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 SC  Short Circuitتحليل دائرة القصر للمولد  
 
 في اخطر الحاالت لجميع اآلالت الكهربائية حيث آثيرا ما يتسبب  Short Circuit   الدائرة تبر حالة قصرتع

تلفها الي ارتفاع درجة حرارة  الملفات مما يؤدي إلي  التيار المار فيها وبالتالرتفاعتلف اآللة الكهربائية نظرا 
 يعرف بتيار قصر والذي  التيار المقننأضعاف 4-2لحالة قصر الدائرة من  ويقدر ارتفاع التيار المصاحب 

 المفاعلة الحثية لآللة  وقيمة  الكهربائية القدرةقيمة   وتعتمد قيمة التيار على قيمة الجهد وIscالدائرة   
  يمر بها تيار قصر الدائرةالتي يوضح المراحل التاليوالشكل 

   

 
 ثة مراحل  تيار قصر الدائرة يمر بثالأن نالحظ أعالهمن الشكل 

  SC بداية حالة  في  وتكون دائما Suptransient  العليااالنتقالالمرحلة األولى  مرحلة  •
   العليا االنتقال  وتكون ما بعد مرحلة transient  االنتقالالمرحلة الثانية  مرحلة  •
  مرحل تيار قصر الدائرةآخر وهى  Steady state المرحلة الثالثة  مرحلة الثبوت •
 

  ر الدائرة مفاعلة  حثية خاصة بتلك المرحلة  حيث عند يمر بها تيار قصالتيرحلة من المراحل ولكل م
   االنتقالمرحلة  عند و وتكون اقل ما يمكن  "Xd تسمى  Suptransient العليا  االنتقالمرحلة 

transient   تسمىXd'تسمى مرحلة الثبوت عند   و Xdعند   حيث يكون تيار القصر اعلى ما يمكن 
 المولدات في  العليااالنتقال ثم مرحلة الثبوت ويقدر زمن مرحلة االنتقال العليا ثم مرحلة االنتقالمرحلة 

وتعتبر المفاعلة الحثية لجميع    S 1.048  ب  االنتقال  وزمن مرحلة  S 0.043  ب المتوسطة القدرة 
  الثوابت لحساب تيار قصر الدائرة أهمالمراحل من 

 حيث يمكن مالحظة جميع المراحل  يوضح شكل تيار القصر لمولد متوسط القدرة ليالتاوالشكل 
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 أنواع دوائر القصر 
 

 دائرة قصر ثالثي الطور   •
وفيها تكون دائرة القصر على األطوار الثالثة  وتسمى دائرة قصر متماثلة نظرا لتساوى تيار القصر 

 في األطوار الثالثة 
 دائرة قصر بين طورين •

كون دائرة القصر على طورين من األطوار  الثالثة  وتسمى دائرة قصر غير متماثلة نظرا لعدم  وفيها ت
 تساوى تيار القصر

 دائرة قصر بين طور واألرض  •
وفيها تكون دائرة القصر بين طور من  األطوار الثالثة  واألرض  وتسمى دائرة قصر غير متماثلة 

Symmetrical SC   نظرا لعدم  تساوى تيار القصر بين األطوار 
 دائرة قصر بين األطوار الثالثة  واألرض  •

وفيها تكون دائرة القصر بين  األطوار الثالثة  واألرض  وتسمى دائرة قصر متماثلة نظرا لتساوى تيار 
 القصر في األطوار الثالثة 

 دائرة قصر بين طورين واألرض  •
ورين من األطوار  الثالثة  واألرض  وتسمى دائرة قصر غير متماثلة وفيها تكون دائرة القصر بين ط
 نظرا لعدم  تساوى تيار القصر

 

  دوائر القصر السابقة   ت حاالفيويعتبر تيار دائرة القصر بين طورين واألرض هو أعلى تيار 
ت قصر الدائرة   من حاال% 70-65  من جد أنو    1967 سنة  CEGBومن خالل الدراسة التي أجرها معهد  

  وان منمن حاالت قصر الدائرة آانت بين طورين واألرض   % 20-10  آانت بين طور واألرض وان من
  من حاالت قصر الدائرة آانت بين األطوار %  5 ر الدائرة آانت بين طورين  وان   من حاالت قص% 10-15

 الثالثة 
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 مع عزل دائرة  قصر   لمولد متوسط القدرة على قضبان توزيع  حالة قصر دائرةختبار ا يوضحالتالي الشكل في
ثم تأرجح الجهد بعد عزل دائرة   Pu 0.20 الى  Pu 1بعد ثانية واحدة حيث نالحظ هبوط سريع للجهد من  

  ثم تأرجح للتيار بعد عزل دائرة القصر Pu 3  إلى آما نالحظ ارتفاع التيار القصر
 األحمر يمثل جهد المولد حيث الخط 

        والخط األزرق يمثل تيار المولد 
 

 
 حيث   الخط األحمر يمثل القدرة الفعالة للمولد 

        والخط األزرق يمثل القدرة الغير فعالة للمولد 
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درة مع  يوضح اختبار حالة قصر دائرة على قضبان توزيع لمحول رفع خاص بمولد متوسط القالتالي الشكل في
  ثم Pu 0.25  إلى  Pu 0.99  واحدة حيث نالحظ هبوط سريع للجهد من  ms 250عزل دائرة  قصر  بعد 

 ثم تأرجح للتيار بعد عزل دائرة Pu 4.5  إلىتأرجح بسيط للجهد بعد عزل دائرة القصر آما نالحظ ارتفاع التيار 
 القصر 

 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 
 زرق يمثل تيار المولد        والخط األ

 
 حيث   الخط األحمر يمثل القدرة الفعالة للمولد 

        والخط األزرق يمثل القدرة الغير فعالة للمولد 
 

 
ويمكن اختبار ذالك  اآبر  تأثيرها آلما آانت حالة دائرة القصر قريبة من المولد آلما آان إنومما سبق نالحظ 
  الدوائر الكهربائية   لتحليلNEPLANبواسطة برنامج  


