
High(فناوري عایق ها و فشارقوي Voltage and Insulation Technology(

ست انواع  شک شارقوي الکتریکی، مکانیزم  سی ف شرفته در مهند شنایی با مباحث پی ،ایق هاعمختلفهدف: آ
روشهاي عددي محاسبات میدانهاي الکتریکی و فناوري هاي مدرن تجهیزات فشارقوي



سرفصل هاي درس:
اتیکقوانین الکترواست:

قضیه گوس و میدان و پتانسیل الکتریکی در الکترودهاي با اشکال مختلف
روشهاي تحلیلی براي محاسبه میدانهاي الکتریکی در الکترودهاي مختلف

:روشهاي عددي محاسبه میدانهاي الکتریکی
جزاء محدودا

تفاضل محدود
بارهاي فرضی

:بررسی کامل پدیده شکست الکتریکی
ر گازهاد

ایعاتدر م
در جامدات

دازه گیري پیشرفته در فشارقوي:ان
قاومت مخصوصم

پل هاي اندازه گیري ظرفیت
ضریب تلفات عایقی و اندوکتانس

:آشنایی با اصول هماهنگی عایقی
ایق بندي ترانسفورماتورهاع

ماشین هاي گردان
کلیدهاي قدرت

خازن ها
کابل ها

 تجهیزات فشارقوي با فناوریهايGIS
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مسائل عایق کاريعلم مهندسی فشارقوي 

ایق هاي بکاررفتهخصوصیات انواع ع
مسائل میدانهاي الکتریکی
شکست الکتریکی در عایق ها

تعریف فشارقوي الکتریکی:
ستانداردهاي مختلف ( شارقوي V DC 1200و V AC 1000) به ولتاژهاي باالي IEEE, IEC,VDEطبق ا ف

گفته می شود.

موارد کاربرد فشارقوي:
خطوط انتقال،پست هاي انتقال،نیروگاهها

یقاتیصنایع و آزمایشگاههاي تحق
تحقیقات هسته اي

دستگاههاي شتاب دهنده الکترون
انتقال انرژي در فواصل طوالنی

وسایل پرتونگاري در پزشکی و صنعت
ذوب فلزات

میکروسکوپ الکترونی

وجود استانداردها در طراحی تجهیزات فشارقوي:
نگی بین سازندگان و مصرف کنندگانایجاد هماه
جلوگیري از بوجود آمدن تنوع زیاد در طراحی و ساخت تجهیزات
امکان کنترل کیفیت تجهیزات
ایجاد سهولت در امر طراحی و ساخت تجهیزات



) استانداردهاي ملی کشورهاNational Std.(
:استانداردهاي بین المللی

IECستاندارد ا

ANSIاستاندارد

IEEEاستاندارد

VDEاستاندارد

در شبکه هاي سراسري:استانداردسطوح ولتاژ 

LVولتاژ 

V < 1 kV

V 1000-850-660-400-220-110مقادیر استاندارد: 

MVولتاژ 

1 kV < V < 63 kV

kV 52-36-24-17.5-12-7.2-3.6-2.4مقادیر استاندارد:

HVولتاژ 

63 kV < V < 245 kV

kV 245-170-145-123-100-72.5مقادیر استاندارد:

EHVولتاژ

245 kV < V < 800 kV

kV 765-525-420-362-300مقادیر استاندارد:

UHVولتاژ

V > 800 kV



مورد استفاده قرار می گیرند.UHVو EHVتحت ولتاژ DCولتاژهاي 
HVDC (High Voltage Direct Current)

:HVDCمزایاي سیستم 
 قابلیت انتقال حجم بیشتر توان نسبت به سیستم هايAC

امکان استفاده براي اتصال سیستم هاي غیرسنکرون
محدودیت فاصله انتقال ندارد
عدم وجود مشکالت توان راکتیو و پایداري
 بصورت ترکیبی با سیستم انتقالAC.می تواند از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد


