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نتایج خالصه/ مقدمه 

ام اندازه گیری فاز خطوط هوایی می تواند اطالعات قابل توجهی به منظور انج
فاز اگر چه اندازه گیری. اقدامات اصالحی درشبکه های توزیع در اختیار ما بگذارد 

ز به خطوط به کمک سنسور تماسی روش متداول کنونی به حساب می آید اما نیا
در این اتصال به خطوط فشار متوسط و یا فشار ضعیف کار را پیچیده می کند لذا
از به اتصال تحقیق به دنبال یافتن روشی برای اندازه گیری فاز خطوط توزیع بدون نی

.   به هادی ها هستیم 
یر تماسی  غدر صورتی که این تحقیقات به نتیجه برسد می توانیم از فازیاب های 

. به جای فازیاب های معمول استفاده کنیم 

ولتاژدارایهادیاطرافالکتریکیمیدانازکهاستالزمپروژهاینانجامبرای
راهادیاطرافالقاییولتاژبتواندکهکنیمتعبیهاستراکچریبایستمیلذاشوداستفاده

به.تهسکاراینبرایروشترینسادهخازنیکوپلینگازاستفاده.کندنمایانمابرای
ازیکیکهکنیممیایجاد4𝑛𝐹خازنیک،آلومینیومیپلیت2ازاستفادهباعبارتی

.شودمیزمیننیزدیگریوکندمیایجادخازنیکوپلینگهواییخطهادیباهاپلیت
ترسدسدرهواییخطازناشیبرآیندیولتاژخازنیتقسیمکمکبهطریقبدین

.داریم
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لذا.ندککارباالتوننامپدانسبابتواندآنازبعدمدارکهاستایندارداهمیتآنچه
.گرددارزیابیآنعملکردوشودسازیشبیهپروژهایندرشدهاستفادهمدارکهاستالزم

پس از پیاده سازی و تست جز به جز مدار طراحی شده ، تست ها را برای خطوط 
20𝑘𝑣 ,63𝑘𝑣 انجام دادیم و نتایج زیر حاصل شده است  .

جمع بندی

ی توانیم با انجام این تحقیقات و ارزیابی نتایج ، مشاهده می کنیم که به کمک این مدار م
به فاز را اندازه گیری کنیم و ّبه کمک اختالف فاز آن نسبت3ولتاژ های القایی برآیند ناشی از 

. یک مرجع ، فاز هر کدام از هادی های خط هوایی را تعیین کنیم 
ر گرفتن نوع البته آرایش خط هوایی در ارزیابی نتایج تاثیر گذار هست و بایستی با در نظ

درستی را آرایش خط هوایی ، نتایج حاصل از اندازه گیری را تحلیل نماییم تا بتوانیم عملکرد
. ارزیابی کنیم 

.این سنسور غیرتماسی می تواند در ساخت دستگاه های فازیاب استفاده شود 
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ا حاصل می تواند برآیند ولتاژ هادی همی شود ، مدار همانطور که مشاهده 
می دهد  را نمایش 

ت  مطابق دیاگرام صفحه قبل ، برای تعیین ترتیب هادی ها می بایس
ه با اختالف فاز بین برآیند و فاز هادی ها مشخص شود و همچنین تست شود ک

بدین ترتیب به. دور شدن از هادی ها این اختالف فاز چه تغییری می کند 
. راحتی می توانیم عملیات فازیابی را انجام دهیم 


