.
تحقیقات برای هر دو نوع میدان الکتریکی یکنواخت و غیریکنواخت با
استفاده از الکترودهای مختلف انجام شد .نتایج ارائهشده نشان داد که
کاهش ولتاژ تخلیه الکتریکی منفی در حضور بارهای سطحی ،تأثیر
زیادی بر نتایج در حالت میدان یکنواخت دارد درحالیکه در میدان
شکل  :1ساختار کلی مقره پلیمری

غیریکنواخت اثر قابل توجهی برروی ولتاژ تخلیه الکتریکی گزارش نشد.

یکی از مسائل موجود در طراحی مقرههای خطوط  ،DCتجمع
بارهای الکتریکی سطحی که با افزایش ولتاژ ،اثر آن نیز بیشتر میشود.
بارهای الکتریکی سطحی میتوانند در اثر یونیزاسیون طبیعی و یا وجود
تخلیه الکتریکی پدید آیند[ .]4ازطرفی یکی از عوامل مهم در
بهرهبرداری مقرههای پلیمری ،توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در
امتداد مقره میباشد[ .]5ازاینرو ،بهمنظور درک و بهبود کارایی
مقرههای پلیمری ،تحلیل پتانسیل و میدان الکتریکی مقرهها ضروری
است .وجود بارهای سطحی منجربه تغییرات میدان الکتریکی و درنتیجه
استقامت الکتریکی عایق میشود .پدیدهای که در مقایسه با کاربردهای
دیگر عایقهای  ،DCدر مقرههای خطوط هوایی  HVDCکمتر به آن
توجه شدهاست .بارهای سطحی با توجه به مکانیزم عملکردی و اثرات
آنها ،میتوانند غیرخطیشدن توزیع ولتاژ در طول مقره را تشدید

بنابراین برای جلوگیری از وقوع تخلیه الکتریکی غیرمنتظره ،باید درک
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کاملی از بارهای سطحی و رفتار دینامیکی آن وجود داشته باشد تا بتوان
تأثیر آن را بر روی رفتار عایق تحت تنشهای الکتریکی مختلف بررسی
نمود.
در این مقاله ،برای شبیهسازی اثر بارهای سطحی بر توزیع پتانسیل
و میدان الکتریکی در طول مقرههای پلیمری با پروفیلهای مختلف از
نرمافزار ® COMSOL Multiphysicsاستفاده شدهاست که اساس آن
روش اجزاء محدود است .در این راستا هدف مقاله شبیهسازی و تحلیل
تأثیر بارهای سطحی مثبت و منفی بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی
مقرههای پلیمری با فاصله خزشی متفاوت ،تحت ولتاژهای  DCمثبت و
منفی میباشد .بدین منظور در قسمت دوم مقاله ،عوامل ایجاد بارهای
سطحی ،در قسمت سوم پتانسیل سطحی ناشی از حضور بارهای سطحی

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1755مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

و در قسمت چهارم شبیهسازی توزیع ولتاژ در طول مقره پلیمری با
پروفیلهای مختلف با حضور بارهای سطحی مورد بررسی قرار میگیرد.
در قسمت پایانی نتایج توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در حضور
بارهای سطحی مثبت و منفی بر روی مقرههای پلیمری نمونه مورد بحث
قرار خواهدگرفت.

 -2عوامل ایجاد بارهای سطحی
هرگاه به یک جسم هادی بار الکتریکی داده شود ،بارها حرکت
خواهندکرد و برروی سطح فلز پخش خواهندشد .اما اگر شکل جسم
هادی نامتقارن باشد چگالی سطحی بار در نقاط نوک تیز بیشتر
خواهدبود .حال اگر به یک جسم عایق بار الکتریکی داده شود بارها در
همان نقطه بر روی سطح باقی خواهندماند.
ازجمله عوامل مؤثر بر ایجاد بارهای سطحی میتوان به کرونا ،بارهای
فضایی ،پرتوهای الکترونی و یونیزاسیون اشاره کرد .در میان این عوامل،
کرونا به خاطر نوع مکانیسم ایجاد بار سطحی برروی عایق ،از اهمیت
باالیی برخوردار است[ .]12از سوی دیگر ،امروزه نیز به پدیدههای مرتبط
با کرونا در ارتباط با توسعه سیستمهای عایق پلیمری در فضای باز که
در معرض اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی و صاعقه هستند ،توجه
ویژهای میشود[ .]13در ذیل عوامل ایجاد بارهای سطحی تشریح
میشوند:
 -2-1بارهای فضایی
بهطورکلی بارهای فضایی عبارت است از مجموعهای از الکترونها که از
سطح الکترودها ساطع و یا یونیزاسیون ایجادشده و در فضای سهبعدی
ماده عایقی توزیع شدهباشند .چهار نوع حامل بار پایه در پلیمرها وجود
دارند که عبارتاند از الکترونها ،حفرهها ،یونهای مثبت و یونهای
منفی .پلیمرها با توجه به ساختار چندالیهای که دارند ،بارهای فضایی را
بهراحتی در درون خود جای میدهند[ .]14در پلیمرها ،حرکت
حامل های بار تأثیر بسیار زیادی برروی هدایت ،آغاز پروسه پدیده
درختیشدن و خرابی ماده عایقی دارد[ .]15در مقادیر باالی شدت
میدان الکتریکی (بیشتر از یک مگاولت بر سانتیمتر) ،جایی که در آن
الکترونها انرژی کافی برای حضور در باند هدایت در زنجیره پلیمر را
داشته باشند  ،ممکن است تحرک زیاد بارها اتفاق بیافتد .پس از آنکه
هدایت بتواند اتفاق افتاد ،باید منبعی از حاملهای بار فراهم باشد .بعضی
از این حاملها میتوانند در حجم پلیمر توسط تابش یا میدانهای
الکتریکی بسیار باال آزاد شوند .بهطورکلی یکی از عوامل ایجاد تخلیه
جزئی در درون عایق وجود بارهای الکتریکی و الکترونهای آزاد درون
عایق میباشد[.]16
 -2-2یونیزاسیون
زمانی که شدت میدان الکتریکی برروی سطح هادی از استقامت عایقی
هوا تجاوز کند ،تخلیههای الکتریکی جزئی در سطح هادی رخ میدهد.
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الکتریکی . . .

حتی در یک میدان الکتریکی یکنواخت بین دو الکترود مسطح موازی با
عایق هوا ،عوامل گوناگونی بر میزان تحمل عایقی هوا مؤثر میباشند.
ازجمله این عوامل میتوان به فشار هوا ،جنس الکترود ،رطوبت ،پدیده
فوتویونیزاسیون ،شکل و نوع ولتاژ اشاره کرد .تخلیههای الکتریکی معموالً
بهواسطه شدت میدان الکتریکی که به الکترونهای آزاد درون عایق گازی
شتاب میدهند ،آغاز میشود .هنگامیکه این الکترونها انرژی کافی
بهدست میآورند ،میتوانند ازطریق برخورد با سایر اتمها ،یونها و
الکترونهای جدید را تولید نمایند[ .]17شایان ذکر است الکترونهای
اولیه که سبب فرآیند یونیزاسیون بوده و موجب آغاز آن میشوند ،غالباً
بهواسطه فوتویونیزاسیون تولید میگردند.
 -2-3کرونا
یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد بارهای سطحی برروی مقرهها ،کرونا
میباشد .تخلیه الکتریکی ایجادشده بهعلت افزایش چگالی میدان
الکتریکی ،کرونا نام دارد .درواقع هنگامیکه میدان الکتریکی سطح
هادی ،از ولتاژ بحرانی بیشتر شود ،بهمن الکترونی به وجود خواهدآمد
که تخلیه کرونا در سطح هادی و اطراف عایق رخ میدهد .گرادیان
ولتاژی که سبب شکست الکتریکی در عایق شده و بهازای آن ،عایق
خاصیت دیالکتریک خود را از دست میدهد ،گرادیان ولتاژ بحرانی
نامیده میشود .همچنین ولتاژی را که سبب ایجاد این گرادیان بحرانی
میشود ولتاژ بحرانی مینامند .افزایش ولتاژ و توام با میدان الکتریکی
شدید ،عالوه بر ایجاد کرونا روی سطح مقره ها  ،باعث تخلیه جزئی در
حفرههای موجود در مقره میشود که درواقع یکی از عوامل اصلی ایجاد
بارهای سطحی نیز هستند[ .]18در این میان میزان کرونای ایجادشده
برروی سطح این تجهیزات ،به شرایط محیطی مانند رطوبت ،آلودگی و
همچنین شکل هندسی آنها بستگی دارد.

 -3پتانسیل ناشی از حضور بارهای سطحی
تحقیقات تجربی و پژوهشها نشان دادهاست که تجمع بارهای الکتریکی
برروی سطح مقرهها ،میتواند باعث تقویت وقوع تخلیه الکتریکی شود.
بهطورکلی پتانسیل اندازهگیریشده برروی سطح یک عایق ،تنها بهدلیل
وجود بار سطحی برروی آن نیست ،بلکه منابع دیگری ازجمله
پالریزاسیون دوقطبی نیز در ایجاد پتانسیل سطحی نقش دارند .یکی از
راههای تجزیه و تحلیل فرآیندهای ایجاد بار سطحی ،توسعه
مدلسازیهای ریاضی یا تحلیلی است .این مدلها بهعنوان ابزار قدرتمند
برای درک مکانیسم فیزیکی پتانسیل و بار سطحی برروی عایقها
میباشند[ .]19در ذیل ،پتانسیل سطحی ناشی از حضور بارهای سطحی
بهصورت مدلسازی ریاضی مورد بررسی قرار میگیرد.
در بسیاری از مراجع برای مدلسازی پتانسیل سطحی فرض میشود
که عایق موردنظر در لحظه  t=0باردار شده و پس از آن بهصورت یک
سیستم مدار باز نگه داشتهمیشود .برای چنین حالتی ،میتوان معادالت
پیوستگی جریان را در هر نقطه در داخل عایق بهصورت رابطه ()1
نوشت[:]20
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D
  E   i  i E  0
t
i

()1

در این رابطه ،جمله اول مربوط به بردار جابجایی دیالکتریک ()D
میباشد که نشاندهنده چگالی جریان ،ناشی از پالریزاسیون داخل ماده
عایق است بهطوریکه مطابق رابطه (:)2
()2

D   0E  P

که در آن  Eشدت میدان الکتریکی P ،پالریزاسیون و   0ضریب گذردهی
خالء میباشد .جمله دوم رابطه ( ،)1نشاندهنده چگالی جریان ناشی از
هدایت ذاتی ماده است .جمله سوم نیز توصیفکننده چگالی جریان ناشی
از تزریق حاملهای بار درون عایق میباشد که در آن  تحرک بار و 
هم چگالی حامل بار خاص است .مطابق رابطه ( )1مجموع این چگالی
جریانها برابر صفر است و با توجه به مداربازبودن سیستم ،هر سه جمله
به افت پتانسیل کمک میکنند .هنگامیکه در رابطه ( )1از اثر بارهای
فضایی صرفنظر شود ،رابطه کاهشیافته ( )3بهدست خواهد آمد که
بهطورکلی به هدایت ذاتی عایق وابسته میباشد.
()3
()4

E
E  0
t



V


V t



در روابط ( )3و ( E ،)4شدت میدان الکتریکی  ،ضریب گذردهی،
هدایت ذاتی ماده و  Vپتانسیل الکتریکی میباشد .مطابق رابطه (،)4
ضریب هدایت ذاتی بهصورت یک رابطه نمایی با ثابت زمانی وابسته به
ضریب گذردهی خالء برای محاسبه پتانسیل سطحی ظاهر میشود .در
مرجع [ ]21تفسیری از عامل افت ولتاژ سطحی براساس این فرض که
بارهای سطحی با توجه به هدایت عایق به مرور زمان ،حذف و زمینه افت
ولتاژ سطحی را آماده میکند ،براساس مدل معروف  Poole-Frenkelبیان
شدهاست .مطابق این رابطه:
()5

 
qE  
 q  B 

  

J  E exp  

K BT







در رابطه فوق J ،چگالی جریان E ،میدان الکتریکی q ،مقدار بار اولیهε ،

ضریب دیالکتریک  K B ،ثابت بولتزمن B ،ولتاژ مانع4و  Tدما میباشد.
با توجه به مدل نمایی هدایت برای اندازهگیری پتانسیل سطحی و با این
فرض که به میدان الکتریکی هدایت عایق بستگی دارد (براساس تعریف
مدل  )Poole-Frenkelو اینکه هدایت الکتریکی خود از رابطه نمایی ()4
بهدست میآید:
()6

)  (V )   0 exp(  PF V

در روابط )   (Vهدایت الکتریکی وابسته به ولتاژ و  PFضریب

Poole-

 Frenkelمیباشد .مقدار  PFرا میتوان از رابطه ( )7بهدست آورد:
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توزیع پتانسیل و میدان

q

()7

 d

الکتریکی . . .

q
K BT

PF 

که در آن  K Bثابت بولتزمن T ،دما   ،ضریب دیالکتریک و  dهم
ضخامت نمونه عایق میباشد .در مرجع [ PF ]22برای نمونههای مختلف
اندازهگیری و محاسبه شدهاست .در ادامه نحوه محاسبه توزیع ولتاژ در
حضور بارهای سطحی در طول مقره بیان خواهدشد .با ترکیب معادالت
الکترومغناطیسی ماکسول و با استفاده از گرادیان توزیع پتانسیل مطابق
رابطه ( )8میتوان شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد[.]23
()8

E  V

با استفاده از معادله ماکسول:




()9

E 

در رابطه (  ،)9چگالی بار سطحی  ،ضریب گذردهی و

E

میدانالکتریکی میباشد .بهطورکلی برای محاسبه توزیع پتانسیل
الکتریکی در یک سیستم شامل ماده عایقی ،میتوان از رابطه ()10
استفاده نمود.
()10

0


. V
t

.V  

قسمت اول مربوط به رسانایی ماده و قسمت دوم مربوط به خاصیت
خازنی آن میباشد .مطابق رابطه ( )11میتوان نشان داد که توزیع
پتانسیل با استفاده از معادله پوآسن که مستقیماً از قانون گوس محاسبه
میشود ،بهدست میآید[.]19
()11



.  V

بهطورکلی توزیع میدان الکتریکی در مقرههای پلیمری غیرخطیتر
از مقرههای چینی است .علت این امر عدم وجود قسمتهای فلزی در
میان مقرههای پلیمری است .دامنه میدان الکتریکی در نزدیکی
ترمینالهای سمت هادی و زمین بیشتر از سایر نقاط است .همچنین
معموالً سمت هادی دارای بیشترین دامنه میدان الکتریکی است.

 -4مدلسازی مقره پلیمری مبتنی بر روش اجزا محدود
برای مدلسازی و شبیهسازی مقرههای پلیمری از نرمافزار  COMSOLو
با کمک ماژول فیزیک الکترواستاتیک ،استفاده میگردد که اساس آن
روش اجزا محدود است .در روش اجزا محدود ،محدودهی میدان دوبعدی
به مثلثها و محدوده میدان سهبعدی به چهاروجهیها تقسیم میشود.
در قسمتهای تیز که تغییرات میدان زیاد است ،تقسیمبندیها ظریفتر
انجام میشود .کیفیت مشبندی یکی از عوامل مهم در دقتحل مسئله
است .اساسأ همه سیستمها برای رسیدن به پایداری تمایل به
کمینهکردن انرژی دارند .اساس روش المان محدود نیز بر این است که
شکل میدان طوری است که انرژی آن حداقل شود .بنابراین پتانسیل
گرهها را باید بهنحوی انتخاب کرد که انرژی کمینه شود .در داخل هر
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جزء کوچک ،مثلثی فرض میشود که پتانسیل بهصورت خطی تقسیم
شدهاست .با این فرض و با داشتن پتانسیل سه نقطه میتوان پتانسیل
نقاط داخل مثلث را بهدست آورد .با بهدستآوردن پتانسیل میتوان
انرژی کل را محاسبه کرد .برای کمینهشدن انرژی از آن نسبت به
متغیرها که همان پتانسیلها هستند ،مشتق گرفته و به تعداد
پتانسیلهای مجهول معادله بهدست میآید .سپس با حل سیستم چند
معادله چندمجهولی ،پتانسیل گوشههای مثلث که مجهول هستند
بهدست میآید .شکل ( )2فلوچارت کلی روش اجزاء محدود برای
محاسبه پتانسیل در حضور بارهای سطحی را نشان میدهد .در این
فلوچارت V ،ولتاژ S ij ،ماتریس سختی و  Qiبردار ماتریسی است.

توزیع پتانسیل و میدان

الکتریکی . . .

در این مقاله سه نوع مقره  B ،Aو  Cکه دارای فاصله خزشی متفاوت
و فاصله جرقه خشک یکسان است در نظر گرفتهمیشود و اثر بارهای
سطحی برروی آنها موردبررسی و تحلیل قرار خواهدگرفت .این
مقرههای پلیمری در خطوط  24کیلوولت استفاده میشوند .شکلهای
( )4تا ( )6مقرههای موردمطالعه و پارامترهای آنها نشان داده شدهاست.
S

P

p

شکل  :4مشخصات هندسی مقره نوع A

شکل :5مشخصات هندسی مقره نوع B

شکل  :6مشخصات هندسی مقره نوع C

مشخصات کامل مقرههای موردمطالعه در جدول ( )1نشان داده
شدهاست.
شکل  :2فلوچارت روش اجزاء محدود ( )FEMبرای محاسبه پتانسیل

جدول : 1مشخصات هندسی مقرههای پلیمری  24کیلوولت مورد

در حضور بارهای سطحی

مطالعه

بهمنظور افزایش دقت محاسبات در نرم افزار  ،COMSOLعلیرغم
افزایش زمان اجرای برنامه ،اندازهی مشها در حالت بسیار عالی 5قرار
داده شدهاست .کیفیت مشبندی در راستای محور مرکزی مقره پلیمری
در شکل ( )3نشان داده شدهاست .کیفیت مشبندی عددی بین صفر و
یک میباشد.

مشخصات

A

B

C

تعداد چترک

7

6

10

فاصله خزشی ()mm

940

850

1210

فاصله جرقه خشک ()mm

314

314

314

شعاع چترک بزرگ ()P( )mm

55

55

55

شعاع چترک کوچک ()p( )mm

45

45

45

فاصله بین دو چترک ()S( )mm

39

44

28

پارامترهای رسانایی و ضریب گذردهی درنظرگرفتهشده برای مواد
مقرهی پلیمری موردمطالعه در این شبیهسازی طبق جدول ( )2میباشد.
جدول  :2پارامترهای مواد در ساختار مقرههای پلیمری مورد
مطالعه در شبیه سازی اجزا محدود
مواد مورد استفاده

شکل  :3کیفیت مشبندی در امتداد محور مرکزی مقره پلیمری

Serial no. 86

ضریب گذردهی[]F/m

رسانایی []S/m

هوا

1.02

3×10-15

الستیک سیلیکون

3

10-8

فایبرگالس

6.5

4×10-4

ترمینال هادی

10-6

10.2×106
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توزیع پتانسیل و میدان

الکتریکی . . .

 -5نتایج شبیهسازی و بحث
در این قسمت توزیع میدان و پتانسیل الکتریکی سه نوع مقره پلیمری
مورداستفاده با فاصله جرقه یکسان و فاصله خزشی متفاوت در حالتهای
با و بدون حضور بارهای سطحی شبیه سازی و تحلیل میگردد .بارهای
سطحی برروی مقره ممکن است دارای پالریته مثبت یا منفی باشند.
بهطورکلی  ،در این مقاله اثر بارهای سطحی مثبت و منفی بر تغییرات
پتانسیل و میدان الکتریکی تحت ولتاژهای مثبت و منفی بررسی
خواهدشد .الزم به ذکر است که اثر دکل و کراس آرام نیز شرایط مرزی
شبیهسازیها درنظر گرفته شدهاست.
 -5-1توزیع میدان و پتانسیل الکتریکی مقرههای موردمطالعه
بدون حضور بارهای سطحی
شمای گرافیکی توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری  24کیلوولت
نوع  B ،Aو  Cتحت ولتاژهای  DCمثبت و منفی بدون حضور بارهای
سطحی در شکلهای ( )7و ( )8نشان داده شدهاست .با توجه به
شکلهای ( )7و ( ،)8بیشتر پتانسیل به چند چترک منتهی به سمت
هادی برقدار اعمال میشود .این پدیده نشاندهندهی غیرخطیبودن
توزیع پتانسیل در طول مقره میباشد .منحنی توزیع پتانسیل الکتریکی
در طول فاصله خزشی سطح هر سه نوع مقره  B ،Aو  Cتحت ولتاژ 24
کیلوولت  DCمثبت در شکل ( )9نشان داده شدهاست.

شکل  :9توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  B ،Aو  Cبدون
حضوربارهای سطحی تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت

مطابق شکل ( ،)9توزیع پتانسیل در امتداد سطح مقره نوع  Cنسبت
به مقرههای نوع  Aو  Bخطیتر میباشد .درواقع چون تعداد چترکهای
مقره نوع  Cبیشتر از دو نوع دیگر میباشد در نتیجه فاصله خزشی آن
بیشتر خواهدبود که این امر باعث خطیترشدن توزیع پتانسیل
خواهدشد .شکل ( )10نیز توزیع میدان الکتریکی در طول فاصله جرقه
هر سه مقره نوع  B ،Aو  Cبدون حضور بارهای سطحی را نشان میدهد.

شکل  :10توزیع میدان الکتریکی در طول مقرههای پلیمری نوع  B ،Aو
 Cبدون حضور بارهای سطحی
شکل  :7توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  B ،Aو C

بدون حضور بارهای سطحی تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت

شکل  :8توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  B ،Aو  Cبدون
حضوربارهای سطحی تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمنفی

Serial no. 86

 -5-2توزیع میدان و پتانسیل الکتریکی مقرههای موردمطالعه
در حضور بارهای سطحی تحت ولتاژ  DCمثبت
در این بخش ،اثر حضور بارهای سطحی بر توزیع میدان و پتانسیل
الکتریکی مقرههای پلیمری  24کیلوولتی موردبررسی قرار خواهدگرفت.
𝐶𝜇
𝑚  + 1روی چترکهای
در شکل ( )11اثر حضور چگالی بار سطحی 2
مختلف مقره نوع  Bبر توزیع پتانسیل آن درحالتیکه ولتاژی به مقره
اعمال نشده و هر دو سمت مقره زمین شدهاست ،نشان داده شدهاست.
𝐶𝜇
در مراجع [ ]8و[ ] 21مقدار چگالی بار بر روی سطح مقره +1 2
𝑚
اندازهگیری شدهاست که در شبیهسازیهای انجامشده در این مقاله نیز
همین مقدار چگالی بار در نظر گرفته شدهاست ولی بهطورکلی با افزایش
چگالی بارهای سطحی برروی سطح مقره ،تغییرات پتانسیل الکتریکی
نیز افزایش مییابد.
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الکتریکی . . .

مثبت باعث افزایش ولتاژ شده و بار سطحی منفی ،باعث کاهش ولتاژ در
طول مقره شدهاست.
جدول  :3حداکثر توزیع پتانسیل سطحی برروی چترکهای
مختلف مقرههای نوع  B ،Aو  Cدر حضور چگالی بار الکتریکی
سطحی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

+1

حداکثر پتانسیل سطحی
()V

شماره چترک

C

A

B

1

1028

1079

727

2

1231

1457

1375

3

1806

1580

1386

4

1550

1921

1906

5

1848

1348

1638

6

1296

1285

2026

7

1170

-

1582

8

-

-

1772

9

-

-

1198

10

-

-

1075

شکل  :11توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  Bدر حضور
𝑪𝝁𝒎  + 1چگالی بار سطحی بر روی چترکهای مختلف

𝟐

با توجه به شکل ( ،)11حداکثر پتانسیل الکتریکی زمانی اتفاق
میافتد که بارهای الکتریکی برروی چترکهای میانی حضور داشته
باشند .البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که مقدار بار الکتریکی
𝐶𝜇
𝑚  + 1برروی چترکهای کوچکتر (به
در حضور چگالی بار سطحی 2
دلیل مساحت کمتر نسبت به چترکهای بزرگتر) کمتر خواهدبود .این
مقدار برای چترکهای کوچکتر حدود  6نانوکولن و برای چترکهای
بزرگتر  9نانوکولن میباشد .در جدول ( )3حداکثر پتانسیل سطحی بر
روی چترکهای مختلف مقرههای  B ،Aو  Cدر حضور چگالی بار
𝐶𝜇
𝑚  + 1بدون اعمال ولتاژ خارجی نشان داده
الکتریکی سطحی
2
شدهاست .باالترین چترک نزدیک به دکل بهعنوان چترک شماره  1در
نظر گرفته شده است.
مطابق جدول ( ،)3کمترین مقدار ولتاژ سطحی برروی چترکهای
𝐶𝜇
ابتدایی و انتهایی هرکدام از مقرهها میباشد .با فرض چگالی بار + 1 2
𝑚
برروی چترکهای مختلف هر سه نوع مقره ،حداکثر ولتاژ سطحی برروی
مقره  Aدر چترک  5ام ،مقره  Bدر چترک  4ام و مقره  Cدر چترک 6
ام بهترتیب برابر  1921 ،1848و  2026ولت خواهدبود.
شکل ( )12تا ( )14توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی
𝐶𝜇
𝑚  1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت اطراف
سطحی مثبت و منفی 2
مقرههای پلیمری نوع  B ،Aو  Cرا نشان میدهد .بار سطحی برروی
چترکهای میانی مقرههای  24کیلوولت در فاصله حدوداً  15سانتیمتری
از قسمت هادی در نظر گرفته شدهاست .در این ناحیه از مقره بار سطحی

Serial no. 86

شکل ( )15مقایسه توزیع پتانسیل در طول فاصله خزشی مقرههای
𝑪𝝁

پلیمری نوع  Bو  Cدر حضور 𝟐𝒎  ± 1چگالی بار سطحی بر روی چترک
میانی تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت را نشان میدهد.

)Potential (V

شکل  :12توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت
و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

 1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت اطراف مقره نوع A
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شکل
:13
توزیع

𝑪𝝁

شکل  :16توزیع میدان الکتریکی در طول مقره نوع  Aدر حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت و منفی 𝟐𝒎  1برروی چترک میانی تحت ولتاژ
 100کیلوولت  DCمثبت
𝑪𝝁

پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت و منفی

𝟐𝒎

1

تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت اطراف مقره نوع B

)Potential (V

شکل  :14توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت
و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

 1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمثبت اطراف مقره نوع C

مطابق شکل ( ،)15حداکثر تغییرات پتانسیل در حضور بارهای
الکتریکی برای مقره  Bو  Cبه ترتیب حدود  %19.5و  %18.7میباشد.

برروی چترک میانی را نشان میدهد .ازآنجاییکه مهمترین اثر بارهای
سطحی بر شکست الکتریکی میباشد و عمالً افزایش میدان الکتریکی
است که میتواند منجربه تخلیه جزئی و یا شکست الکتریکی شود ،در
تحلیل اثر حضور بارهای سطحی بر تغییرات میدان الکتریکی ولتاژ
اعمالی به مقره نزدیک به ولتاژ شکست ( 100کیلوولت) در نظر گرفته
شدهاست.
مطابق شکل ( ،)16بارهای منفی باعث کاهش میدان الکتریکی در
سمت کاتد (زمین) و افزایش میدان در سمت آند (هادی) میشوند.
ازطرفی نیز بارهای مثبت باعث افزایش میدان الکتریکی در سمت کاتد
و کاهش آن در سمت آند میشوند .در این حالت بارهای مثبت باعث
𝑉𝑘  823در سمت کاتد و کاهش
𝑉𝑘  752به
افزایش میدان الکتریکی از
𝑚
𝑚
𝑉𝑘  1123در سمت آند شدهاست .بههمینترتیب،
𝑉𝑘  1178به
میدان از
𝑚
𝑚
𝑉𝑘
𝑉𝑘
بارهای منفی باعث کاهش میدان الکتریکی از 𝑚  752به 𝑚  682در
𝑉𝑘  1233در سمت آند
𝑉𝑘  1178به
سمت کاتد و افزایش میدان از
𝑚
𝑚
شدهاست.
 -5-3توزیع میدان و پتانسیل الکتریکی مقرههای موردمطالعه
در حضور بارهای سطحی تحت ولتاژ  DCمنفی

شکل  :15مقایسه توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  Bو C

در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

1

شکل ( )16توزیع میدان الکتریکی در طول فاصله جرقه مقره نوع A
𝐶𝜇
𝑚 ±1
تحت ولتاژ  100کیلوولت در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی 2
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شکلهای ( )17تا ( )19توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی
𝐶𝜇
𝑚  ±1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمنفی اطراف مقره پلیمری
سطحی 2
نوع  B ،Aو  Cرا نشان میدهد.
بار سطحی برروی چترکهای میانی مقرههای  24کیلوولت در فاصله
حدوداً  15سانتیمتری از قسمت هادی در نظر گرفته شدهاست .در این
ناحیه از مقره ،بار سطحی مثبت باعث کاهش ولتاژ و بارهای منفی ،باعث
افزایش ولتاژ در طول مقره شدهاست.
شکل ( )20مقایسه توزیع پتانسیل در طول فاصله خزشی مقرههای
𝑪𝝁

پلیمری نوع  Bو  Cدر حضور 𝟐𝒎  ± 1چگالی بار سطحی برروی چترک
میانی تحت ولتاژ  DCمنفی را نشان میدهد .همانند حالت قبل ،حداکثر
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تغییرات پتانسیل در حضور بارهای سطحی برای مقره  Bو  Cبهترتیب
حدود  %19.5و  %18.7میباشد با این تفاوت که بارهای مثبت ،باعث
کاهش ولتاژ و بارهای منفی باعث افزایش آن میشوند.

شکل :18توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت
و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

 1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمنفی اطراف مقره نوع B

شکل : 17توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت
و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

 1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمنفی اطراف مقره نوع A

شکل ( )21توزیع میدان الکتریکی در طول فاصله جرقه مقره نوع
 Aتحت ولتاژ  100کیلوولت در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی
𝐶𝜇
𝑚  ±1برروی چترک میانی تحت ولتاژ  DCمنفی را نشان میدهد .مطابق
2
این شکل ،همانند حالتیکه سیستم تحت ولتاژ  DCمثبت میباشد
بارهای منفی باعث کاهش میدان الکتریکی در سمت کاتد (هادی) و
افزایش میدان در سمت آند (زمین) میشوند .ازطرفی نیز بارهای مثبت
باعث افزایش میدان الکتریکی در سمت کاتد و کاهش آن در سمت آند
میشوند .البته این نکته را باید در نظر داشت که کاتد و آند بهدلیل تغییر
پالریته درحالیکه سیستم تحت ولتاژ  DCمنفی میباشد ،برعکس حالتی
است که سیستم تحت ولتاژ  DCمثبت است.
در این حالت بارهای مثبت باعث افزایش اندازه میدان الکتریکی از
𝑉𝑘  752به
𝑉𝑘  1233در سمت کاتد و کاهش میدان از
𝑉𝑘 1178به
𝑚
𝑚
𝑚
𝑉𝑘 682در سمت آند شدهاست .بههمینترتیب ،بارهای منفی باعث
𝑚
𝑉𝑘
𝑉𝑘  1123در سمت کاتد و
به
1178
از
الکتریکی
میدان
کاهش
𝑚
𝑚
𝑉𝑘  823در سمت آند شدهاست.
𝑉𝑘  752به
افزایش میدان از
𝑚
𝑚
تحقیقات نشان دادهاست که حضور بارهای سطحی مثبت باعث
کاهش ولتاژ تخلیه الکتریکی و بارهای منفی باعث افزایش ولتاژ تخلیه
الکتریکی در ولتاژهای  DCمثبت میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده
در این مقاله ،میتوان اثر بارهای مثبت بر افزایش توزیع ولتاژ و میدان
الکتریکی ،و همچنین بارهای منفی بر کاهش توزیع ولتاژ در طول
مقرههای الکتریکی را مشاهده کرد و نتیجهگیری بیانشده در تحقیقات
گذشته مبنی بر تأثیر این بارها بر تخلیه الکتریکی را توجیه نمود.
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شکل  :19توزیع پتانسیل در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت
و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

 1تحت ولتاژ  24کیلوولت  DCمنفی اطراف مقره نوع C

شکل :20مقایسه توزیع پتانسیل در طول مقرههای پلیمری نوع  Bو C

در حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت و منفی

𝑪𝝁
𝟐𝒎

1

 -6نتیجهگیری
در این مقاله اثر بارهای سطحی بر توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در
طول مقرههای پلیمری  24کیلوولتی با استفاده از روش اجزا محدود و
بهکمک نرم افزار  ، COMSOLبررسی شدهاست .عوامل زیادی در ایجاد
بارهای سطحی برروی مقرههای الکتریکی مؤثر هستند که مهمترین
آنها کرونا میباشد .در شبیهسازیهای انجامشده ،چگالی بار سطحی
برروی مقرههای پلیمری با پروفیل مختلف ،با حضور بارهای مثبت و
منفی در نظر گرفتهشد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،توزیع پتانسیل
درحالتیکه مقره تحت ولتاژ  DCمثبت باشد ،درحالتیکه بار سطحی
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𝑪𝝁

شکل :21توزیع میدان الکتریکی در طول مقره نوع  Aدر حضور چگالی بار الکتریکی سطحی مثبت و منفی 𝟐𝒎  1بر روی چترک میانی تحت ولتاژ
 100کیلوولت  DCمنفی

مثبت حضور داشت ،افزایش ولتاژ و در حضور بارهای سطحی منفی،
کاهش ولتاژ مشاهده گردید .بههمینترتیب ،توزیع پتانسیل درحالتیکه
مقره تحت ولتاژ  DCمنفی باشد ،درحالتیکه بار سطحی مثبت حضور
داشت ،کاهش ولتاژ و در حضور بارهای سطحی منفی ،افزایش ولتاژ
مشاهده گردید .بهطور خالصه ،نتایج بهدستآمده در این مقاله را میتوان
بهصورت زیر دستهبندی نمود.
در ولتاژ  DCمثبت اعمالی به مقرههای پلیمری موردمطالعه:
 بارهای مثبت باعث افزایش میدان الکتریکی در سمت
کاتد و کاهش آن در سمت آند میشوند .همچنین بارهای
مثبت باعث افزایش پتانسیل الکتریکی در طول مقره
میشود.
 بارهای منفی باعث کاهش میدان الکتریکی در سمت
کاتد و افزایش میدان در سمت آند میشوند .همچنین
بارهای منفی باعث کاهش پتانسیل الکتریکی در طول
مقره میشود.
در ولتاژ  DCمنفی اعمالی به مقرههای پلیمری موردمطالعه:
 بارهای مثبت باعث افزایش میدان الکتریکی در سمت
کاتد و کاهش آن در سمت آند میشوند .همچنین بارهای
مثبت باعث کاهش پتانسیل الکتریکی در طول مقره
میشود.
 بارهای منفی باعث کاهش میدان الکتریکی در سمت
کاتد و افزایش میدان در سمت آند میشوند .همچنین
بارهای منفی باعث افزایش پتانسیل الکتریکی در طول
مقره میشود.
همچنین تأثیر بارهای سطحی بر تغییرات میدان و پتانسیل
الکتریکی به مقدار و مکان حضور آن برروی مقره بستگی داشته است.
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شکل یا پروفیل هندسی مقره تنها بر خطی یا غیرخطیبودن این تغییرات
در طول مقره مؤثر است.
لذا برای جلوگیری از وقوع تخلیه الکتریکی غیرمنتظره باید درک
کاملی از بارهای الکتریکی سطحی وجود داشته باشد .با مطالعه بیشتر و
انجام تستهای آزمایشگاهی میتوان درک بهتری از فرآیند ایجاد بارهای
سطحی ،توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی و همچنین اثر این بارها بر
تخلیه الکتریکی برروی مقرههای خطوط انتقال ،بهدست آورد.
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زیرنویسها
1

Silicone Rubber
Ethylene propylene diene monomer
3
Poly tetra fluor ethylene
4
Barrier voltage
5 Extremely fine
2
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