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تحليل اضافه ولتاژ گذراي ناشي از كليدزني بر ترانسفورماتور هاي 

 مزرعه ي بادي

 محمود حسن زاده، جواد ساده

 گروه برق، دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد
 

 
در برخي از مزارع بادي ترانسفورماتورها به سبب اضافه  —چكيده 

ولتاژ گذرا دچار شكست عايقي مي شوند كه اين مسئله به موجب 

كليدزني هاي فراوان به مشكل عمده اي تبديل شده است. در اين مطالعه 

يك مدل ساده ي مزرعه ي بادي براي بررسي اضافه ولتاژ هاي گذراي 

موجود در ترمينال ترانس ها در نظر گفته شده است كه بر اساس اين مدل  

مي توان با در نظر گرفتن طول كليدزني مناسب و انتخاب ترتيب درست 

در زمان برقدار كردن فيدرها، دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ را براي هر 

بار برقدار كردن فيدر جديد نسبت به حالت قبل كاهش داد يا افزايش آن 

تعداد فيدر هاي برقدار شده بر روي دامنه ي ماكزيمم  .را به حداقل رساند

اضافه ولتاژ گذرا تاثير دارند بطوريكه مي تواند سبب كاهش و يا افزايش 

آن شود كه چگونگي تاثير آن به انتخاب طول كليدزني مربوط مي شود. 

 انجام شده است. PSCADشبيه سازي ها با استفاده از نرم افزار 

 تعداد ؛كليدزني؛ مزرعه بادي؛ اضافه ولتاژ گذرا—ه هاي كليدي واژ
 فيدر هاي تغذيه كننده

 مقدمه  .1

  اضافه .مقياس مزارع بادي به شدت افزايش يافته است در سال هاي اخير
به شبكه قدرت، عملكرد مطمئن سيستم  را به خطر  كردن يك مزرعه بادي

. ]2[،]1[مي اندازد زيرا احتمال رخ دادن خطا در مزرعه ي بادي باال است
بنابراين مطالعه امنيت و پايداري يك شبكه قدرت كه در آن مزرعه ي بادي 
بكار رفته است امري ضروري است. يكي از اين مطالعات، بررسي اضافه 

ولتاژهاي گذرا در مزارع بادي است كه هنوز موضوع برخي تحقيقات 

محققين قدرت مي باشد. در ادامه به چند مطالعه در زمينه اضافه ولتاژهاي 
پيكربندي هاي متفاوت مزرعه ي بادي بر گذراي مزرعه ي بادي اشاره مي شود. 

روي موج  گذراي ناشي از برقدار كردن فيدر ها تاثير دارد. براي محاسبه ي 
دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ بايد ضرايب برگشت و نفوذ را در نقاط 

ناپيوستگي (اتصال دو محيط متفاوت) مزرعه بادي محاسبه كرد و پس از 
تعيين دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژگذرا، اين دامنه را با سطح عايقي ولتاژ پايه 

 مقايسه كرد تا بتوان طرح حفاظتي مناسبي را براي مزرعه ي IEEEاستاندارد 
. دامنه ي جريان صاعقه و مكان برخورد آن بر روي رفتار ]3[بادي تعيين كرد

موج گذرا در مزرعه ي بادي بسيار اثر گذار است. مثال هر چه زمان پيشاني 
موج جريان صاعقه باالتر باشد در اثر برخورد موج صاعقه به توربين بادي، 

موج ولتاژ با دامنه ي بزرگتري در دو طرف فشار قوي و ضعيف ترانس 
افزاينده ايجاد مي شود. پيشاني موج جريان صاعقه نيز يك پارامتر مهم براي 

. در مطالعه ي ديگري به ]4[انتخاب حفاظت مناسب توربين هاي بادي است
اندازه گيري توزيع ولتاژ بر روي سيم پيچ هاي ترانس با ساختارهاي مختلف 

پرداخته شده است بدين صورت كه اين ترانس ها را در معرض موج گذرا با 
پيشاني هاي متفاوت قرار داده اند. همچنين در يك بخش آزمايشگاهي اثر عايق 

(هوا يا روغن) و دما بر روي توزيع تنش در طول سيم پيچي ها نشان  داده 
شده است. از اين نتايج مي توان در طراحي ترانس هاي مزرعه ي بادي استفاده 

. همانطور كه از مطالعات فوق مشخص است براي حصول اطمينان از ]5[كرد
عملكرد مطمئن مزرعه ي بادي، بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا بسيار حائز 

اهميت است. 

برخي عوامل باعث مي شوند كه مزرعه ي بادي نسبت به ديگر نمونه هاي 
توليد انرژي الكتريكي آسيب پذيرتر باشد، مثال هر چه سطح ولتاژ فيدر هاي 

مزرعه ي بادي باالتر باشد هنگام برقدار كردن اين فيدر ها ولتاژ گذراي باالتري 
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 و يا اينكه بر اساس شدت سرعت باد است كه ]6[توليد خواهد شد
توربين هاي بادي در شبكه قرار مي گيرند و انرژي باد منبعي متغير و غيرقابل 

پيش بيني است كه اين مساله عملكرد متوالي بريكر ها را در پي دارد. پس 
اضافه  ولتاژهاي بسياري در مزرعه ي بادي رخ مي دهد كه به مرور زمان باعث 

شكست عايقي تجهيزات مي شوند. 

در اين مقاله ابتدا به تحليل پديده هاي گذراي ناشي از كليدزني در مزرعه ي 
بادي  پرداخته شده است و اثر تعداد فيدر هاي برقدار شده بر روي اضافه ولتاژ 

گذرا در ترمينال ترانس ها بيان شده و سپس روشي براي تعيين طول 
كليدزني ها (مكان ترانسي كه مزرعه ي بادي را به شبكه قدرت متصل مي كند) 

 .ارائه گرديده است كه كاهش دامنه ي اضافه ولتاژ گذرا را در پي دارد

 . مدل رياضي مزرعه ي بادي2

 . مدل ساده ي  مزرعه ي بادي2.1

براي مدل كردن مزرعه ي بادي ابتدا بايستي يك مدل براي كابل فيدر ها 
در نظر گرفته شود. در اين مطالعه  يك مدل وابسته به فركانس براي كابل 
انتخاب شده است. همانطور كه مي دانيد مدل وابسته به فركانس كابل بر 

 مدل مناسبي 1اساس تلفات پوستي و دي الكتريك كابل بدست مي آيد. شكل 
. ]7[را براي كابل نشان مي دهد

 
 ]7[: مدل مناسب برای کابل1شکل 

  و مي توان از آنها صرف نظر كرددر كابل ها مقدار امپدانس سري پايين است

 براي ساده سازي  پس مي توان كابل را بصورت يك خازن مدل نمود.]8[
مدل مزرعه ي بادي از تلفات مقاومتي ترانس ها و ژنراتورها در فركانس هاي 
باال صرف نظر شده است. در فركانس هاي باال ترانس ها و ژنراتورها بيشتر 

 يك مزرعه ي بادي با چهار فيدر را نشان 2 شكل خاصيت خازني دارند.
  مدل ساده ا ي از مزرعه ي بادي ارائه شده است3مي دهد. همچنين در شكل 

. براي تحليل گذرا در اين مطالعه براي هر فيدر مزرعه ي بادي دو بخش ]9[
 مي توان اين دو بخش خازني را 2خازني در نظر گرفته شده است. در شكل 

)، فاصله ي اولين ترانس توربين ها تا آخرين آن ها 1مشاهده نمود. بخش اول (
كه براي همه ي فيدر ها يكسان است و قبل از برقدار شدن فيدر، مقدار خازن 

(اضافه شدن توربين ها بادي به bC و پس از برقدار شدن با aCآن با 

)، فاصله ي اولين ترانس فيدر تا محل 2فيدرها) نشان  داده مي شود. بخش دو (
كليد است كه اين طول را طول كليدزني مي نامند. چون طول كليدزني براي 

 iCفيدرهاي مختلف مي تواند متفاوت  باشد مقدار ظرفيت خازني آن ها با 

 به ترتيب iL و sL شماره ي فيدر ها مي باشد. iنشان داده شده است كه
 مدل ساده ي 4اندوكتانس شبكه قدرت و اندوكتانس فيدر ها مي باشند. شكل 
 مزرعه ي بادي را بر اساس اين دو بخش خازني نشان مي دهد.

 . بررسي رفتار ماكزيمم اضافه ولتاژ در فيدر ها2.2

ابتدا فرض مي شود كه هيچ يك از فيدر ها در مدار نباشند و اولين فيدر در 
 را در نظر بگيريد، زماني كه اولين كليد بسته 5حال برقدار كردن باشد. شكل 

شارژ مي شوند و 1L وsL از طريقE(t)مي شود خازن ها به وسيله ي منبع 
 درجه باشد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ را 90اگر كليدزني در زاويه فاز 

: ]9[ ) محاسبه كرد1مي توان از رابطه ي (

)1(                                                       
1 2

2
0

1

1
C mU E

ω
ω

=
−

 

كه
1CU،دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ كليدزني ω فركانس زاويه اي منبع

: ]10[) بدست مي آيد2 فركانس طبيعي فيدر است كه از رابطه (0ωقدرت و

)2(                                                                  0
1
LC

ω = 

 

 
 : مزرعه ی بادی2شکل 

 

 
 

 ]9[: مدل ساده ای از مزرعه بادی 3شکل 
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 : مدل ساده ی مزرعه ی بادی4شکل 

 

 
 : اولين فيدر در حال برقدار شدن است.5شکل 

 

 
 : برقدار شدن دومين فيدر6شکل 

 

كاهش مي يابد در فيدر  با افزايش خازن 0ω) مي توان دريافت2از رابطه ي (

حالي كه 
0

ω
ω

) 1 با افزايش خازن، افزايش مي يابد در نتيجه  مطابق رابطه ي (

با افزايش خازن فيدر دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ افزايش مي يابد از طرفي با 
افزايش طول كابل فيدر، خازن آن افزايش مي يابد بنابراين آخرين ترانس فيدر 

. پس از برقدار كردن فيدر اول و ايجاد ]9[داراي بيشترين اضافه ولتاژ مي باشد
گذرا بعد از مدت كوتاهي ولتاژ خازن ها به مقدار پايدار كه همان ولتاژ شبكه 

است مي رسند. حال در نظر بگيريد كه فيدر دوم به مدار اضافه شود با اين 
 برقدار شدن دومين فيدر را 6فرض كه فيدر اول قبال برقدار شده است. شكل 

نشان مي دهد. همانطور كه قبال بيان شد اندوكتانس سري كابل ها پايين است 

'از اينرو مي توان
1C و '

2C را 2 و 1 (ظرفيت خازني معادل فيدر هاي (

'موازي در نظر گرفت. در اين مطالعه ولتاژ اوليه ي خازن 
2C صفر و ولتاژ 

'اوليه خازن 
1C.زماني كه در   ماكزيمم ولتاژ شبكه در نظر گرفته شده است

 كليد زني رخ مي دهد (فركانس هاي باال) مقداري بار الكتريكي از فيدر 2فيدر 
 منتقل مي شود در نتيجه مقدار بار توزيع شده بين خازن ها و 2 به فيدر 1

دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ ايجاد شده براي هر فيدر در فركانس هاي باال را 
 .) بدست آورد3مي توان از رابطه ي (

)3(                                             
2

' '
1 1 2 2

' '
1 2

C
C V C VU

C C
+

=
+

 

  
1

2 0

m

V
V E

=
=

 

 در نتيجه 
2CU :برابر است با 

)4(                                                     
2

'
1

' '
1 2

C m
CU E

C C
=

+
 

است و با توجه mE برابر1دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ دو سر خازن فيدر 

) و اينكه مقدار ضريب 4به رابطه ي (
'
1

' '
1 2

C
C C+

 است 1 همواره كمتر از 

مي توان دريافت كه دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ در فيدري كه ابتدا برقدار 
مي شود همواره بزرگتر از فيدر بعدي است. برقدار بودن فيدر ها بر روي 
دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ فيدري كه در حال برقدار كردن است تاثير 

مي گذارد به اين شكل كه اگر هيچ فيدري قبال برقدار نباشد دامنه ي ماكزيمم 
اضافه ولتاژ بيشتر از زماني است كه چند فيدر برقدار باشند. 

همانطور كه قبال بيان شد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ در فيدري كه اول 
برقدار مي شود بيشتر از فيدري است كه پس از آن برقدار مي شود حال اين 

سوال مطرح مي شود كه با برقدار كردن فيدرهاي بعدي، دامنه ي ماكزيمم 
اضافه ولتاژ بر روي فيدر  جديد نسبت به حالت قبل كمتر است يا بيشتر؟، 

براي پاسخ به اين سوال بايد به محاسبه ي دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ 
فيدر ها و رابطه  ي اين دامنه با طول كليدزني ها پرداخت.  

' را در نظر بگيريد خازن معادل هر فيدر 2. شكل 
jC در نظر گرفته شده 

 شماره ي فيدر مي باشد. jاست كه 
قبل از برقدار شدن فيدر: 

)5(                                                            '
j j aC C C= + 

پس از برقدار شدن فيدر: 

)6(                                                             '
j j bC C C= + 

 را تعداد كل n را شماره ي فيدري كه در حال برقدار كردن است و iاگر 
فيدر ها در نظر بگيريم مقدار دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ براي هر 

فيدر(
imU :در زمان برقدار كردن برابر است با (
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) مشخص است هر بار كه فيدر جديدي برقدار 7همانطور كه از رابطه ي (
مي شود خازن با مقدار هاي متفاوتي به صورت و مخرج كسر اضافه مي شود 
كه مقدار اين خازن متناسب با طول كليدزني فيدر است. پس بر اساس طول 
كليدزني فيدر جديد ممكن است مقدار دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ نسبت 

به حالت قبل كمتر يا بيشتر شود. مي توان با در نظر گرفتن طول كليدزني 
مناسب در زمان احداث مزرعه ي بادي و انتخاب ترتيب درست در زمان 
برقدار كردن فيدرها، دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ را براي هر بار برقدار 

كردن فيدر جديد نسبت به حالت قبل كاهش داد يا افزايش آن را به حداقل 
رساند. در زمان احداث مزرعه ي بادي مي توان طول فيدرها را به گونه اي 

انتخاب كرد كه دامنه ي اضافه ولتاژ گذرا محدود شود. در ادامه روشي براي 
تعيين طول كليدزني فيدر سوم به بعد ارائه مي شود تا بتوان اثر اضافه ولتاژ 

گذرا را به حداقل رساند. 
پس در هر بار برقدار كردن از فيدر دو به بعد بايد دامنه ي ماكزيمم اضافه 

ولتاژ گذرا كاهش يابد در نتيجه داريم: 

)8(                                                                     1i iV V −≤ 

iV .مجموع دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا و ولتاژ پايدار شبكه مي باشد 
اگر فيدري كه در حال برقدار كردن است زاويه فاز كليدزني آن نسبت به 

زاويه فاز كليدزني فيدر قبلي نزديك تر به صفر ولتاژ باشد در نتيجه دامنه ي 
تغييرات ولتاژ در فيدر جديد كمتر از فيدر قبلي است اما همانطور كه 

مي دانيم كليدزني ها در فيدر هاي مزرعه ي بادي تصادفي است و ممكن است 
كليدزني ها در بدترين شرايط رخ دهد. به همين دليل در اين مطالعه بدترين 

شرايط در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر فرض مي شود كليدزني ها در 
پيك ولتاژ رخ داده است. استفاده از الگوي معرفي شده (طول كليدزني ها) در 

اين مطالعه سبب كاهش اثر ماكزيمم اضافه ولتاژها مي شود حتي اگر زاويه 

برابر مجموع ولتاژ iVفاز كليدزني ها متفاوت باشد. همانطور كه گفته شد 
پايدار شبكه و دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا است و چون فرض بر اين 

است كه فاز كليدزني براي همه ي كليدزني ها پيك ولتاژ است (بدترين 
شرايط) پس با هر بار برقدار شدن فيدر جديد بايد دامنه ي ماكزيمم اضافه 

ولتاژ گذرا (
imU) مي توان دريافت:  8) محدود شود. در نتيجه از رابطه ي (

)9(                                                        
1i im mU U
−

≤ 

 
) داريم: 9) در رابطه ي (7جايگذاري رابطه ( با
 

2 1
' ' ' '

1 1 1 1

i i i i

j j j j
j j j j

C C C C
− −

= = = =

     
⇒ ≥     

     
∑ ∑ ∑ ∑           

 
 در معادالت زير بيانگر اين مطلب است كه فيدر مورد نظر درحال  aانديس 

برقدار شدن است. 
2 2

' ' ' '
1

1 1

i i

j j i ai
j j

C C C C
− −

−
= =
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) داريم: 10) و (6)، (5از رابطه (
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حال بايد اين روابط خازني را به طول فيدر ها مرتبط سازيم. كابل ها داراي 
اليه نيمه رسانا هستند. براي بررسي دقيق گذرا ها بايد اثرات اين اليه ها در 
نظر گرفته شود در اكثر تحليل هاي گذرا اليه هاي نيمه رسانا را مي توان با 
خواص عايق اصلي كابل جايگزين كرد و براي اينكه خازن بين هسته و 

غالف بدون تغيير بماند بايد نفوذ پذيري الكتريكي كل عايق را افزايش داد. 
 مگاهرتز قابل قبول است. از طرفي مي دانيم خازن 1اين روش تا فركانس 

: ]11[كابل استوانه اي هم مركز از رابطه ي زير بدست مي آيد

)12(                                            02

( )

r j
j j

l
C klbLn

a

πε ε
= = 

بترتيب شعاع داخلي و خارجي عايق كابل ( بعالوه ي bوa)12در رابطه ي (
 طول كليدزني فيدر مي باشد. در نتيجه ilشعاع اليه ي نيمه رسانا) است و 

) را مي توان بر حسب طول كليدزني بصورت زير نوشت: 10رابطه ي (

)13(                        

2
1 1

1 1
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aCبترتيب برابر با βو α) پارامترهاي 13در رابطه ي (

k
 و 

Cb
k

 مي باشد. 

اگر تعداد فيدر هاي مزرعه ي بادي كم باشد يا بعبارت ديگر در هر فيدر 
) رابطه ي مناسبي براي تعيين طول 13تعداد توربين ها بيشتري باشد رابطه ي (

كليدزني ها(مكان ترانسي كه مزرعه ي بادي را به شبكه قدرت متصل مي كند) 
مي باشد. 

در تعيين طول فيدري كه اول برقدار مي شود بايد تعداد برگشت ها و تغيير 
عالمت هاي موج گذرا در نظر گرفته شود. بدين صورت كه اگر در برگشت 

موج از نقاط ناپيوستگي فيدر، عالمت موج تغيير نكند هر چه طول فيدر 
بيشتر باشد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا كمتر است. اما اگر در برخورد 
موج با اين نقاط عالمت موج تغيير كند هر چه طول فيدر كمتر باشد دامنه ي 
ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا كمتر است. پس در انتخاب طول فيدر اول جهت 
برقدار كردن، بايد ضرايب برگشت را در نقاط ناپيوستگي محاسبه كرد. اما 
در فيدر دوم همواره دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا هنگام برقدار شدن 

كاهش مي يابد. پس در انتخاب اين فيدر آزادي عمل بيشتري وجود دارد. در 
انتخاب طول كليدزني هاي (همان طول فيدر ها) سوم، چهارم و ... مي توان از 

) يك رابطه ي تقريبي است 13) استفاده كرد. چون رابطه ي (13رابطه ي (
ممكن است با انتخاب برخي طول كليدزني ها دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ 

نسبت به حالت قبل كاهش نيابد اما بطور حتم افزايش دامنه ي ماكزيمم ولتاژ 
گذرا را به حداقل مي رساند. 

 

 . مزرعه ي بادي و مدل آن3

. مزرعه ي بادي 3.1
    به منظور ارزيابي معادالت ارائه شده، در اين مقاله مزرعه ي بادي كه شامل 

 كيلوولت آمپر مي باشد در 660 توربين بادي است و توان نامي هر توربين 24
 تايي بصورت موازي 6 رديف 4نظر گرفته شده است.  توربين هاي بادي در 

 ولت مي باشد و به 690قرار گرفته اند. ولتاژ نامي پايانه  توربين هاي بادي 
 كيلوولت افزايش مي يابد. همه ي 20وسيله ي ترانسفورماتور هاي افزاينده به 

) كيلوولت 132/20/20فيدر ها به وسيله ي  يك ترانس سه فاز سه سيم پيچه(
 متر در 640به شبكه ي قدرت متصل مي شوند. طول كابل بين دو توربين بادي 

 20نظر گرفته شده است. فاصله ي پست مزرعه ي بادي تا شبكه قدرت 
 نمايي از مزرعه بادي را نشان مي دهد. 7شكل . كيلومتر فرض شده است

 

 
 ]9[: نمايی از مزرعه ی بادی7شکل 

 . مدل كردن سيستم3.2

 كيلوولتي و باقي عناصر بر اساس 132شبكه قدرت بصورت يك منبع      
 وجود دارد در نظر گرفته شده اند. ژنراتور هاي PSCADمدلي كه در نرم افزار 

بادي از نوع ماشين القايي با منبع باد است. مدل خط هوايي و كابل بصورت 
  J. Martiوابسته به فركانس در نظر گرفته شده است و در اين مطالعه از مدل 

براي آنها استفاده شده است. 

 اگر كليدزني زماني كه منبع ولتاژ در مقدار ماكزيمم خود است اتفاق بيفتد 
آنگاه دامنه ي ولتاژ گذرا به بيشترين مقدار خود مي رسد به همين دليل در اين 

بررسي زمان كليدزني در نزديكي مقدار ماكزيمم شبكه در نظر گرفته شده 
 است.

 . نتايج شبيه سازي3.3

 دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ پايانه ي ترانس هاي فيدر يك را براي 8شكل 
 1دو طول متفاوت نشان مي دهد با اين فرض كه در هنگام برقدار كردن فيدر 

هيچ يك از فيدرهاي ديگر برقدار نيستند. همانطور كه از شكل مشاهده 
مي شود براي اين دو طول بيشترين مقدار ماكزيمم اضافه ولتاژ در پايانه ي 

 است. با 1 و كمترين مقدار آن در پايانه ي ترانس شماره  6ترانس شماره ي 
 طول فيدر افزايش مي يابد كه اين افزايش 6حركت به سمت ترانس شماره ي 

) با افزايش 2طول، افزايش خازن فيدر را در پي دارد. بر اساس رابطه ي (
) مي توان 1خازن، فركانس طبيعي فيدر كاهش مي يابد و با مشاهده ي رابطه ي (

دريافت با كاهش فركانس طبيعي فيدر دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ در طول 
فيدر افزايش مي يابد. 
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: دامنه ی ماکزيمم اضافه ولتاژ در پايانه ی ترانس های فيدر 8شکل 

  a كيلومتر- 9/3: طول فيدر b  كيلومتر4/4 : طول فيدر  

 

    فيدر هاي مزرعه ي بادي نوعي از خطوط كوتاه هستند. به همين دليل تعداد 
رفت و برگشت امواج گذرا در اين فيدرها بسيار زياد است. همچنين تغيير 
عالمت هاي احتمالي موج گذرا در نقاط ناپيوستگي و برگشت موج از نقاط 
ديگر پيكربندي بر روي دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا اثرگذار است. به 
عنوان مثال با افزايش طول فيدر اول الزاما نمي توان گفت دامنه ي ولتاژ گذرا 
افزايش و يا كاهش مي يابد انتخاب طول مناسب براي فيدري كه اول برقدار 

مي شود مستلزم محاسبه ي ضرايب برگشت و نفوذ و همچنين مدت زمان 
حضور گذرا مي باشد. 

 دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ پايانه ي a را در نظر بگيريد. منحني 9شكل 
ترانس هاي فيدري را نشان مي دهد كه در حال برقدار شدن است و هيچ فيدر 

 دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ پايانه هاي bبرقدار ديگري وجود ندارد. منحني
ترانس همان فيدر را نشان مي دهد با اين تفاوت كه يك فيدر قبال برقدار شده 

) مي توان به علت كاهش دامنه ي ماكزيمم 4با مراجعه به رابطه ي (است. 
  اضافه ولتاژ گذرا زماني كه يك فيدر قبال برقدار شده است پي برد.

 
: دامنه ی ماکزيمم اضافه ولتاژ در پايانه ی ترانس های فيدری با طول 9شکل 

4/4         
: يک فيدر قبال برقدار شده  b: هيچ فيدر برقداری وجود ندارد- منحنیaمنحنی

است. 
 

همانطور كه قبال گفته شد با برقدار شدن دومين فيدر همواره دامنه ي 
ماكزيمم اضافه ولتاژ نسبت به حالت قبل كاهش مي يابد اما با اضافه شدن 

سومين فيدر هيچ ضمانتي وجود ندارد كه دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ كاهش 
 نشان مي دهد با انتخاب نامناسب طول فيدر سوم در زمان 1يابد. جدول 

احداث اين فيدر، دامنه ي ولتاژ گذرا نسبت به حالت قبل افزايش يافته است. 

 : انتخاب نامناسب طول فيدرها1جدول 
دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ 

آخرين ترانس هر فيدر- ترانس 
  (كيلوولت)6

طول كليدزني فيدر  
(كيلومتر) 

اولويت برقدار 
شدن فيدر ها 

720/24 66/1 1 

540/19 67/0 2 

332/20 5/2 3 

 

 را در نظر بگيريد كه طول فيدرها به گونه اي انتخاب شده است 10شكل 
 كيلومتر 727/0، 66/1طول كليدزني كه دامنه ي ولتاژ گذرا كاهش يابد. 

بترتيب براي فيدرها اول و دوم در نظر گرفته شده است. با استفاده از رابطه ي 
 كيلومتر 82/1) حداقل طول كليدزني فيدر سوم تعيين مي شود كه برابر با 13(

 مي باشد.

 
: مزرعه ی بادی با طول کليدزنی های متفاوت 10شکل 

 تقريبا در طرفين پست مزرعه ي بادي قرار گرفته اند. ابتدا 3 و 1 فيدرهاي 
 برقدار مي شود و در ادامه فيدر با طول كليدزني 66/1فيدر با طول كليدزني 

 2 اضافه مي شوند. جدول 82/1 و در انتها فيدر با طول كليدزني 727/0
) هر فيدر را 6دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ آخرين ترانس (ترانس شماره ي 

 مي توان دريافت با هر بار اضافه شدن 2نشان مي دهد. با مشاهده نتايج جدول 
فيدر جديد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ كاهش يافته است. با استفاده از اين 
 روش مي توان دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ را در شرايط بحراني كنترل كرد.

تا  طول كليدزني هاي مناسب ارائه كرد ) مي توان 13با توجه به رابطه ي (

: دامنه ی ماکزيمم اضافه ولتاژ ترانسفورماتور 2جدول 
  با اضافه شدن فيدر جديد6 

اولويت برقدار طول كليدزني فيدر  دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ 
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آخرين ترانس هر فيدر- ترانس 
   (كيلوولت)6

شدن فيدر ها (كيلومتر) 

720/24 66/1 1 

518/19 726/0 2 

355/19 82/1 3 

   

در هر بار اضافه شدن فيدر جديد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ نسبت به 
ترانسي كه مزرعه ي  مكان جديدي را براي 3حالت قبل كاهش يابد. جدول 
 كيلومتر 27/1 و 62/0نشان مي دهد. طول هاي بادي را به شبكه متصل مي كند 

) 13 كيلومتر از رابطه ي (07/3از مزرعه ي بادي خاص انتخاب شده اند و طول 
بدست مي آيد كه برابر با كمترين طول اين نابرابري است.  

: کاهش دامنه ی ماکزيمم اضافه در هر بار برقدار کردن فيدر جديد                                                                             3جدول 
 6پايانه ی ترانسفورماتور

دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ 
 6آخرين ترانس هر فيدر ترانس 

 (كيلوولت)

طول كليدزني فيدر  
(كيلومتر) 

اولويت برقدار 
شدن فيدر ها 

511/26 62/0 1 

794/20 27/1 2 

701/19 07/3 3 

 

. نتيجه گيري 4

برقدار كردن يك فيدر دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ در طول فيدر  در زمان
مي يابد بطوريكه پايانه ي آخرين ترانسفورماتور بيشترين مقدار دامنه   افزايش

فيدر برقدار شود و هيچ فيدر برقدار ديگري در مدار  را دارد. اگر يك
موجود نباشد دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ همواره بزرگتر از حالتي است كه 

يك فيدر برقدار  شود و فيدر برقدار ديگري در مدار موجود باشد. 

تعداد فيدر هاي برقدار شده بر روي دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا 
تاثير دارند بطوريكه مي تواند سبب كاهش و يا افزايش آن شود كه چگونگي 
تاثير به انتخاب طول كليدزني مربوط مي شود. در تعيين طول فيدري كه اول 
برقدار مي شود بايد تعداد برگشت ها و تغيير عالمت هاي موج گذرا در داخل 

فيدر در نظر گرفته شود. بعبارت ديگر هنگام انتخاب طول فيدر اول، بايد 
ضرايب برگشت را در نقاط ناپيوستگي محاسبه كرد تا بتوان دريافت برآيند 

 موج ها چگونه رفتار مي كند.

مي توان با در نظر گرفتن طول كليدزني مناسب و انتخاب ترتيب درست در 
زمان برقدار كردن فيدرها، دامنه ي ماكزيمم اضافه ولتاژ را براي هر بار برقدار 
كردن فيدر جديد نسبت به حالت قبل كاهش داد يا افزايش آن را به حداقل 
رساند. در اين مطالعه روشي براي تعيين طول كليدزني مناسب فيدر سوم به 

 بعد ارائه شده است كه كاهش ماكزيمم اضافه ولتاژ گذرا را در پي دارد.
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