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مي37) داراي AACيك هادي تمام آلومينيومي(-1 بر سانتي333/0ها باشد كه قطر هر يك از رشته رشته متر است. فرض

دربر را برحسب اهمdc% افزايش يابد، آنگاه مقاومت2طول سيم سيمها اينكه با پيچاندن  گراد محاسبه درجه سانتي50كيلومتر

است.8/2×10-8درجه سانتيگراد20نماييد. مقاومت ويژه آلومينيوم در 

و بيابيد. شعاع تمام رشتهrهر يك از هاديهاي نامتداول نشان داده شده در شكل زير را برحسب GMRاندازه-2 ها يكسان

 باشد. ميrبرابر

و 230يك خط سه فاز هوايي-3 با Canaryنوع ACSRهرتز ،كامالً ترانسپوزه در هر فاز داراي يك هادي50كيلوولتي

و افقي ها بصورت فاز. باشدمي GMR=1.19cmو kcmil 900سطح مقطع متر فاصله دارند. الف)7نسبت بهم قرارداشته

ج)بر اندوكتانس توالي مثبت را برحسب هانري ب) راكتانس توالي مثبت را برحسب اهم بر كيلومتر محاسبه نماييد. متر بيابيد.

يا15هاي مجاور هم به اندازه اگر فاصله فازي بين هادي و به مقدار % كاهش را95/5بد ب و برسد آنگاه كميات قسمتهاي الف

د) اگر فاصله فازي بين هادي و با مقادير قبلي مقايسه نماييد. و15هاي مجاور هم به اندازه دوباره محاسبه نماييد % افزايش يابد

و با مقاد05/8به مقدار  ب را دوباره محاسبه نماييد و اگر بجاي-ه ير قبلي مقايسه نماييد.برسد آنگاه كميات قسمتهاي الف

كه مجموعاً ظرفيت جرياني معادل هادي اولي GMR=0.75cmبا Wolfاز سه هادي كوچكتر Canaryاستفاده از يك هادي 

و با حالت الف مقايسه 40cmرا دارند بصورت باندلهاي سه تايي به فاصله  از هم استفاده نمائيم، مقدار راكتانس را محاسبه

د.نمايي

و مسير برگشتyوxاي در يك خط تكفاز مسير رفت از دو هادي رشته-4 تشكيل شده است

و داراي شعاع متوسط هندسي است. هاديzاي شامل يك هادي رشته هستند. ترتيبsDها يكسان

شك هادي خطل زير است. اندوها به صورت تكفاز چند هانري بر متر است؟ توجه كنيد با كتانس

 برابرند.yوxهاي، جريان در هاديzنسبت به هاديyوxهاي توجه به تقارن هادي

ميسه يك خط تلفن موازي يك خط انتقال-5 آن فازه مطابق شكل زير و هر فاز  500باشد. اگر جريان در خط انتقال متقارن

 آمپر جريان مؤثر را حمل كند، ولتاژ القا شده در يك متر از خط تلفن را بيابيد.

سه-6 متر قرار سانتي80باندله كه روي محيط يك دايره به قطر8كيلوولتي شامل هاديهاي 1200فازه اگر هر فاز يك خط

و قطر هر هادي(رشته) نيز گرفته و هاديها در يك خط افقي نسبت به يكديگر با فاصله10اند، باشد 10و10ميليمتر فرض شود

و به ازاي يك متر خط چقدر است؟ اييمتر قرار گرفته باشند، ضريب الق20و و خازني معادل يك فاز

 ادامه در پشت صفحه
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خط-7 مي ميلي10داريم. قطر هر هادي كيلوولتي مطابق شكل زير 132يك  شود. مطلوبست: الف) ظرفيت خازني متر فرض

به به ب) ظرفيت خازني ازاي يك كيلومتر بر فاز با در نظر گرفتن اثر زمين. ازاي يك كيلومتر بر فاز بدون در نظر گرفتن اثر زمين

)mmdkVVL 10132 == ,(

سه دو خط انتقال-8 و هر خط فازه يكسان روي يك برج به شكل زير قرار دارند. اگر جابجايي خطوط صورت نگرفته باشد

خط 500جريان  و طول cbaكيلومتر فرض شود، ميزان ولتاژ القا شده در فازهاي30آمپر را حمل نمايد بو ,, سيله در يك خط

ب) اگر جابجايي هاديهاي خطوط صورت گرفته باشد، جواب را با حالت قبل مقايسه نماييد. جريان  هاي خط ديگر را بيابيد.

(مطابق شكل زير) ظرفيت خازني براي دو خط انتقال-9 رام سه فاز موازي دو باندله بيابيد. با در نظر گرفتن اثر زمين عادل يكفاز

D،فاصله مراكز هاديهاr،شعاع هر هاديHو فاصله دو فاز پائيني هر خط سه باشد كه خيلي فاصله باندلها ميdفاز با زمين

HDLاز كوچكتر   است.,,
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