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و به  یبا استفاده از سلف و مقاومت الحاق یخازن يها در بانک یدزنیکل يبهبود حالت گذرا
پشت به پشت یدزنیصورت کل

    .1*,خواه مهران وطن    .1*,خواه مهران وطن
  واحد تهران جنوب  یدانشگاه آزاد اسالم- 1

  خالصه
  

استفاده  يفشار قو يها تدر پس ویکنترل ولتاژ و توان راکت يکه برا يفشار قو یخازن يها در بانک یدزنیکل -
 ساز نهیبه وجود آمده در شکل موج زم يها . آشوبشودیقابل توجه م يمعموالً سبب به وجود آمدن حاالت گذرا شوندیم

در صورت تداوم باعث  ایشده  یخازن يها تیونیعمر  اهششکل که باعث ک نی. به اشودیم یخازن يها به بانک بیآس در صورت تداوم باعث  ایشده  یخازن يها تیونیعمر  اهششکل که باعث ک نی. به اشودیم یخازن يها به بانک بیآس
سبب  یدزنیکل يدر لحظه یخازن يها و سلف در بانک ی. استفاده ازمقاومت الحاقشودیمیخازن يها کامل بانک یخراب

) EMTPساز حاالت گذرا ( هیمقاله با استفاده از نرم افزار شب نی. در اشودیم یخازن يها کاهش مدت زمان گذرا در بانک
132در خط  یبانک خازن يدر ابتدا برا یدزنیکل ریتأث KVهمان بانک  يت به پشت و سپس براپش یدزنیو بدون کل

پشت به پشت و در ابتدا سلف تنها و مقاومت تنها و سپس مقاومت و سلف به همراه هم انجام  یدزنیبا کل یول یخازن
 نیگذرا و همچن ِي کاهش دوره يپشت به پشت همراه با سلف و مقاومت برا یزن دیاستفاده از کل راتیتا تأث شودیم

  داده شود.  حالت نشان نیا فیتضع

پشت به پشت یدزنیکل ،تنها یدزنیکل ،انیاضافه ولتاژ و اضافه جر يحالت گذرا ،یخازن يها بانککلمات کلیدي: 

  مقدمه   .1
  

سبب وقوع حاالت  شودیم جادیا یخازن يها ها در زمان برقدار شدن در بانک خازن يهیاتصال کوتاه که در اثر تخل
باال و به تبع  یلیخ یهجوم يها انیاتصال کوتاه باعث به وجود آمدن جر نی. اشودیم یخازن يها در بانک یدزنیکل يگذرا

 يها تیونیو  وزهایف ،یدزنیادوات کل يباعث به وجود آمدن فشار بررو االب یهجوم يها انی. جرشودیدر ولتاژ م یآن آشفتگ
باعث کم شدن  یباشد، برقدار شدن بانک خازن نهیش کیيبر رو یبانک خازن کیاز  شیکه ب ی. هنگامشوندیم یخازن

در همه  يادیفوق العاده ز يولتاژ گذرا جادیسبب ا جهیکه در نت شودیم یدزنیکل يلحظه يامپدانس منبع برا ادیز اریبس
 دیمف یاتیعمر عمل ایشودیم یخازن تیونیی]. ولتاژ گذرا سرانجام باعث خراب1[شودیم نهیمتصل به ش یخازن يها بانک

  ]. 2[کندیآن را کوتاه م

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١

  ]. 2[کندیآن را کوتاه م
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132در خطوط یبانک خازن کیيحالت گذرا برا يساز هیمقاله شب نیا در KV  توسط نرم افزارEMTP  انجام
 یدزنیکل يکاهش حالت گذرا يپشت به پشت برا یدزنیبه همراه کل یمطالعه از سلف و مقاومت الحاق نی. در اشودیم

.ردیگیقرار م یابیمورد ارز EMTPط نرم افزار روش توس نیاستفاده شده است و آثار ا

  یدر بانک خازن یدزنیروش کل    .2

 دیار شدن از روش کاربرد سلف و مقاومت و کلددر زمان برق یخازن يها گذرا در بانک يمنظور بهبود و کاهش دوره به
  :میکنیپشت به پشت به طور همزمان استفاده م یخازن

  الحاقیمقاومتوسلف.2.1
. به دست آوردن شوندیوارد مدار م یو بسته شدن اتصاالت اصل یدزنیقبل از کل هیثان یلیمعموالً چند م ها مقاومت

 يبرا زیسلف ن کیمقاله عالوه بر مقاومت از  نی]. در ا3است[ یمهم اریزمان مناسب واردشدن مقاومت به مدار خود امر بس
  ]. 4[شودیهمراه با مقاومت وارد مدار م هکاتصال کوتاه استفاده شده است انیکاهش سطح جر  ]. 4[شودیهمراه با مقاومت وارد مدار م هکاتصال کوتاه استفاده شده است انیکاهش سطح جر

  پشت به پشت یدزنکلی.2.2
مقاومت و  نیا جهیقطع شده و در نت دیکل هیثان یلیروش ابتدا مقاومت و سلف وارد مدار شده و پس از چند م نیا در

ا در شکل موج سبب کاهش حالت گذر یزن دینوع کل نیکه ا شودیوصل م یاصل دیسلف از مدار خارج شده و سپس کل
]. 5[شودیولتاژ م

  

  . شبیه سازي 3

انجام  یخازن يها در بانک یدزنیدر زمان کل انیولتاژ و جر یابیبه منظور ارز EMTPافزار  نرم لهیبه وس يساز هیشب
که  دهدیرا نشان م یو بانک خازن کریبه همراه بر KV132خط کیاز  یتک خط يشما کی، 1شده است. شکل شماره 

همان خط  2يپشت به پشت استفاده شده است. شکل شماره یدزنیکل نیو همچن ین از مقاومت و سلف الحاقدر آ
kv132زیپشت به پشت ن یدزنیتفاوت که در آن از سلف تنها و کل نی. با اباشدیم 1در شکل شماره  یو همان بانک خازن 

 یدزنیو کل ییبه تنها یبار از مقاومت الحاق نیا یزنو بانک خا kv132خط  يبرا 3ِي استفاده شده است. در شکل شماره
همزمان سلف و مقاومت  ِي به همراه استفاده یتک خط يشما 4در شکل  تیاست و در نها دهپشت به پشت استفاده ش

  .شودیپشت به پشت مشاهده م یدزنیو کل یالحاق

پارامترهاي شبیه سازي. 3.1
  :ارائه شده است1يدر جدول شماره يساز هیشب يپارامترها

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٢

  :ارائه شده است1يدر جدول شماره يساز هیشب يپارامترها
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  : پارامترهاي شبیه سازي سیستم1جدول 
  توضیحات  مقدار  واحد
KV132  ولتاژ خط  
KV76.3ولتاژ فاز  KV76.3ولتاژ فاز  
mH0.06اندوکتانس سري  
Fμ26کاپاسیتانس  
Fμ0.465ظرفیت خازنی  
V6985ولتاژ خازن  
Ω10مقاومت  
Ω50مقاومت الحاقی  

mH0.6سلف الحاقی  
    

سازي روش شبیه  .3.2
  :شودیانجام م ریبه صورت پله پله و به شکل ز يساز هیشب

  و به دست آوردن شکل موج ولتاژ 1مدار شکل  يساز هیشب. 3.2.1
  انیو به دست آوردن شکل موج جر 1مدار شکل  يساز هیشب. 3.2.2
  و بدست آوردن شکل موج ولتاژ 2مدار شکل  يساز هی. شب3.2.3
  انیو به دست آوردن شکل موج جر 2مدار شکل يساز هی. شب 3.2.4
  و به دست آوردن شکل موج ولتاژ  3مدار شکل  يساز هی. شب 3.2.5
  انیو به دست آوردن شکل موج جر 3مدار شکل  يساز هی. شب 3.2.6
  و به دست آوردن شکل موج ولتاژ 4مدار شکل  يساز هی.شب 3.2.7  و به دست آوردن شکل موج ولتاژ 4مدار شکل  يساز هی.شب 3.2.7
  انیوج جرو به دست آوردن شکل م 4مدار شکل  يساز هی. شب 3.2.8

  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٣
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  کیلوولت بدون سلف و مقاومت الحاقی و کلیدزنی پشت به پشت 132: بانک خازنی خط  1شکل 

  
  

  
  کیلوولت با سلف الحاقی و کلیدزنی پشت به پشت 132: بانک خازنی خط  2شکل 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

  کیلوولت با سلف الحاقی و کلیدزنی پشت به پشت 132: بانک خازنی خط  2شکل 
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  کیلوولت با مقاومت الحاقی و کلیدزنی پشت به پشت  132: بانک خازنی خط  3شکل 

  

  
  کیلوولت با مقاومت و سلف الحاقی و کلیدزنی پشت به پشت 132بانک خازنی خط : 4شکل 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٥
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  نتایج شبیه سازي. 4
  

پشت  یدزنیکل نیکه فاقد سلف و مقاومت و همچن 1در مدار شماره  مینیبیم 5يهمانطور که در شکل شماره  .4.1
 زاتیتجه يبرا تواندیکه م شودیشاهده مم دیاعوجاج شد کیدر شکل موج  ms11تاms10نیبه پشت است در زمان ب زاتیتجه يبرا تواندیکه م شودیشاهده مم دیاعوجاج شد کیدر شکل موج  ms11تاms10نیبه پشت است در زمان ب

شود. ها آن یدچار مشکل کند و به مرور سبب خراب یخازن يها تیونیو 

  
  1: شکل موج ولتاژ مدار  5شکل 

به صورت فوق  انیجر یدزنیکل ي. در لحظهشودیمشاهده م 1شکل موج در مدار  6يدر شکل شماره. 4.2
 زاتیتجه يمجاز برا یقیاز سطح عا شتریب اریداشته است که بس یناگهان شیزاآمپر اف 1500و تا حدود  يا العاده

  . شودیها م رساندن به آن بیکه سبب آس باشدیم

1مدار  انی: شکل موج جر 6شکل 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٦

1مدار  انی: شکل موج جر 6شکل 
  

اعوجاج نسبتاً  ms5تا  ms4نیکامالً مشخص است که در لحظات ب 7در شکل  2مدار  يساز هیپس از شب. 4.3
  است. نیخطرآفر زاتیتجه يشده است که برا جادیدر شکل موج ولتاژ ا يدیشد
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  2: شکل موج ولتاژ مدار  7شکل   2: شکل موج ولتاژ مدار  7شکل 

  
  اعوجاج  قابل توجه داشته است. کیمشهود است که  8در شکل  زین 2مدار  انیشکل موج جر

  
  2مدار  انی: شکل موج جر 8شکل 

  
اعوجاج در شکل  باًیمرحله تقر نینجام شده است. در اا 3مدار شکل  يبر رو يساز هیبعد شب يدر مرحله. 4.4

حاصل شده است. يبهتر طیشرا 2نسبت به مدار  ثیح نیبرطرف شده است و از ا ms5تا  ms4نیموج در لحظات ب

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٧

حاصل شده است. يبهتر طیشرا 2نسبت به مدار  ثیح نیبرطرف شده است و از ا ms5تا  ms4نیموج در لحظات ب
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  3: شکل موج ولتاژ مدار 9شکل 

    
اعوجاج  زیمرحله ن نیر اارائه شده است که د 10در شکل  زین 3مدار يساز هیحاصل از شب انیشکل موج جر.4.5

  نسبت به حالت قبل کمتر شده است. زین انیسطح جر نیکم شده و همچن اریبس

  
  3مدار انی: شکل موج جر 10شکل 

  
به همراه  یسلف و مقاومت الحاق يانجام شده است که دارا 4يمدار شماره يبر رو يساز هیمرحله شب نیدر ا.4.6

بود  5يکه در شکل موج شماره دیشد اریمشخص است اعوجاج بس 11که از شکل پشت به پشت است. همانطور یدزنیکل
  .شودیم زاتیطول عمر تجه شیکه سبب افزا میهست اهدرا در شکل موج ش یکم اریکامالً برطرف شده است و اعوجاج بس

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٨

  .شودیم زاتیطول عمر تجه شیکه سبب افزا میهست اهدرا در شکل موج ش یکم اریکامالً برطرف شده است و اعوجاج بس
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  4: شکل موج ولتاژ مدار 11شکل 

    
. به وضوح در باشدیم 4يدر مدار شماره انیموج جر مربوط به دست آوردن شکل يساز هیقسمت شب نیآخر  .4.7

 گریو د باشدیم یقیعا زاتیتجه یو کامالً مناسب هماهنگ افتهیکاهش  اریبس انیمشخص است که سطح جر 12شکل
  ندارد. میادوات س يبرا يخطر

  
  4مدار انی: شکل موج جر 12شکل 

  
  

  جینتا رامونیبحث پ.5

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٩

  جینتا رامونیبحث پ.5
  

 اریاعوجاج بس کیپشت به پشت است  یدزنیکل نیو همچن یسلف و مقاومت الحاقکه مدار بدون  1در شکل . 5.1
   .باشدیآمپر م 1500باال و در حدود  اریبس زین انیسطح جر نیو همچن شودیمشاهده م انیدر شکل موج و جر ادیز
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هنوز وجود  یلکمتر شد و 1پشت به پشت استفاده شده اعوجاج نسب به مدار یدزنیکه از سلف و کل 2در شکل . 5.2
  .دیآمپر رس 150به  باًیداشت و تقر یکاهش محسوس زین انیداشت و البته سطح جر

پشت به پشت استفاده شد اعوجاج شکل موج ولتاژ نسبت به حالت قبل  یدزنیکه از مقاومت و کل 3در مدار . 5.3
آمپر  150مچنان در همان حدود ه زین انیصادق است اما سطح جر هیقض نیا زین انیکمتر شد ودر شکل موج جر اریبس
   .باشدیم  باشدیم

 میا پشت به پشت بهره برده یدزنیهمزمان مقاومت و سلف و کل يمدار با استفاده کیکه از  4در شکل  تیدر نها.5.4
   .است دهیآمپر رس100به حدود  زین انیسطح جر نیبرطرف شده است و همچن باًیگفت اعوجاج در شکل موج تقر توانیم

استفاده همزمان از  یخازن يها در بانک یدزنیکاهش اثرات کل يراه برا نیکه بهتر میابی یباال درم جینتا يهسیمقا با
  .باشدّ یپشت به پشت م یدزنیسلف و خازن و کل

  
  

  يریگ جهینت. 6
  

 بیکه ممکن است باعث آس شودیناخواسته م يسبب به وجود آمدن حالت گذرا یخازن يها در بانک یدزنیکل بیکه ممکن است باعث آس شودیناخواسته م يسبب به وجود آمدن حالت گذرا یخازن يها در بانک یدزنیکل
و  شود. استفاده از مقاومت یشود و به مرور زمان سبب از کار افتادن کامل بانک خازن یخازن يها تیونیندن به رسا

 نیا توانیکه م ییها از راه یکی. شودیم یخازن يها در بانک یدزنیاز کل یباعث کاهش اثرات گذرا ناش یالحاق يها سلف
  .باشدیآن م لهیبه وس يساز هیو شب EMTP  ارافز نشان داد استفاده از نرم یموضوع را به روشن

شد که  يساز هیپشت به پشت شب یزن دیو کل یفاقد سلف و مقاومت الحاق یدر بانک خازن یدزنیاول کل يمرحله در
بود. در  ادیفوق العاده ز انیسطح جر نیبه وجود آمد و هچن انیدر شکل موج ولتاژ و جر يدیاعوجاج شد جهیدر نت

بسامد اعوجاج در شکل موج  راتییتغ نیشد. با اعمال ا دهّبر پشت به پشت بهره یدزنیو کل یز سلف الحاقدوم ا يمرحله
اعوجاج به لحاظ  انیهمچنان وجود داشت اما در شکل موج جر یاول داشت ول ينسبت به مرحله يا کاهش قابل مالحظه

به  یسوم از مقاومت الحاق ي. در مرحلهافتیل او ينسبت به مرحله يو به لحاظ مقدار شدت کمتر شتریبسامد شدت ب
 اریقبل کاهش بس يمرحله نسبت به دو مرحله نیقابل توجه در ا رییپشت به پشت استفاده شد. تغ یدزنیو کل ییتنها اریقبل کاهش بس يمرحله نسبت به دو مرحله نیقابل توجه در ا رییپشت به پشت استفاده شد. تغ یدزنیو کل ییتنها
آخر از  ينبودند. در مرحله یبود اما همچنان قابل چشم پوش انیاعوجاج هم در شکل ولتاژ و هم در شکل موج جر دیشد

 يآن کاهش فوق العاده يجهیبه پشت استفاده شد که نت تپش یدزنیبه صورت همزمان و کل یمقاومت الحاق سلف و
به حداقل  زین انیاعوجاج شکل موج جر نیبه صفر بود مشاهده شد. همچن کیکه نزد ياعوجاج در شکل موج ولتاژ به طور

   .نسبت به تمام مراحل قبل کمتر شد زین انیو مقدار جر دیرس
 باشد،یپشت به پشت م یدزنیبه همراه کل یالحاق مقاله که همان استفاده از سلف و مقاومت نیروش ارائه شده در ا با

به  زیاتصال کوتاه ن انیسطح جر نیو همچن شودیم زیبه صفر ن کینزد یو حت ابدی یکاهش م اریولتاژ بس يحالت گذرا
قدرت  يها ستمیادوات س ریو سا یدر بانک خازن یخازن يها تیونیيکه برا يبه طور شودیکاسته م یمقدار قابل توجه

  .کندینم جادیا یمشکل
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