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هاي موثر کمک روشکنترل و بهبود ولتاژهاي گذرا ناشي از سوئيچينگ بانک خازني به

هاي توزيعکليدزني در شبکه  
 

 
 هستي خوشنود پاپکياده

 واحد ماهشهر دانشگاه آزاد اسالمی
h.khoshnood61@gmail.com 

 
 

 
 چکيده

هاي برقی بوده است. زيرا توجه نکردن به کيفيت اين توان مشکالت ذاتی در کيفيت توان الکتريکی يک موضوع اساسی و بنيادي در سيستم

شود. در ميان اين عوامل گوناگون  تواند منجر به تلفات اقتصادي بزرگ بخصوص در فرايندهاي صنعتیآورد که میهاي برق بوجود میشبکه

به باشد که در اين مقاله به آن پرداخته شده و هاي توزيع بسيار حائز اهميت میالت گذرا از سوئچينگ بانک خازنی در سيستممسئله ح

  شود.هاي مختلف بيان میهاي بهبود و کنترل گذراهاي ولتاژ ناشی از سوئيچينگ بانک خازنی به روشراه ATP-EMTP افزارکمک نرم

 
 

 ATP-EMTPافزار هاي توزيع، کليدزنی، نرمبانک خازنی، ولتاژهاي گذرا، شبکهسوئچينگ واژگان کليدي: 
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  مقدمه -1

کنند. بنابراين بايد توان راکتيو تاامين شاود تاا    در سيستم توزيع، اکثر بارهاي صنعتی القايی هستند که توان راکتيو مصرف می

کنند که از مزاياي نصب بانک خازنی در سيستم توان راکتيو از بانک خازنی استفاده میبتواند مصرف کنند. براي تامين تقاضاي 

هاي توزيع می توان به کاهش تلفات الکتريکی، کاهش شارژ، آزاد کاردن ررفيات سيساتم و بهباود ضاريب تاوان اشااره کارد         

هااي تاوزيعی کاه از    باشاند. در شابکه  می هاي توزيع به صورت ثابت و قابل سوئيچهاي مورد استفاده در شبکه. خازن]3و2و8[

شود. با توجه به مزاياي ذکر شده هاي خازنی بيشتر احساس میاستفاده از بانک کنند،هاي ثابت يا قابل سوئيچ استفاده میخازن

ي هاا باشد اما سوئچينگ بانک خاازنی در شابکه  هاي توزيع ضروري میهاي برق بخصوص در شبکهوجود بانک خازنی در شبکه

کناد  آورد که بايد به آنها توجه ويژه گردد. کليدزنی هر بانک خازنی موازي اضافه ولتاژ گذرا توليد میتوزيع مشکالتی بوجود می

بارق کاردن باناک خاازنی     دهد و فقط زمانی در مدت بای دار کردن بانک خازنی رخ می. اضافه ولتاژها هميشه در مدت برق]5[

ترين منباع ولتااژ گاذرا در سيساتم     وسيله کليدزنی رخ دهد. کليدزنی بانک خازنی موازي عمومی پيوندد که جرقه دربوقوع می

قدرت است. اضافه ولتاژهاي گذراي ناشی از کليدزنی بانکهاي خازنی نه تنها براي بانکهاي خاازنی، بلکاه باراي سااير تجهيازات      

تواند اضاافه ولتاژهااي   . بنابراين سوئيچينگ بانک خازنی میتوانند زيان آور باشندهمچون کليدهاي قدرت و ترانسفورماتورها می

پريونيت نيز برسد. از عوامل موثر بر ولتاژهاي  2تواند به مقدار گذرا ايجاد کند که اين ولتاژهاي گذرا در صورت کنترل نشدن می

اي کاه  يت اتصال کوتاه در ناحيهشود، ررفتوان به اندازه ررفيت خازنی که سوئيچ میگذرا در طول سوئيچينگ بانک خازنی می

 خازن در آن قرار دارد، توان ترانسفورماتور )خريدار( )مشترک صنعتی( و مشخصات بار )مشترک صنعتی( اشاره کرد.

هاايی جهات کااهش    شاود و روش در اين مقاله اضافه ولتاژ گذرا ناشی از کليدزنی بانک خازنی موازي بررسی و شبيه سازي می

گردد که اين روشها بکارگيري مقاومات در سااختار کلياد قادرت، روش     ليدزنی بانکهاي خازنی موازي ارائه میگذراها ناشی از ک

 باشند.گيرها می( و کاربرد برقVPSC)  2(، روش وصل همزمان در اوج ولناژVZSC) 1وصل همزمان در صفر ولتاژ

 
 

 دار کردن خازنهامفاهيم اصلي مربوط به انرژي - 2

از فرکانس اصلی  بزرگتر شود اضافه ولتاژها  /LC(LC (f= 1 الکتريکی هر زمانی که فرکانس طبيعی حلقهدر سيستمهاي 

بايد به صورت پيوسته به نسبت معين از فرکانسهاي طبيعی تا نزديک شدن به يک واحد افزايش يابد تا ولتاژ پايه ضروري ثابت 

 LCافتد که مولفه هاي فرکانس طبيعی هر دو حلقه کثر اضافه ولتاژ گذرا هنگامی اتفاق میحدا LCبماند. در سيستم دو حلقه 

-مشابه هم باشند. پديده نوسان در خازن سوئيچينگ از تبادل انرژي بين المانهاي ذخيره کننده انرژي سلف و خازن نتيجه می

هاي گذرا در طول سوئيچينگ بانک شود. نوسانمی تبديل  (LI2)½به انرژي سلف   (cv2)½شود. انرژي ذخيره شده در خازن 

-هنگامی که بانک خازنی در عمل متقابل با منبع قرار می  600-300هاي برق و با يک فرکانس کم در حدودخازن در سيستم

 . ]8[آيد گيرد بدست می

 

 
 

                                                           
1 Voltage Zero Switching Closing 
2  Voltage Peak Switching Closing 
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 هاي کاهش گذراي ناشي از کليدزني بانکهاي خازني موازيروش  -3
 

 

 

 باشاند. در ايان مقالاه روش   هااي سانتی و قاديمی مای    گذراهاي ولتاژ ناشی از کليدزنی بانک خازنی روشهاي متعددي وجود دارد که روشبراي کاهش 

گيرها جهت کاهش گاذراهاي  اژ و کاربرد برقتکارگيري مقاومت در ساختار کليد قدرت، روش وصل همزمان در صفر ولتاژ، روش وصل همزمان در اوج ولب

 شوند.شوند و در نهايت با هم مقايسه میفی میولتاژ معر

 

 بکارگيري مقاومت در ساختار کليد قدرت 3-1

-روش قديمی کنترل گذراهاي کليدزنی بدين نحو بوده است که عملکرد کليد زنی را بدترين زمان )بدترين نقطه شکل موج( فرض می

. بدين ترتيب که عملکرد کليد زنی را دوگانه انجام ]7[اند دادهتغيير می پارامترهاي مدار را به منظور کاهش اين گذراها اند و سپسکرده

پس کردند و در گام دوم مقاومت را بايدار کردن بانک خازنی در گام اول، مقاومت وارد مدار میاند. به عبارت ديگر، به منظور برقدادهمی

نحوه قرارگرفتن مقاومت در مدار و  8تاژها بسيار موثر بوده است. در شکل اند. اين روش در کاهش دامنه اضافه ولکرده)اتصال کوتاه( می

 هاي کليدهاي کمکی و اصل به نشان داده شده است.موقعيت

s

k

 
نحوه قرارگرفتن مقاومت در مدار: 1 شکل  

 

بسته  Sثانيه کليد اصلی سپس به فاصله کوتاهی در حدود چند ميلی K، ابتدا کليد کمکی Rدر هنگام وصل کليد مجهز به مقاومت وصل 

گردد. مقدار مقاومت بهينه براي کنترل گذراهاي ناشی از شود. با بسته شدن کليد اصلی مقاومت اتصال کوتاه شده و از مدار خارج میمی

 دار کردن بانک خازنی به اندازه بانک خازنی و قدرت منبع بستگی دارد.برق

 

 

 (VZSC)روش وصل همزمان در صفر ولتاژ   3-2
باشند کمترين گذرا زمانی شود. از آنجا که در اين روش خازنی شارژ نمیدر اين روش کليد هر فاز به طور مستقل در ولتاژ صفر بسته می

وزمانی که ولتاژ سيستم صفر باشد دهد که کليد قدرت در ولتاژ صفر سيستم بسته شود. از آنجا که گذراي ولتاژ صفر کوچک میرخ می

 .کندشود بنابراين اضافه ولتاژ کوچکی توليد میباشد اين گذرا شروع میمی

 

 

 (VPSC) اوج ولتاژ روش وصل همزمان در  3-3
است شود و نرخ تغيير ولتاژ در آن لحظه حداقل چون جريان صفر در لحظه اوج ولتاژ يک بانک خازنی موازي )در حالت پايدار( راهر می

تواند با يک سطح ولتاژ از پيش تعيين شده در لحظه اوج ولتاژ برقرار شود بدين ترتيب گذراها کاهش و يا حتی بنابراين بانک خازنی می

شود و گام دوم کليد در لحظه پيک ولتاژ داراي دوگام است، گام اول خازن تا سطح ولتاژ سيستم شارژ می VPSCگردند. روش حذف می

 : ]6[دهد زمان کليد زنی را براي روش پيشنهادي نشان می 2شکل  شود.بسته می
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روش وصل همزمان در اوج ولتاژ: 2 شکل                    

 

، زمان عملکرد مکانيکی ممکن است که ممکن است بخاطر فرکانس بهره برداري درجه حرارت محيط و تکنيک کارخانه سازنده Tmکه 

شود که کليد در زمان مورد نظر يعنی لحظه حداکثر ولتاژ بسته شود. يک ، زمان الکتريکی است و به نحوي تنظيم می Teتغيير کند و 

اي که خازن شارژ شده تواند با حداکثر ولتاژ مثبت يا منفی شارژ شود. کليد خازن بايد در لحظه حداکثر ولتاژ با همان پالريتهخازن می

 بسته شود.
 

 

 گيرهاي اکسيد فلزکاربرد برق 3-4

گيرهاي که فشار بسيار بااليی توانند اضافه ولتاژهاي گذرا تا سطح حفارتی برق گير محدود کنند. شناسايی برقگيرهاي اکسيد فلز میبرق

سات بانک گيرهاي اکسيد فلز براي تاسي. در هنگام انتخاب برق]4[باشد کنند مهم میرا در هنگام محدود کردن اضافه ولتاژها تحمل می

 شود.خازنی پارامترهاي زير در نظر گرفته می

 ( :MCOVدر سيستم ) 3برداري پيوستهحداکثر ولتاژ بهره  8

-باشد که ممکن است به طور پيوسته بين ترمينالهاي برقولتاژ فرکانس اصلی می Rmsگير اکسيد فلز، حداکثر مقدار برق MCOVميزان 

 گير بکار رود.

 گير باشند. ( برق MCOVبرداري پيوسته )که اضافه ولتاژها متجاوز از حداکثر بهرهگير در صورتیانرژي جذب شده توسط برق  2

 

 

 مطالعه موردي -4
کيلوولت و  885گيريم که شامل ژنراتور با سطح ولتاژ براي انجام مطالعات فوق دياگرام تک خطی زير را در نظر می

 باشد.اهم می 811ميکروفاراد و مقاومت  81هانري، خازن ميلی 53/87هرتز، سلف  51فرکانس 

 

شبکه مورد مطالعه: 3 شکل  

 

 

 (VPSC) اوج ولتاژ کليد زني به کمک روش وصل همزمان در 4-1

                                                           
3 Maximum Continuous Operation Voltage 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8814 

 

ثانيه در پيک ميلی  5هرتز،  51ميلی ثانيه بسته شود ) با توجه به فرکانس  5در لحظه  3که کليد در دياگرام تک خطی شکل در صورتی

 باشد( دو حالت ممکن است اتفاق بيفتد:می

 شود:( حاصل می4الف( زمانی که خازن شارژ نباشد در اثر سويچينگ بانک خازنی نمودار زير )شکل 

 

 

 

 

 

 

 
سوئيچينگ خازن در زمان دشارژ خازن: 4 شکل  

                    

 

آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ ولتاژ دو سر سلف و منحنی قرمز منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی 

باشد از نظر شود که چون کليدزنی در پيک انجام شده و خازن شارژ نمیباشد. با توجه به نتايج فوق نتيجه میولتاژ رنگ دو سر مقاومت می

 باشد.گذرا در بدترين شرايط می

 شود:( حاصل می5ولتاژ سيستم شارژ شود در اثر سويچينگ بانک خازنی نمودار زير )شکل  ب( زمانی که خازن شارژ تا سطح

 

 
سوئيچينگ خازن در زمان شارژ خازن: 5 شکل  

 

منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ ولتاژ دو سر سلف و منحنی قرمز 

شود که چون کليدزنی در پيک انجام شده و خازن تا سطح ولتاژ سيستم باشد. با توجه به نتايج فوق نتيجه میمقاومت می ولتاژ رنگ دو سر

 باشد و ولتاژهاي گذرا نسبت به حالت قبل کامال از بين رفته است.شارژ شده است از نظر گذرا در بهترين شرايط می

 

 

 (VZSC) ولتاژ کليدزني به کمک روش وصل همزمان در صفر 4-2
 را در نظر بگيريم و در نقطه صفر کليد زنی انجام شود دو حالت ممکن است اتفاق بيفتد: 3که کليد در دياگرام تک خطی شکل در صورتی

(f ile Nonametest2.pl4; x-v ar t)  v :XX0015-XX0017     v :XX0011-XX0015     v :XX0019-     v :XX0011     

0 4 8 12 16 20[ms]

-120
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( حاصل 6الف( کليدزنی در صفر ولتاژ انجام شود و خازن تا سطح ولتاژ سيستم شارژ شود در اثر سويچينگ بانک خازنی نمودار زير )شکل 

 شود:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سوئچينگ خازن در زمان شارژ خازن: 6 شکل  

 

 

منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ ولتاژ دو سر سلف و منحنی قرمز 

در صفر ولتاژ انجام شده و خازن تا سطح ولتاژ  شود که چون کليدزنیباشد. با توجه به نتايج فوق نتيجه میولتاژ رنگ دو سر مقاومت می

 باشد و ولتاژهاي گذرا در لحظه کليد زنی تا سطح ولتاژ سيستم وجود دارند.سيستم شارژ شده است از نظر گذرا در بدترين شرايط می
 

 شود:( حاصل می7 ب( کليدزنی در صفر ولتاژ انجام شود و خازن دشارژ باشد در اثر سويچينگ بانک خازنی نمودار زير)شکل

 

 

 

 
سوئچينگ خازن در زمان دشارژ خازن: 7 شکل  

 

ولتاژ دو سر سلف و منحنی قرمز  منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ

کليدزنی در صفر ولتاژ انجام شده و خازن دشارژ بوده است شود که چون باشد. با توجه به نتايج فوق نتيجه میولتاژ رنگ دو سر مقاومت می

 باشد و ولتاژهاي گذرا در لحظه کليد زنی کامال از بين رفته است.از نظر گذرا در بهترين شرايط می

 

(f ile Nonametest2.pl4; x-v ar t)  v :XX0015-XX0017     v :XX0011-XX0015     v :XX0019-     v :XX0011     
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(f ile Nonametest2.pl4; x-v ar t)  v :XX0015-XX0017     v :XX0011-XX0015     v :XX0019-     v :XX0011     
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 کليدزني به کمک بکارگيري مقاومت در ساختار کليد قدرت 4-3

شود و مقاومت موازي اتصال سپس در مدت زمان کوتاهی کليد اصلی بسته میشود در اين مدار ابتدا کليد موازي با کليد اصلی بسته می

 گردد.کوتاه شده و از مدار حذف می

 

ميلی ثانيه صورت پذيرد، در اين حالت ابتدا در صفرثانيه کليد موازي با کليد  5شود کليدزنی در لحظه براي تحليل مدار فوق فرض می

ثانيه سوئچينگ ميلی 5شود به عبارت ديگر در ميلی ثانيه کليد اصلی بسته می 5شود و سپس در اصلی را بسته و مقاومت وارد مدار می

 (.1گيرد)شکل صورت می
 

 

 

 
 

کمک مقاومت در ساختار کليد قدرتکليدزني به: 8 شکل  
 

 

ولتاژ دو سر سلف و منحنی منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ 

شود که چون کليد کمکی در لحظه صفر بسته شده باشد. با توجه به نتايج فوق نتيجه میاهم می 811قرمز ولتاژ رنگ دو سر مقاومت 

ه شود گذراهاي مدار به طور کامل حذف شدميلی ثانيه بسته می 5لحظه  شود و کليد اصلی مدار درميلی ثانيه باز می 5و در لحظه 

 است.

 
 گيرهاي اکسيد فلزکليدزني به کمک برق 4-4

 کند.گيرد  و در لحظه سوئيچينگ اضافه ولتاژهاي گذراي مدار را حذف میگير دو سر خازن قرار می( برق9مطابق شکل زير )شکل 

 

 

 
گيرهاي اکسيد فلزکليدزني به کمک برق: 9 شکل  

 

آبی رنگ مربوط به ولتاژ خازن، منحنی سبز رنگ ولتاژ دو سر سلف و منحنی قرمز  منحنی صورتی رنگ مربوط به ولتاژ ژنراتور، منحنی

شود که ثانيه صورت گرفته است با توجه به نتايج فوق نتيجه میميلی 5باشد. کليدزنی در لحظه اهم می 811ولتاژ رنگ دو سر مقاومت 

 ت بنابراين گذراهاي مدار به طور کامل حذف شده است.گير با سطح ولتاژ مناسب در مدار بوده اسچون در لحظه کليدزنی برق
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 گيرينتيجه -5

تواناد خساارت   باشد که در صورت کنترل نشادن مای  دار کردن هر بانک خازنی همواره توام با بروز اضافه ولتاژهاي گذرا میبرق

زيادي به تجهيزات همچون کليدهاي قدرت و ترانسفورماتورها و ... وارد کند که در اين مقالاه کنتارل و بهباود ولتاژهااي گاذرا      

هاي توزيع بررسی شده است و نتايج زير حاصل شده ناشی از سوئيچينگ بانک خازنی به کمک روشهاي موثر کليدزنی در شبکه

 است:

مت در ساختار کليد قدرت به منظور کاهش گذارها، زمانی بيشترين تاثير را دارد که مقاومت بر اساس استفاده از مقاو -8

 پارامترهاي شبکه انتخاب شود.

 
باشد، پياده سازي اين روش جهات کااهش   ولی متاسفانه از آنجا که اندازه مقاومتهاي بهينه در اختيار کارخانه هاي سازنده نمی

 باشد.میگذراها با مشکل روبرو 

-انرژي باال با قابليت جذب انرژي کافی براي انرژي ناشی از کليدزنی بانکهاي خازنی قابل دساترس مای   MOV گيرهايبرق -2

گير، ممکن است بااالي ساطوح حفاارتی    باشند. اگر چه سطوح حفارتی برقباشند و يک روش که هزينه در بعضی مواردي می

الکترونيک قدرتی باشد لذا هماهنگی سطوح حفارتی برقگير با نيازمناديهاي تجهيازات تحات    مورد نياز براي حفارت تجهيزات 

 اين شرايط ممکن است.

باشند. لکن تغييرات مکانيکی در وسيله کليدزنی تحت موثرترين روشها جهت کاهش گذارها می VZSCو  VPSCروشهاي  -3

 است. برداري را به تاخير انداختهمحدوده وسيعی از شرايط بهره

دار شود. اضافه ولتاژهاي گذرا نسبت به حالات اول کااهش   که يک بانک خازنی در شبکه باشد و بانک خازنی دوم برقزمانی -4

تار  که بارهاي صنعتی در سطوح ولتااژ پاائين  کند و در صورتیيابند و براي تجهيزات مربوط به شبکه برق مشکلی ايجاد نمیمی

اي که بايد به آن توجه داشت تی باشند اين اضافه ولتاژها مشکل ساز خواهند بود. همچنين نکتهداراي تجهيزات الکترونيک قدر

 جريان هجومی که بايد محدود گردد.
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