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مقدمه مقاله
انتخاب هادی های هوایی ،با توجه به اهمیت کاهش تلاا
 ،بهبود پروفیل ولتا و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه
های توزی امری تاثیر گذار بوده و ای امردر سال های
متمادی به فراموشی سپرد شده و مورد توجه قرار
نگرفته است  .تلاا اهمی و افت ولتا باآی استااده
از هادی های ACSRباعث شد که طراحان به دنبال
جایگزی مناسب برای ای هادیها باشند .در ای مقاله
استااده از هادیهای پر ظرفیت پیشنهاد شده است و
مکانهای مناسب جهت احداث ای خطو استخراج شده
است .هادیهای پر ظرفیت دارای ویژگیهای الکتریکی و
مکانیکی خاصی نسبت به هادیهای ACSRمی باشد  .در
ای هادیها به جای استااده از ماتولهای آلومینیومی خالص
از سیمهای آلومینیوم خالص کامال آنیل یا نرم شده
استااده می گردد  .از نظر الکتریکی  ،هدایت آلومینیومی
که تحت کشش قرار گرفته و سخت شده است نسبت به
مز در هادیهای ACSRمتداول  61.2 ،درصد می باشد
در حالی که در آلومینیوم نرم  ،ای مقدار  61درصد است
 .ای امر نشانگر آن است که آلومینیوم نرم در هادیهای
ACSSکارایی بیشتری در انتقال جریان دارد .ای هادی
در مقایسه با هادیهای معادل ACSRاز لحاظ شکل ،وزن و
سطح مقط تقریبا مشابه بوده ولی توانایی تحمل دمای
باآتر از  200درجه سانتیگراد دارند در حالی که ای دما
برای هادی ACSRحدود  75درجه می باشد  .در دماهای
باآی عملیاتی  ،استحکام کشش با افزایش دما تغییر نمی
کند  .هادی ACSSقابلیت تحمل جریان اضطراری زیادی
را در شرایز آزم دارد  .بارهای متناوب و نقا پیک تقاضا
می توانند به آسانی توسز هادی ACSSتامی شوند چرا
که ای هادی می تواند در دمایی باآتر از دمای ACSR
فعالیت کند  .بنابرای با استااده از ای هادی ها می توان
ظرفیت حمل جریان را تا دو برابر نسبت به هادی های
معمول افزایش داد .
در واق با جایگزینی ای هادی ها به دلیل عدم استااده
از مغزی فوآدی در ساخت هادی های تمام آلیا ی ،شاهد
حذف اثر القایی جریان الکتریکی بر روی مغزی فوآدی و
کاهش حداقل  10تا  20درصدی مقاومت الکتریکی و به
تب آن کاهش تلاا اهمی و افت ولتا  ،در خطو هوایی
فشار متوسز خواهیم بود  .در ای مقاله ضم بررسی
بکارگیری هادی های ACSSاز لحاظ شاخصه های فنی و
اقتصادی در مقایسه با هادی های ،ACSRمزایا و معایب
استااده از ای هادی ها تشریح گردیده است .ای مسئله
به صور یک تاب چندهدفه با رویکرد کاهش تلاا
،بهبود پروفیل ولتا و کاهش هزینه و کاهش خاموشی ها
با رعایت قیود بهره برداری حل شده است .جهت ارزیابی
حل مسئله یکی ازفیدر های پست فو توزی داراب  ،به
نام بیمارستان در نرم افزار DIGSILENTشبیه سازی
شده است و تلاا و افت ولتا در دوحالت استااده از
هادی های ACSRو ACSSمحاسبه و نتایج آن بیان
شده است.

یافتهها
فیدر مورد مطالعه فیدر بیمارستان از ایستگاه دارابگرد
می باشد که دارای طول اصلی حدود  6/9کیلومتر با هادی
ACSRو پیک بار  215آمپر است .نتایج پخش بار در
وضعیت موجود مطابق جدول ذیل می باشد.
جدول  :1نتایج پخش بار وضعیت موجود فیدر خلیج فارس

شکل  : 1دیاگرام تک خطی فیدر بیمارستان در نرم افزار Digsilent

ACSSو
پسسسز از تعیسسسی هسسسادی هسسسای معسسسادل از نسسسو
جایگزینی با هادی موجود در نرم افزار Digsilentو انجسام
مطالعه پخش بار نتایج در جدول  2بیان شده است .
جدول  :3نتایج پخش بار فیدر بیمارستان پز از جایگزینی با هادی ACSS

همانگونه که مالحظه می گردد با اسستااده از هسادی معسادل
از نو ACSSولتسا بسه میسزان حسدود  2درصسد و تلاسا
حدود  8کیلووا بهبود یافته است.

نتیجه گیری:
هدف از ارائه ای مقاله ،ارائه راهکار جهت کاهش تلاا
اهمی و افت ولتا هادیهای مسورد اسستااده در شسبکه بسر
فشسسار متوسسسز توزی س کشسسور مسسی باشسسد .عسسدم اسسستااده از
هادیهسسای ACSRبسسا تسسک آیسسه آلومینیسسوم در خطسسو 20
کیلوولسسسست توزیسس س بسسسسر کشسسسسور و اسسسسستااده از هسسسسادی
های ACSSجهت کاهش تلاا اهمی و کاهش افت ولتسا
خطو در یک جریان برابر ،مورد نظر می باشد.
به طور کلی می توان بیان کسرد کسه اسستااده از هسادی هسای
پرظرفیت به دلیل معایب فو فقز در مسواردی کسه بسدلیل
محدودیت زمی  ،امکان احداث خسز جدیسد موجسود نبسوده و
نیاز به افزایش ظرفیست خطسو موجسود بسا طسول کوتساه مسی
باشد ،باید مورد بررسی و استااده قرار گیرنسد و اسستااده
از ای س هسسادی هسسا در خطسسو جدیسسد اآحسسداث و بسسا طولهسسای
متوسز و یا بلند بدلیل افت ولتسا زیساد و بساآرفت تلاسا
شبکه صرفه اقتصادی ندارد.

