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بزرسی ٍلتاصّای باسگشتی گذرا ًاشی اس کليذ سًی باًک خاسًی در ًيزٍگاُ بادی هتصل
بِ شبکِی قذرت با در ًظز گزفتي هذل حالت گذرای سيستن سهيي
2

نسيم اكبشی كدطگشی ،1نبیاله سمضانی
1
دانطموی كاسضناسی اسضذ دانطگاه ػلم و فناوسی ماصنذسانnasim.akbari90@gmail.com ،
2
گشوه بشق ،دانطگاه ػلم و فناوسی ماصنذسانn_ramezani@alumni.iust.ac.ir ،
چکيذُ – در ایي هقالِ بِ بزرسی ٍلتاصّای باسگشتی گذرای رٍی کليذ ًَع خالء استفادُ شذُ بزای کليذسًی باًک خاسًی هَاسی در ًيزٍگاُ بادی
هتصل بِ شبکِی قذرت پزداختِ شذُ است .درایي هطالعِ شبيِساسی بزای ساختار هختلف باًک خاسًی در دٍ حالت با ٍ بذٍى در ًظز گزفتي هذل
فزکاًس باالی سيستن سهيي ٍ تاثيز آى بز ٍلتاص باسگشتی گذرای ایجاد شذُ در دٍ سز کليذ با استفادُ اس ًزم افشار  EMTP_RVاًجام شذُ است .اس
آًجایی کِ ایي بزرسیّا اس ًَع فزکاًس باالست ،هذل فزکاًس باالی کليِی الواىّای سيستن قذرت ًظيز تزاًسفَرهاتَر ،صًزاتَر ًيزٍگاُ بادی،
کابل ،بزقگيز ،کليذ ًَع خالء ٍ سيستن سهيي لحاظ گزدیذُ استً .تایج ًشاى هی دّذ استفادُ اس هذل فزکاًس باالی سيستن سهيي بِ هٌظَر
پيشبيٌی ٍلتاصّای باسگشتی گذرا اس اّويت بسيار باالیی بزخَردار است.
كليذ واطه -ولتاط باصگطتی گزسا( ،)TRVبانک خاصنی ،كليذ نوع خالء ،كليذصنی پطت به پطت ،خاصن متؼادلساص()Grading capacitor

 -1هقذهِ
كليذصنی بانک خاصنی مواصی به منظوس جبشان تووان ساكتيوو،
تنظيم ولتاط و تنظيم ضوشب تووان انموای مویضوود مؼووود دس
كليذصنی بانک خاصنی مواصی اص بک سلف سشی با خواصن اسوتداده
میضود تا جشبان همومی سا دس حوي بشدوذاس ضوذن خواصن و دس
حي خطای باسبواس محوذود كنوذ  ]1بکوی اص كاسبشدهوای ابو
حالت دس هنگامی است كه دو بانک خاصنی به بک باسباس متصو
هستنذ و با با فاصلهی كوی اص هم دشاس داسنذ كه به ابو سواختاس،
كليذصنی پطت به پطت 1گدته میضوود سولف سوشی و مماوموت
راتی سلف موج محذود ضذن جشبان و دس نتيمه كاهص مموذاس
اضافه ولتاطها میضود ]2
دس سالهای اخيش استداده اص نيشوگاههای بادی سو بوه توسوؼه
است و تالشهای صبادی بشای افضابص دابليت اطوينوان ابو نووع
توليذ انشطی انمای ضذه است سيسوتم صموي ماننوذ الکتشودهوای
ػوودی با افمی و ضبکه ی سيستم صمي نمص مهوی دس افوضابص
دابليت اطوينان ممووػه و حداظت دطؼوا الکتشبکوی صونؼت و
نيشوگاه داسد هذف اول اص ابماد هش سيسوتم صموي جلووگيشی اص

Back to back switching

ممادبش گزسابی است كه موج به خطش افتادن ممووػه میضوود
و دومي هذف اص ابماد سيستم صمي حدظ مموذاس ولتواط مشجوغ
بشای توای سيسوتمهوای الکتشبکوی و الکتشونيکوی متصو بوه ن
2
است  ]3كليذصنی ػام اصلی ابماد ولتاطهوای باصگطوتی گوزسا
دس سيستم های دذس اسوت بشسسوی  TRVدو سوش كليوذ بوشای
تؼيووي ممووذاس دابليووت تحو و كليووذ كوواسی ضووشوسی اسووت دس
مشجغ  ]4به بشسسی  TRVسوی كليذ نوع خوالء بانوک خواصنی دس
نيشوگاه بادی متص به ضبکه ی دذس بشای ساختاس مختلف بانک
خاصنی دس نشیافضاس  PSCADپشداختوه ضوذه اسوت اص نموابیكوه
كليذصنی بانک خاصنی موج ابماد حالت گزسا دس سيستم دوذس
می ضود ،بنابشاب مذل فشكانس بادی الوانهوای سيسوتم دوذس
ضشوسی است ػووما دس فشكانسهای باد خواصن نطوتی الووانهوا
نمص مهوی سا ابدا میكنوذ ،كوه بابوذ تاشيشضوان دس موذل لحوا
3
گشدد  ]5دس اب مماله بوه بشسسوی  TRVسوی كليوذ نووع خوالء
بانک خاصنی بشای ساختاس مختلف بانک خواصنی بوا لحوا كوشدن
مذل حالت گزسای سيستم صمي به منظوس پويصبينوی دديو توش
 TRVپشداخته است ،دس حالیكه دس هيچ مشجؼوی موذل گوزسای

). Transient recovery voltages (TRV
). vacuum circuit breaker (VCB
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سيستم صمي بشای كليذصنی بانک خواصنی دس نظوش گشفتوه نطوذه
است اب ضبيه ساصیهوا دس نوشی افوضاس  EMTP_RVانموای ضوذه
است
 -2سيستن هَرد هطالعِ
سيستم ضوبيه سواصی ضوذه ضوام ضوص تووسبي بوادی دو
مگاوا متص به ضبکه ی توصبغ بيست كيلو ولت است ضوک 1
ساختاس سيستم موسد مطالؼه سا نطان میدهذ

 ، CLخاصن بي سيم پيچ فطاس دوی به صموي  CHو خواصن بوي
سيمپيچهای فطاس دووی و فطواس ضوؼيف  CHLمویباضوذ اغلو
ممذاس خاصن  CLو  CHLبضسگتش اص ممذاس خاصن  CHمیباضونذ ،صبوشا
دس ولتاطهای باد به ػاب كشدن بيطتشی بي سيمپويچهوا و بوي
سيمپيچ و هسته نياص میباضذ
نتابج نطان میدهذ كه  CLسه بشابش بيطوتش اص  CHو CHL
چهاس بشابش بيطتش اص  CHمیباضذ ]6
()2
CHL  CL  CH

ضک  :2مذل فشكانس بادی تشانسدوسماتوس ]7

 -3-2هذل فزکاًس باالی کابل
ضک  :1سيستم موسد مطالؼه ]4

دس ابو سيس وتم اص بانووک خوواصنی بووا ظشفيووت  1/67مگوواواس
استداده ضذ و هوچني خطوای سوه فواص بوه صموي دس بواسبواس
مطخص ضذه دس صمان صدش اتداق میافتذ و اب خطا دس صمان 66
ميلی شانيه اص بي میسود و بانک خاصنی پطت به پطوت دس صموان
 86ميلی شانيه اص مذاس خاسج میضود
 -1-2هذل فزکاًس باالی صًزاتَر آسٌکزٍى دٍسَ تغذیِ
دس فشكانس باد مؼوود خاصن های نطوتی نموص مهووی ابدوا
میكننذ خاصنهای نطتی طنشاتوس المابی ضوام خواصن سويمپويچ
استاتوس به بذنه  ، Csfخاصن سويمپويچ اسوتاتوس بوه سوتووس  Csrو
خاصن سوتوس به بذنه  Crfاست هنگامی كه بذنه صمي ضذه باضذ،
صبشنوبس  fبا  gجابگضب میضوود مموذاس خواصن بوي سويمپويچ
استاتوس به بذنه  36تا  166بشابش بضسگتش اص خواصن بوي اسوتاتوس و
سوتوس است مؼوود سابطه ی صبش بشای ممادبش وادؼی ظشفيوتهوای
خاصنی مزكوس بشدشاس است :]5
()1

Csf  Crf  Csr

بنابشاب میتوان اص خاصنهای بوي سويمپيچوی اسوتاتوس بوه
سوتوس و سوتوس به بذنه دس ممابسه با خاصن بي سيم پيچ استاتوس به
بذنه صشف نظش كشد ممذاس خاصن فاص به صمي سويم پويچ اسوتاتوس
بشای ماضي المابی  3مگاو تمشببا  93نانو فاساد است

مؼوود دس مضاسع بادی اص كاب های سه هستهای دس اتصواد
مختلف ضوبکه اسوتداده موی ضوود دس ابو مطالؼوا كابو سوه
هستهای با بک غالف فلضی دس نظش گشفته مویضوود فوشق دابو
دبولی كه اغل اودا استداده میضود اب است كه به جای كاب
سه هستهای با تک غالف اص سه كاب تک هستهای با توک غوالف
استداده ضود  ]5بشای مذلساصی حالت گزسا دصی است ،مماومت
هسته دس ضشب بضسگی ضوش ضوود و پاسامتشهوای صموي ماننوذ
ندورپزبشی نسبی و مماومت صمي دس نظش گشفته ضونذ هوينطووس
غالف كاب بشای كاهص امواج گزسا صمي میضود ]8
 -4-2هذل فزکاًس باالی بزقگيز
استانذاسد IEEE

مذل فشكانس بادی بشدگيش اسائه ضذه مطاب
و منحنی ولتاط-جشبان ن دس ضک  3نطان داده ضوذه اسوت دس
مذل بشدگيش مماومت  R0به منظوس جلوگيشی اص نوسانا ػذدی و
خاصن  Cنوابانگش خاصن خاسجی بشدگيوش دس استبوا بوا استدواع ن
میباضذ  ]9لزا با استداده اص ابؼاد فيضبکی بشدگيش میتوان ممادبش
پاسامتشها سا مطاب سوابط صبش محاسبه كشد:
()3
()4
()5

 -2-2هذل فزکاًس باالی تزاًسفَرهاتَر
دس مطالؼا گزسا ،خاصنهوای نطوتی تشانسودوسماتوس بابوذ دس
مذلساصی دس نظش گشفته ضونذ ممذاس اب خاصنها با انذاصهگيوشی
دس تشانسوودوسماتوسهووای وادؼووی بذسووت مووی بنووذ خوواصنهووای
تشانسدوسماتوس ضام خاصن بي سيمپيچ فطواس ضوؼيف بوه صموي

()6
()7

دس سوابووط فوووق
ستونهای مواصی بشدگيش میباضذ ]16
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ضک  :3مذل فشكانس بادی بشدگيش و منحنیهای ولتاط-جشبان

 -5-2هذل فزکاًس باالی کليذ ًَع خالء()VCB
بش اساس استانذاسدهای موجود سه پاسامتش مهم  VCBضوام
ممذاس بشش جشبان دب اص سسيذن بوه صودش(،)current chopping
دابليت تحو  VCBو دابليت دطغ جشبان فشكانس باد مویباضوذ
كه بابذ دس پيادهساصی دس نظش گشفته ضود
پاسامتش اول ،بشش جشبان به پاسامتشهای مختلدی اص دبي مواد
كنتاكتها و امپذانس مطخصهی باس وابسته است دس موذل پيواده
ضذه بشای اب پاسامتش ممذاس شابت  5مپش فشق ضذه است
پاسامتش مهم دبگش كه دس نووابص  VCBبابوذ دس نظوش گشفتوه
ضود دابليت تحو دیالکتشبک است اب مطخصوه بوه فاصولهی
بي كنتاكتها وابسته است و با سوشػت جوذا ضوذن كنتاكوتهوا
تغييش میكنذ تابغ خطی پياده ضذه بشای مطخصه دابليت تحوو
دیالکتشبک كليذ به صوس صبش است:
()8



ضک  :4مذل فشكانس بادی كليذ نوع خالء

كوه دس ضووک فووق  V_VCB_Ph_aممووذاس لحظوهای ولتوواط
 VCBفاص  U_Ph_a ،aولتاط داب تحو  VCBفاص  aكه  37كيلوو
ولت فشق ضذه است هوچني  FI_Topenهنگامی بک میضوود
كووه  t  topenباضووذ دس ضووو  FI_Chop_Curهنگووامی بووک
میضود كه سابطهی صبش بشدشاس گشدد:

 i chopممذاس بشش جشبان فاص  aسا نطان میدهذ
اص  VCBفاص aو ph a
دصی به ركش است FI_arc_quenدس صوس بشدشاسی سابطوهی صبوش
ممذاس بک به خود میگيشد:

()9



دس اب سابطه  Cسشػت افوضابص دابليوت دطوغ جشبوان فشكوانس
بادی  VCBو  Dدابليت دطغ  VCBدب اص جذاضذن كنتاكوتهوا
میباضنذ ممادبش پاسامتشهای  Aو  Bو  Cو Dوابسته به نوع VCB
است دصی به ركش است ممذاس دابليت دطغ جشبوان فشكوانس بواد
 356مپش بش ميکشو شانيه فشق ضذه است
اب مذل ضام ضاخهی  RLCموواصی بوا  VCBاسوت توا خواصن
نطتی فاصله هوابی ،مماومت و انذوكتانس وابسته سا نطوان دهوذ
ممذاس پاسامتشهای ضاخهی  RLCمؼوود به صوس صبش است:
 Rs  100و  Cs  100PFو Ls  50nH
مذل پياده ضذه دس  EMTP_RVبه صوس صبش است:

dt

دس سابطه ی فوق
فاص

a

di ph a  t 
dt

دس صمان گزس اص صدش بوده و



di pha  t 
dt

ممذاس مطت جشبان گزسنذه اص
di quen
ph  a
dt

ممذاس دابليوت دطوغ

جشبان فشكانس بادی  VCBمیباضذ ]11
 -6-2هذل فزکاًس باالی سيستن سهيي
سيستم صمي موسد اسوتداده ضوام الکتشودهوای ػووودی و
افمی به صوس صبش میباضذ:

ضک  :5سيستم صمي موسد استداده

كه بشای الکتشودهای ػوودی اص مذاس مؼادل ضک  6اسوتداده
ضذه است فشق ضذه است كوه الکتوشود ػووودی داسای طوول 3
متش میباضذ كه به سه دطؼهی بک متشی با دطش  2/54سانتیمتش
تمسيم ضذه است
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di quen
ph  a

()11

كه دس سابطهی فوق  topenصمان ضشوع جذا ضذن كنتاكوتهواA ،



i pha  t 

كه دس سابطهی  i pha  t  16ممذاس لحظه ای جشبان گزسنذه



di
 C t  topen  D
dt

 i chop
ph a

()16

u  A t  topen  B

سشػت افضابص دابليت تحو كليذ و  Bدابليت تحو ولتاط گوزسا
دب اص جذاساصی كنتاكتها میباضنذ
پاسامتش سوی ،دابليت دطغ جشبان فشكانس باد میباضذ كه میتوان
ن سا با سابطهی  9نطان داد:

دس EMTP_RV
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ضک  :6مذاس الکتشود ػوودی

دس مذل گزسای سيستم صمي فوق پاسامتشهوای مشبوو بوه
الکتشود ػوودی به صوس صبش محاسبه میضونذ:

4L
()12
R
 Ln
 1[] , R  R  N
n

()13
()14

a

ضک  :8مذاس ضبيهساصی ضذه

2L
r  L
C
18

1
C
109  F  , Cn 
4L
N
 Ln
 1
a
4L
L
L  2L Ln
 1 107 [ H ] , Ln 
a
N

هوچني بشای بک هادی افمی مذل گزسای متداوتی مطواب
ضک  7اسائه میگشدد

ضک  :7مذل مذاسی هادی افمی پيادهساصی ضذه

()15
()16
()17

ضک  :9الف -ساختاس بانک خاصنی  -جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

دس EMTP_RV

2 0 r
][ F / m
2lc
Ln
1
2rD

Gc 
][ s / m
2lc
 ( Ln
) 1
2rD

2lc
Lc  0 ( Ln
] 1)[ H / m
2
2rD

Cc 

كه  rضؼاع هادی بشابوش 5/6ميلویمتوش lc ،طوول هوادی بوا
طولهای متؼذد و  Dػو دف هادی كه 1متوش دس نظوش گشفتوه
ضذه است ]7
 -3پيادُساسی سيستن
مذاس ضک  8بشای ساختاس مختلف بانک خاصنی دس دو حالوت
با سيستم صمي و بذون سيستم صمي ضبيهساصی ضذهاست
 -1-3طزح  1باًک خاسًی :استفادُ اس یک خاسى تٌْا
ضک  9دباگشای تکخطی بانک خاصنی استداده ضذه سا نطان
میدهذ دس اب طشح اص بک خاصن تنها بشای بانک خاصنی استداده
ضذه است

ضک  :16جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي

هوانطوس كه اص نتابج بذست مذه مطخص است دس اب طشح
ػولکشد كليذ دس هش دو حالت موف میباضذ ،ولتاط سوی كليذ
كوتش اص دابليت تحو كليذ است ،با اب تداو كه دس حالتی كه
مذل گزسای سيستم صمي لحا گشدد جشبان گزسا اص كليذ داسای
ممذاس كوتش و متؼادلتشی نسبت به حالت بذون سيستم صمي
است
 -2-3طزح  2باًک خاسًی :استفادُ اس سلف سزی با
خاسى سهيي شذُ
دس اب ساختاس اص بک سولف سوشی بوا خواصن بوشای محوذود
كشدن جشبان استداده ضذه است به طوسیكه سلف سوت منبوغ و
خاصن سوت صمي دشاس داسد
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بذون سيستم صمي موج كاهص  TRVسوی  VCBنویضوود و
كليذ ػولکشد موفمی نوذاسد دسحاليکوه بوا دس نظوش گوشفت موذل
گزسای سيستم صمي موج ػولکشد موف  VCBمیضود
 -4-3طزح  3باًک خاسًی :استفادُ اس سلف سزی با
سلف سهيي شذُ
ضک  :11الف -ساختاس بانک خاصنی  -جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

دس اب ساختاس با جابمابی مکوان دشاسگيوشی سولف و خواصن
مطاهذه می ضود كه تغييش چطوگيشی دس مموذاس جشبوان و ولتواط
ػبوسی اص كليذ نذاسد و ػولکوشد كليوذ دس حالوت بوذون سيسوتم
صمي ناموف میباضذ ولی با دس نظش گشفت سيستم صموي ماننوذ
حاد دب با كاهص جشبان ػبوسی اص كليذ ػولکشد كليوذ موفو
میضود

ضک  :12جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي

ضک  11و ضک  12نتابج ساختاس بانک خواصنی طوشح  2سا
دس دو حالت با و بذون لحا كشدن مذل گوزسای سيسوتم صموي
نطان میدهنذ هوانطوس كه اص نتابج مطخص اسوت دس ضوک 11
كليذ ػولکشد مووفمی نذاضوته و  TRVسوی ن بيطوتش اص دابليوت
تحولص(37كيلو ولت) می باضذ ولی دس ضوک  ،12هنگوامی كوه
مذل گزسای سيستم صمي دس نظش گشفته میضود ػولکوشد كليوذ
موف است صبشا سيستم صمي موج كاهص سطح جشبان ػبوسی
اص كليذ میضود

ضک  :15الف -ساختاس بانک خاصنی  -جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

 -3-3طزح  2باًک خاسًی با اضافِ شذى خاسى
هتعادلساس
دس اب ساختاس اص خاصن متؼادلساص با ممذاس  26پيکوو فواساد
استداده ضذه است
ضک  :16جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي

 -5-3طزح  3باًک خاسًی با اضافِ شذى خاسى
هتعادلساس

ضک  :13الف -ساختاس بانک خاصنی  -جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

دس اب ساختاس اص خاصن متؼادلساص با ممذاس  26پيکوو فواساد
استداده ضذه است كه موج ػولکشد موف كليذ دس هش دو حالت
با و بذون دس نظش گشفت مذل گزسای سيستم صمي میضود

ضک  :14جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي

ضک  :17الف -ساختاس بانک خاصنی  -جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

نتابج نطان میدهذكه استداده اص خاصن متؼادلساص دس حالت
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 استداده اص سلف سشی با خاصن،سيستم صمي دس نظش گشفته نطود
موج ابمواد اضوافه ولتاطهوابی بيطوتش اص دابليوت تحوو كليوذ
می ضود هنگامی كه اص سلف سشی با خاصن دس سوت صمي بانوک
خاصنی استداده ضود میتووان بوا اسوتداده اص خواصن متؼوادلسواص
ػولکشد كليذ سا موف كشد ولی استداده اص اب خاصن بشای حوالتی
كه سلف سوت منبغ است نتيمه نوی دهذ استداده اص فيلتش نووع
 موج ػولکشد موف كليذ بذون نياص به سوشهای كاهص اضافهc
ولتاط می ضود اب دس حالی است كوه پيوادهسواصی موذل گوزسای
سيستم صمي بشای هوهی حواد فووق موجو كواهص جشبوان
گزسنذه اص كليذ میضوود و كليوذ ػولکوشد مووفمی داسد بنوابشاب
مذلساصی گزسای سيستم صموي بوشای پويصبينوی دديو توش دس
 كليذ و مسائ ػابمی مشتبط بسياس حائض اهويوتTRV محاسبهی
است دس حاليکه دس سابش منابغ اب مهم موسد اسصبابی دشاس نگشفتوه
است
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 جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي:18 ضک

C  استفادُ اس فيلتز ًَع: باًک خاسًی4  طزح-6-3
بکی اص طشح هابی كه بشای جلوگيشی اص خطای ػولکشد كليذ
 به جای سلف سوشی بوا خواصنc وجود داسد استداده اص فيلتش نوع
] دس اب ساختاس خاصن كوکی به طوس سوشی بوا سولف4 میباضذ
دشاس می گيشد خاصن و سلف سوشی دس فشكوانس اصولی دس حالوت
سصونانس میباضنذ بنابشاب امپذانس اب ضاخه صودش مویباضوذ و
مماومت مواصی اتصال كوتاه میضوود دس وادوغ دس ابو حالوت دس
فشكانس اصلی تلدا ناچيض است و دس فشكانس باد حضوس مماومت
مواصی موج كاهص جشبان ػبووسی اص كليوذ مویضوود دس ابو
 مویباضوذ366 ،Q  اهوم و فواكتوس1666 ساختاس مماومت مواصی
هوانطوس كه اص نتوابج مطوخص اسوت ػولکوشد كليوذ دس هوش دو
حالت موف است

 جشبان و ولتاط كليذ بذون دس نظش- ساختاس بانک خاصنی- الف:19 ضک
گشفت مذل گزسای سيستم صمي

 جشبان و ولتاط كليذ با لحا كشدن مذل گزسای سيستم صمي:26 ضک

 ًتيجِگيزی-4
دس اب مماله اضافه ولتاطهای سوی كليذ نوع خالء بشای چنوذ
ساختاس سابج بانک خاصنی دس دو حالت با لحا كشدن مذل گزسای
سيسووتم صمووي نيشوگوواه بووادی و بووذون سيسووتم صمووي دس
 انمای ضذه است نتابج نطان میدهذ دس حالتی كوهEMTP_RV
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