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ًيزٍگاُ بادی در  استفادُ شذُ بزای کليذسًی باًک خاسًی هَاسی ءگذرای رٍی کليذ ًَع خالباسگشتی ٍلتاصّای ایي هقالِ بِ بزرسی در  – چکيذُ

هذل  در ًظز گزفتيٍ بذٍى بزای ساختار هختلف باًک خاسًی در دٍ حالت با   ساسی شبيِ درایي هطالعِ پزداختِ شذُ است.ی قذرت  شبکِهتصل بِ 

اًجام شذُ است. اس  EMTP_RVًزم افشار  فزکاًس باالی سيستن سهيي ٍ تاثيز آى بز ٍلتاص باسگشتی گذرای ایجاد شذُ در دٍ سز کليذ با استفادُ اس

بادی،  ًيزٍگاُيز تزاًسفَرهاتَر، صًزاتَر ّای سيستن قذرت ًظ الواى ی کليِباالی ّا اس ًَع فزکاًس باالست، هذل فزکاًس  آًجایی کِ ایي بزرسی

بِ هٌظَر دّذ استفادُ اس هذل فزکاًس باالی سيستن سهيي  ًتایج ًشاى هی است. لحاظ گزدیذٍُ سيستن سهيي  ءکابل، بزقگيز، کليذ ًَع خال

 َردار است.اس اّويت بسيار باالیی بزخگذرا بيٌی ٍلتاصّای باسگشتی  پيش

 (Grading capacitor)ساص ، خاصن متؼادل، كليذصنی پطت به پطتءبانک خاصنی، كليذ نوع خال  ،(TRV)گزسا ولتاط باصگطتی -كليذ واطه

 

 هقذهِ -1

ظوس جبشان تووان ساكتيوو،   نكليذصنی بانک خاصنی مواصی به م

ضوود  مؼووود دس   تنظيم ولتاط و تنظيم ضوشب  تووان انموای موی    

ک خاصنی مواصی اص بک سلف سشی با خواصن اسوتداده   كليذصنی بان

خواصن و دس   ضود تا جشبان همومی سا دس حوي  بشدوذاس ضوذن   می

بکوی اص كاسبشدهوای ابو      [ 1كنوذ  محوذود   بواس  حي  خطای باس

  متصو   باس حالت دس هنگامی است كه دو بانک خاصنی به بک باس

 ،سواختاس ی كوی اص هم دشاس داسنذ كه به ابو   و با با فاصله هستنذ

ضوود  سولف سوشی و مماوموت     گدته می 1كليذصنی پطت به پطت

راتی سلف موج  محذود ضذن جشبان و دس نتيمه كاهص مموذاس  

 [ 2 ضوداضافه ولتاطها می

های بادی سو بوه توسوؼه   نيشوگاههای اخيش استداده اص دس سال

نووع  های صبادی بشای افضابص دابليت اطوينوان ابو    است و تالش

سيسوتم صموي  ماننوذ الکتشودهوای      طی انمای ضذه است توليذ انش

ی سيستم صمي  نمص مهوی دس افوضابص   ػوودی با افمی و ضبکه

ه و حداظت دطؼوا  الکتشبکوی صونؼت و    دابليت اطوينان ممووػ

اص ابماد هش سيسوتم صموي  جلووگيشی اص     نيشوگاه داسد  هذف اول

 

 

 

 
 

 
1   Back to back switching

 

ضوود   ممادبش گزسابی است كه موج  به خطش افتادن ممووػه می

و دومي  هذف اص ابماد سيستم صمي  حدظ مموذاس ولتواط مشجوغ    

و الکتشونيکوی متصو  بوه  ن     یهوای الکتشبکو   بشای توای سيسوتم 

 2ابماد ولتاطهوای باصگطوتی گوزسا     ػام  اصلیكليذصنی  [ 3 است

بوشای   دو سوش كليوذ   TRVبشسسوی   های دذس  اسوت   دس سيستم

دس اسووت  تؼيووي  ممووذاس دابليووت تحووو  كليووذ كوواسی ضووشوسی  

سوی كليذ نوع خوالء بانوک خواصنی دس     TRVبه بشسسی  [4مشجغ 

ختلف بانک ی دذس  بشای ساختاس م نيشوگاه بادی متص  به ضبکه

كوه   اسوت  اص  نموابی  ضوذه  پشداختوه   PSCADافضاس  خاصنی دس نشی

كليذصنی بانک خاصنی موج  ابماد حالت گزسا دس سيستم دوذس   

تم دوذس   هوای سيسو   دی الوانضود، بنابشاب  مذل فشكانس با می

هوا   های باد خواصن نطوتی الووان    ضشوسی است  ػووما دس فشكانس

كنوذ، كوه بابوذ تاشيشضوان دس موذل لحوا         نمص مهوی سا ابدا می

 3سوی كليوذ نووع خوالء    TRVدس اب  مماله بوه بشسسوی    [ 5گشدد 

بانک خاصنی بشای ساختاس مختلف بانک خواصنی بوا لحوا  كوشدن     

توش   بينوی دديو    سيستم صمي  به منظوس پويص مذل حالت گزسای 

TRV موذل گوزسای   كه دس هيچ مشجؼوی   پشداخته است، دس حالی

 

 

 

 
 

 
2 . Transient recovery voltages (TRV) 
3 . vacuum circuit breaker (VCB) 

هتصل  گذرا ًاشی اس کليذ سًی باًک خاسًی در ًيزٍگاُ بادیباسگشتی ٍلتاصّای  بزرسی

 سيستن سهيي گزفتي هذل حالت گذرای با در ًظز ی قذرت بِ شبکِ

  2اله سمضانیبین، 1سيم اكبشی كدطگشین
 nasim.akbari90@gmail.com، دانطموی كاسضناسی اسضذ دانطگاه ػلم و فناوسی ماصنذسان1

 n_ramezani@alumni.iust.ac.ir، دانطگاه ػلم و فناوسی ماصنذسان بشق، گشوه2
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سيستم صمي  بشای كليذصنی بانک خواصنی دس نظوش گشفتوه نطوذه     

انموای ضوذه    EMTP_RVافوضاس   هوا دس نوشی   ساصی است  اب  ضبيه

 است 

 سيستن هَرد هطالعِ -2

دو  ضوام  ضوص تووسبي  بوادی    ضوذه  سواصی   سيستم ضوبيه 

 1ضوک   بيست كيلو ولت است   توصبغی  مگاوا  متص  به ضبکه

 دهذ    ساختاس سيستم موسد مطالؼه سا نطان می

 
 [4 سيستم موسد مطالؼه: 1ضک  

گوواواس م 67/1اص بانووک خوواصنی بووا ظشفيووت تم سوودس ابوو  سي

 بواس  بوه صموي  دس بواس    خطوای سوه فواص   و هوچني   استداده ضذ

 66خطا دس صمان اب   افتذ و صدش اتداق میمطخص ضذه دس صمان 

بانک خاصنی پطت به پطوت دس صموان   و  سود ميلی شانيه اص بي  می

  ضود ميلی شانيه اص مذاس خاسج می 86

 ًزاتَر آسٌکزٍى دٍسَ تغذیِصهذل فزکاًس باالی  -2-1

ابدوا   های نطوتی نموص مهووی    دس فشكانس باد مؼوود خاصن

پويچ  سويم ضوام  خواصن    های نطتی طنشاتوس المابی كننذ  خاصن می

و srC پويچ اسوتاتوس بوه سوتووس    خاصن سويم ، sfC بذنهبه  استاتوس

صمي  ضذه باضذ،  بذنههنگامی كه   استrfCخاصن سوتوس به بذنه 

پويچ   مموذاس خواصن بوي  سويم     ضوود  جابگضب  می g با fصبشنوبس 

بشابش بضسگتش اص خواصن بوي  اسوتاتوس و     166تا  36 بذنهاستاتوس به 

هوای   ظشفيوت ی ممادبش وادؼی شاب ی صبش سابطهمؼوود   سوتوس است

 :[5 بشدشاس است خاصنی مزكوس

 (1)                                                    sf rf srC C C  

پيچوی اسوتاتوس بوه     های بوي  سويم   توان اص خاصن میبنابشاب  

دس ممابسه با خاصن بي  سيم پيچ استاتوس به  بذنهسوتوس و سوتوس به 

نظش كشد  ممذاس خاصن فاص به صمي  سويم پويچ اسوتاتوس     صشف بذنه

 فاساد است  نانو 93مگاو  تمشببا  3بشای ماضي  المابی 

 هذل فزکاًس باالی تزاًسفَرهاتَر -2-2

بابوذ دس   دوسماتوسهوای نطوتی تشانسو    خاصن ،دس مطالؼا  گزسا

گيوشی   ها با انذاصه اب  خاصن ذاسساصی دس نظش گشفته ضونذ  مم ذلم

هووای   بنووذ  خوواصن هووای وادؼووی بذسووت مووی  تشانسوودوسماتوسدس 

 صموي  پيچ فطواس ضوؼيف بوه     ضام  خاصن بي  سيم تشانسدوسماتوس

LCپيچ فطاس دوی به صموي   ، خاصن بي  سيم HCخواصن بوي     و

های فطاس دووی و فطواس ضوؼيف    پيچ سيم
 HLC  اغلو  باضوذ  موی   

 صبوشا  ،باضونذ  میHCخاصن بضسگتش اص ممذاسHLCوLCممذاس خاصن

هوا و بوي     پويچ  به ػاب  كشدن بيطتشی بي  سيمباد  هایولتاطدس 

    باضذ مینياص و هسته  پيچ سيم

 HLCو HCسه بشابش بيطوتش اص  LCدهذ كه  نتابج نطان می

 [ 6 باضذ می HCاس بشابش بيطتش اص چه

(2)                                             HL L HC C C  

 
 [7تشانسدوسماتوس مذل فشكانس بادی  :2ضک              

 هذل فزکاًس باالی کابل -2-3

ای دس اتصواد    های سه هسته مؼوود دس مضاسع بادی اص كاب 

  ضوود  دس ابو  مطالؼوا  كابو  سوه      مختلف ضوبکه اسوتداده موی   

ضوود  فوشق دابو      دس نظش گشفته موی  بک غالف فلضیای با  هسته

به جای كاب  ضود اب  است كه  دبولی كه اغل  اودا  استداده می

 غوالف ای با توک   هسته كاب  تکاص سه  غالفای با تک  سه هسته

ساصی حالت گزسا دصی است، مماومت  بشای مذل  [5 ضوداستداده 

هوای صموي  ماننوذ    دس ضشب  بضسگی ضوش  ضوود و پاسامتش   هسته

هوينطووس    ندورپزبشی نسبی و مماومت صمي  دس نظش گشفته ضونذ

 [ 8 ضود غالف كاب  بشای كاهص امواج گزسا صمي  می

 هذل فزکاًس باالی بزقگيز -2-4

 IEEE اسائه ضذه مطاب  استانذاسدذل فشكانس بادی بشدگيش م

دس ه ضوذه اسوت    نطان داد 3ضک  دس جشبان  ن -و منحنی ولتاط

و  اص نوسانا  ػذدیجلوگيشی به منظوس  0Rمماومتمذل بشدگيش 

بوا استدواع  ن    نوابانگش خاصن خاسجی بشدگيوش دس استبوا    Cخاصن 

توان ممادبش  با استداده اص ابؼاد فيضبکی بشدگيش میلزا  [ 9باضذ  می

 محاسبه كشد:مطاب  سوابط صبش پاسامتشها سا 

(3)   0 0.2  
d

L H
n

                  

(4)   0 100  
d

R
n

                     

(5)   1 15  
d

L H
n

  

(6)   1 65   
d

R
n

   

(7)   100   
n

C PF
d

  

تؼووذاد  nو  هووای بشدگيووش استدوواع سووتون dدس سوابووط فوووق 

 [ 16باضذ  های مواصی بشدگيش می ستون
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 جشبان-های ولتاط و منحنی مذل فشكانس بادی بشدگيش :3ضک  

          (VCB)ءهذل فزکاًس باالی کليذ ًَع خال -2-5

 ضوام   VCBبش اساس استانذاسدهای موجود سه پاسامتش مهم 

(، current chopping)سسيذن بوه صودش   دب  اص جشبان بششممذاس 

باضوذ   و دابليت دطغ جشبان فشكانس باد موی  VCBتحو   دابليت

  ساصی دس نظش گشفته ضود كه بابذ دس پياده

به پاسامتشهای مختلدی اص دبي  مواد جشبان  بششپاسامتش اول، 

ی باس وابسته است  دس موذل پيواده    مطخصهها و امپذانس  كنتاكت

 فشق ضذه است   مپش  5اسامتش ممذاس شابت ضذه بشای اب  پ

بابوذ دس نظوش گشفتوه     VCBپاسامتش مهم دبگش كه دس نووابص  

ی  الکتشبک است  اب  مطخصوه بوه فاصوله    ضود دابليت تحو  دی

هوا   ضوذن كنتاكوت   ها وابسته است و با سوشػت جوذا   بي  كنتاكت

كنذ  تابغ خطی پياده ضذه بشای مطخصه دابليت تحوو    تغييش می

 کتشبک كليذ به صوس  صبش است:ال دی

(8)                                            openu A t t B   

Aهوا،  ضذن كنتاكوت  صمان ضشوع جذا opentی فوق  سابطهكه دس 

دابليت تحو  ولتاط گوزسا   Bو سشػت افضابص دابليت تحو  كليذ

 باضنذ  ها می دب  اص جذاساصی كنتاكت

 توان باضذ كه می می پاسامتش سوی، دابليت دطغ جشبان فشكانس باد

 :دادنطان  9ی  با سابطه ن سا 

(9)                                    open
di

C t t D
dt

   

سشػت افوضابص دابليوت دطوغ جشبوان فشكوانس      Cدس اب  سابطه 

هوا   دب  اص جذاضذن كنتاكوت  VCBدابليت دطغ Dو VCBبادی 

 VCBوابسته به نوع  Dو  Cو Bو  Aممادبش پاسامتشهای باضنذ   می

جشبوان فشكوانس بواد    ت دطغ دابليممذاس  دصی به ركش استاست  

  مپش بش ميکشو شانيه فشق ضذه است  356

اسوت توا خواصن     VCBموواصی بوا    RLCی  اب  مذل ضام  ضاخه

كتانس وابسته سا نطوان دهوذ    اومت و انذومنطتی فاصله هوابی، م

 مؼوود به صوس  صبش است: RLCی  پاسامتشهای ضاخه ممذاس

100sR       100وsC PF    50وsL nH 

 به صوس  صبش است: EMTP_RVمذل پياده ضذه دس 

 
 EMTP_RVدس  ءمذل فشكانس بادی كليذ نوع خال :4ضک  

ای ولتوواط  ممووذاس لحظوه  V_VCB_Ph_a ضووک  فووق كوه دس  

VCB  فاصa ،U_Ph_a   ولتاط داب  تحوVCB فاصa   كيلوو   37كه

ضوود   هنگامی بک می FI_Topen  هوچني  ولت فشق ضذه است

opentكووه  t   باضووذ  دس ضوووFI_Chop_Cur  هنگووامی بووک

 ی صبش بشدشاس گشدد: ضود كه سابطه می

 (16)                                chop
ph a ph a

i t i 
 

 16ی  كه دس سابطه ph ai t ای جشبان گزسنذه  ممذاس لحظه

chopو  aفاصVCB  اص 
ph a

i


دهذ   سا نطان می aجشبان فاص  بششممذاس  

ی صبوش   هدس صوس  بشدشاسی سابطو FI_arc_quen دصی به ركش است

 گيشد: ممذاس بک به خود می

 (11)                              
 

quen
ph a ph a

didi t

dt dt

 
 

ی فوق  دس سابطه
 ph adi t

dt

  ممذاس مطت  جشبان گزسنذه اص

بوده و دس صمان گزس اص صدش  aفاص 
quen
ph a

di

dt

    ممذاس دابليوت دطوغ

 [ 11باضذ  می VCBجشبان فشكانس بادی 

 ل فزکاًس باالی سيستن سهييهذ -2-6

تم صمي  موسد اسوتداده ضوام  الکتشودهوای ػووودی و     سسي

 باضذ: افمی به صوس  صبش می

 
 سيستم صمي  موسد استداده  :5ضک  

اسوتداده   6ضک  كه بشای الکتشودهای ػوودی اص مذاس مؼادل 

 3الکتوشود ػووودی داسای طوول     كوه ضذه است  فشق ضذه است 

متش  سانتی 54/2ی بک متشی با دطش  باضذ كه به سه دطؼه می متش

 تمسيم ضذه است 
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 مذاس الکتشود ػوودی :6ضک  

 مشبوو  بوه   پاسامتشهوای دس مذل گزسای سيستم صمي  فوق  

 ضونذ: صوس  صبش محاسبه می الکتشود ػوودی به

(12) 4
1 [ ] ,

2
n

L
R Ln R R N

L a


      


 

(13)  91
C 10  ,  

418
1

r
n

L C
F C

L N
Ln

a

 
  

  

 

(14) 74
2 1 10 [ ] ,  n

L L
L L Ln H L

a N

     

هوچني  بشای بک هادی افمی مذل گزسای متداوتی مطواب   

  گشدد اسائه می 7ضک  

 
 EMTP_RVساصی ضذه دس  پياده مذل مذاسی هادی افمی :7ضک  

(15) 02
[ / ]

2
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بوا   طوول هوادی   cl، متوش  ميلوی  6/5بشابوش  ضؼاع هادی rكه 

دس نظوش گشفتوه    متوش 1كه ػو  دف  هادی  Dو های متؼذد طول

 [ 7ضذه است 

 ساسی سيستن پيادُ -3

انک خاصنی دس دو حالوت  بشای ساختاس مختلف ب 8ضک   مذاس

 است  ساصی ضذه سيستم صمي  و بذون سيستم صمي  ضبيه با

 استفادُ اس یک خاسى تٌْا : باًک خاسًی 1طزح  -3-1

بانک خاصنی استداده ضذه سا نطان  خطی دباگشای تک 9ضک  

دس اب  طشح اص بک خاصن تنها بشای بانک خاصنی استداده دهذ   می

 است ضذه 

 
 EMTP_RVبا  ساصی ضذه ضبيه مذاس :8ضک  

 
س نظش د جشبان و ولتاط كليذ بذون - ساختاس بانک خاصنی  -الف :9ضک  

 سيستم صمي  زسایگشفت  مذل گ

 
 ستم صمي سي لحا  كشدن مذل گزسایجشبان و ولتاط كليذ با  :16ضک  

هوانطوس كه اص نتابج بذست  مذه مطخص است دس اب  طشح   

باضذ، ولتاط سوی كليذ  ػولکشد كليذ دس هش دو حالت موف  می

كوتش اص دابليت تحو  كليذ است، با اب  تداو  كه دس حالتی كه 

ن گزسا اص كليذ داسای جشبا لحا  گشددسيستم صمي  مذل گزسای 

بت به حالت بذون سيستم صمي  نس تشی ممذاس كوتش و متؼادل

  است

ادُ اس سلف سزی با باًک خاسًی: استف 2طزح  -3-2

 خاسى سهيي شذُ

خواصن بوشای محوذود     دس اب  ساختاس اص بک سولف سوشی بوا   

كه سلف سوت منبوغ و   كشدن جشبان استداده ضذه است به طوسی

 خاصن سوت صمي  دشاس داسد 
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تاط كليذ بذون دس نظش جشبان و ول - انک خاصنی ساختاس ب -الف :11ضک  

 زسای سيستم صمي گشفت  مذل گ

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

 سا 2طوشح  نتابج ساختاس بانک خواصنی   12ضک  و  11ضک  

يسوتم صموي    سمذل گوزسای  لحا  كشدن بذون و دس دو حالت با 

 11ضوک   دهنذ  هوانطوس كه اص نتابج مطخص اسوت دس   نطان می

سوی  ن بيطوتش اص دابليوت    TRVكليذ ػولکشد مووفمی نذاضوته و   

امی كوه  ، هنگو 12ضوک   باضذ ولی دس  كيلو ولت( می37تحولص)

ضود ػولکوشد كليوذ    سيستم صمي  دس نظش گشفته میمذل گزسای 

موف  است صبشا سيستم صمي  موج  كاهص سطح جشبان ػبوسی 

 ضود  اص كليذ می

باًک خاسًی با اضافِ شذى خاسى  2طزح  -3-3

 ساس هتعادل

پيکوو فواساد    26با ممذاس  صسا  خاصن متؼادلدس اب  ساختاس اص 

   ده ضذه استااستد

 
تاط كليذ بذون دس نظش جشبان و ول -ختاس بانک خاصنی  سا -الف :13ضک  

 زسای سيستم صمي گشفت  مذل گ

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

ساص دس حالت  استداده اص خاصن متؼادلدهذكه  نتابج نطان می

ضوود و   نوی VCBسوی  TRVتم صمي  موج  كاهص بذون سيس

كليذ ػولکشد موفمی نوذاسد دسحاليکوه بوا دس نظوش گوشفت  موذل       

   ضود  می VCBگزسای سيستم صمي  موج  ػولکشد موف  

فادُ اس سلف سزی با باًک خاسًی: است 3طزح  -3-4

 سلف سهيي شذُ

دس اب  ساختاس با جابمابی مکوان دشاسگيوشی سولف و خواصن     

كه تغييش چطوگيشی دس مموذاس جشبوان و ولتواط     ضود مطاهذه می

ػبوسی اص كليذ نذاسد و ػولکوشد كليوذ دس حالوت بوذون سيسوتم      

باضذ ولی با دس نظش گشفت  سيستم صموي  ماننوذ    صمي  ناموف  می

ػولکشد كليوذ موفو    با كاهص جشبان ػبوسی اص كليذ حاد  دب  

 ضود  می

 
تاط كليذ بذون دس نظش جشبان و ول -س بانک خاصنی  ساختا -الف :15ضک  

 زسای سيستم صمي گشفت  مذل گ

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

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

 ساس هتعادل

اساد پيکوو فو   26با ممذاس  ساص  خاصن متؼادلدس اب  ساختاس اص 

شد موف  كليذ دس هش دو حالت ػولکاستداده ضذه است كه موج  

 ضود  میبا و بذون دس نظش گشفت  مذل گزسای سيستم صمي  

 
تاط كليذ بذون دس نظش جشبان و ول -ساختاس بانک خاصنی   -الف :17ضک  

 زسای سيستم صمي گشفت  مذل گ
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 جشبان و ولتاط كليذ با لحا  كشدن مذل گزسای سيستم صمي  :18ضک  

 Cباًک خاسًی: استفادُ اس فيلتز ًَع  4طزح  -3-6

هابی كه بشای جلوگيشی اص خطای ػولکشد كليذ  بکی اص طشح

به جای سلف سوشی بوا خواصن     cوجود داسد استداده اص فيلتش نوع 

سولف    دس اب  ساختاس خاصن كوکی به طوس سوشی بوا   [4 باضذ می

گيشد  خاصن و سلف سوشی دس فشكوانس اصولی دس حالوت      دشاس می

باضوذ و   بنابشاب  امپذانس اب  ضاخه صودش موی   باضنذ  سصونانس می

ضوود  دس وادوغ دس ابو  حالوت دس      مماومت مواصی اتصال كوتاه می

دس فشكانس باد حضوس مماومت  فشكانس اصلی تلدا  ناچيض است و

دس ابو    ضوود   ص كليوذ موی  جشبان ػبووسی ا مواصی موج  كاهص 

 باضوذ   موی  Q، 366اهوم و فواكتوس    1666ساختاس مماومت مواصی 

کوشد كليوذ دس هوش دو    طوس كه اص نتوابج مطوخص اسوت ػول    هوان

 حالت موف  است 

 
تاط كليذ بذون دس نظش جشبان و ول -ساختاس بانک خاصنی  -الف :19ضک  

 زسای سيستم صمي گشفت  مذل گ

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

 یزيگ جِيًت -4

بشای چنوذ   ءمماله اضافه ولتاطهای سوی كليذ نوع خال اب دس 

 خاصنی دس دو حالت با لحا  كشدن مذل گزسایساختاس سابج بانک 

بووادی و بووذون سيسووتم صمووي  دس     نيشوگوواهسيسووتم صمووي   

EMTP_RV كوه  دهذ دس حالتی  انمای ضذه است  نتابج نطان می

سيستم صمي  دس نظش گشفته نطود، استداده اص سلف سشی با خاصن 

موج  ابمواد اضوافه ولتاطهوابی بيطوتش اص دابليوت تحوو  كليوذ        

ضود  هنگامی كه اص سلف سشی با خاصن دس سوت صمي  بانوک   می

 سواص   ن متؼوادل خواص تووان بوا اسوتداده اص     خاصنی استداده ضود می

ػولکشد كليذ سا موف  كشد ولی استداده اص اب  خاصن بشای حوالتی  

دهذ  استداده اص فيلتش نووع   كه سلف سوت منبغ است نتيمه نوی

c های كاهص اضافه  موج  ػولکشد موف  كليذ بذون نياص به سوش

 سواصی موذل گوزسای     ضود  اب  دس حالی است كوه پيواده   می ولتاط

ی حواد  فووق موجو  كواهص جشبوان       هوهسيستم صمي  بشای 

بنوابشاب    ضوود و كليوذ ػولکوشد مووفمی داسد      گزسنذه اص كليذ می

توش دس   بينوی دديو    بوشای پويص   ساصی گزسای سيستم صموي   مذل

كليذ و مسائ  ػابمی مشتبط بسياس حائض اهويوت   TRVی  محاسبه

ه مهم موسد اسصبابی دشاس نگشفتو است دس حاليکه دس سابش منابغ اب  
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