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هاي امواج گذراي ناشی از قطع و وصل کلید در پست: چکیده
-داراي زمان پیشانی در حد چند نانوثانیه می) GIS(گازي 

هاي فاز منتشر شده و باعث مواج در طول هادياین ا. باشند
ها و تجهیزات الکتریکی مانند وقوع تنش در عایق

همچنین این امواج باعث ایجاد . شوندترانسفورماتورها می
هاي الکترومغناطیسی گذراي سریع شده بطوریکه این میدان
 به GISهاي ها از طریق منفذهاي موجود بین محفظهمیدان

فوذ کرده و بر روي تجهیزات الکترونیکی و محیط بیرون ن
-طیف فرکانسی این اضافه. ندگذارهاي کنترل تاثیر میکابل

هاي گذراي سریع به چندصد مگاهرتز جریانولتاژها و اضافه
رسد و دامنه آنها با توجه به نحوه چیدمان تجهیزات ممکن می

سی در این مقاله، ابتدا به برر.  پریونیت نیز برسد5است به 
ولتاژهاي گذراي سریع ناشی از هاي گذرا و اضافهجریان

کلیدزنی پرداخته شده و سپس اثر مقاومت وصل در لحظه 
کلیدزنی جهت کاهش دامنه امواج گذراي سریع در یک پست 

 کیلوولت مورد بررسی قرار گرفته 230گازي با ولتاژ نامی 
  .است

  

   مقدمه-1
  

 به عیتوز فوق و قالانت يهاشبکه در )GIS (ي گازيهاپست
نان باال، سهولت در یت اطمی، قابلیت از آلودگیعلت مصون

  وبوده توجه مورد شدت به توسعه پست و اشغال کم فضا
 يهاا، پستین مزای با وجود ا.اند افتهی فراوان گسترش و رواج
 يها از حالتی هستند که ناشی مشکالت اساسي دارايگاز

-مقدار اضافه. باشندی میندزیدراثر کل) VFT(ع ی سريگذرا

 يهاانیهمراه با جر) VFTOs(ع ی سري گذرايولتاژها
 ی، ولتاژ نامیدزنی به مکان کلیبستگ) VFTCs(ع ی سريگذرا

ن امواج گذرا به علت یا. زات پست داردیدمان تجهیپست و چ
 کم و کاهش طول یبازتاب در اتصاالت مختلف، امپدانس موج

 تا چند ی معموليها به پست نسبتي گازيها پستيهايهاد



-ن توجه به امواج گذرا در پستیبنابرا. ابندییش میبرابر افزا

 يشتریت بی از اهمی معموليها نسبت به پستي گازيها
 در ونرهایسکسا یدها یکل نمودن بسته و باز .برخوردار است

 و )Restrike( یکی الکترقوس بروز با بسته محفظه داخل
 وصل و قطع يولتاژهااضافه نوع از یموج يولتاژهااضافه
 نیب فاصله در یکیقوس الکتر بروز یپ در. باشدیم همراه

-نیش و هايهاد طول در یموج يولتاژها د،یکل يهاکنتاکت
 انتشار با و شده منتشر دیکل دوطرف يهانالیترم به متصل يها
 علت به. شوندیم تیتقو فاز يهايهاد طول در انعکاس و

 تا یکیالکتر قوس ها،يهاد مالحظه قابل یخازن تیخاص
  .]1[ باشدیم برقرار هیثانیلیم 40 معادل کلیس 2 یزمان فاصله

 چندصد تا مگاهرتز چند محدوده در امواج نیا فرکانس
ع در ی سري گذرايهاانی جریشانیزمان پ. باشدیم مگاهرتز

ن یه بوده و دامنه آنها به چندی نانوثان7 تا 4، ي گازيهاپست
 از یناش گذرا یسیالکترومغناط يهادانیم. رسدیلوآمپر میک

 نفوذ رونیب طی محبهع ممکن است ی سري گذرايهاانیجر
 باعث و گذاشته اثر حفاظت و کنترل يمدارها يرو بر و کرده

جه یو درنت  آن شدهيلد کابل و هادیان و ولتاژ در شیالقاء جر
-اندازه و یحفاظت زاتیتجه بیتخر ای نامناسب عملکرد باعث

 بر گرهیس کارگروه توسط شده انجام يهایبررس. شود يریگ
 از% 16 که است داده نشان سال کی در دیکل 73024 يرو

 يمدارها نادرست عملکرد از یناش شده گزارش مشکالت
  .]2[ است بوده ونرهایسکس ای دهایکل وصل و قطع اثر در کنترل
 از ی ناشيواج گذرامقاله، جهت کاهش دامنه ام نیا در نیبنابرا

د استفاده شده است و ی با کلي از مقاومت وصل موازیدزنیکل
 پست کی در یدزنی از وصل مقاومت در زمان کلیاثرات ناش

 جهت. است گرفته قرار مطالعه مورد لوولتیک 230 يگاز
 شده استفاده ATP/EMTP افزارنرم از هايسازهیشب انجام
  .است

  

  سازي تجهیزات نحوه مدل-2
  

 کیلوولت را نشان 230خطی پست گازي  دیاگرام تک1شکل 
خطی ترکیبی از خط انتقال هوایی، این دیاگرام تک. دهدمی

 متر، 75/3 کیلوولت بطول تقریبی XLPE 230کابل 

، ) CT(و جریان ) CVT(گیري ولتاژ ترانسفورماتورهاي اندازه
، )DS(، سکسیونر )ES(، کلید زمین کننده )SA(برقگیر 

و دیگر تجهیزات ) T(، ترانسفورماتور قدرت )CB(یکر بر
با فرض اینکه هر فاز بطور جداگانه در یک . باشدمورد نیاز می

 قرار داشته باشد، ابعاد SF6اي پر شده از گاز محفظه استوانه
 2در شکل ) لوله باسبار(مربوط به محفظه و هادي داخل آن 

  .]3[درج شده است

  
لوولت نمونهی ک230 ي پست گازیخطاگرام تکید : 1شکل   

  

 
  SF6ابعاد باسبار در محفظه پر شده از گاز : 2شکل 

زات و ین مدارمعادل تجهیی گذرا، تعيهاانیجهت محاسبه جر
. باشدی ميکر ضروری بريهان کنتاکتیجاد جرقه بیر ایمس
توان از عناصر ی ميزات پست گازی مدل کردن تجهيبرا

له یع شده که به وسی توزيها خطين پارامترهایمجتمع و همچن
شود استفاده یف می، سرعت موج و طول تعریامپدانس موج

 يها پستيا لولهي هادي بدست آوردن پارامترهايبرا. کرد
ن روابط یدر ا. ]1[شود یر استفاده می از روابط زيگاز



وم معادل ینی آلومیکی الکتری و گذردهیسی مغناطيرینفوذپذ
  . استک درنظر گرفته شدهی
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 و اندوکتانس یت خازنیب ظرفی بترتL و Cن روابط، یدر ا
 d، ي هادی قطر داخلaان بر واحد طول،  یمل جر حايهاد

 ν و ي هادی امپدانس موجZs، ي محفظه گازیقطر خارج
  .باشندیسرعت عبور موج م

باشد، ترانسفورماتور یار باال میچون فرکانس موج گذرا بس
 و اندازه گیري در این فرکانس ها خاصیت خازنی آنها قدرت

تانس ین کاپاسی رنج ا.دنشویک خازن مدل می با غالب بوده و
 براي  نانوفاراد10 تا 2 از یبسته به نوع طراح

 يمدار معادل گذرا. کندیر میی تغترانسفورماتورهاي قدرت
  .]4[ارائه شده است) 1( در جدول GIS زات مختلفیتجه

  
 ]4[ و ]GIS ]1زات ی تجهیکی الکتري مدار معادل گذرا-)1(جدول 

ن یزم/ونر ارتیسکس
)ES(  

pF 15نی به زم نسبت  

  بسته
pF 30ن و امپدانس ی نسبت به زم

  )DS(ونر یسکس   اهم70 یموج
  ن کنتاکتهای بpF 30 باز

-ترانسفورماتور اندازه

  )CT(ان ی جريریگ
pF 5070 ین و امپدانس موجی نسبت به زم 

  اهم
-ترانسفورماتور اندازه

  نی نسبت به زمCVT(  pF 100( ولتاژ يریگ

  نی به زم نسبتSA(  pF 200(ر یبرقگ

  بسته
pF 30ن و امپدانس ی نسبت به زم

  )CB(د یکل   اهم46 یموج
  ن کنتاکتهای بpF 50 باز

ترانسفورماتور قدرت 
)T1(  

nF 2نی نسبت به زم  

  کابل
 اهم و سرعت موج 30 یامپدانس موج

m/µs150  

 سمت منبع و ترانسفورماتور XLPE، کابل یدزنیدر زمان کل
 مربوط یدزنین کلیط حین شرایتربد. باشدیقدرت سمت بار م

 1(ت باشد یونی پر2مانده ی است که مقدار ولتاژ باقیبه زمان
-هیکه در شب) ت سمت باریونی پر-1ت سمت منبع و یونیپر

 يسازهیجهت شب. ن مقدار لحاظ شده استیز همیها نيساز
 یدزنین کلید حی کليهان کنتاکتی بSF6 گاز یقیشکست عا

ک اندوکتانس ثابت ی با يا زمان بطور سرر بیک مقاوت متغیاز 
nH5ر با ی مقاومت متغيسازهی شبيبرا.  استفاده شده است

ر جرقه از قانون جرقه یزمان جهت نشان دادن مقاومت مس
طبق . استفاده شده است) Toepler’s Spark Law(توپلر 

زان بار یبه م tدر لحظه  R(t)ر جرقه یقانون توپلر، مقاومت مس
ا یجابجا شده  idtلذا. ]1[ دارد یر جرقه بستگیدر مس:  
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ر ی طول مسV-sec/m ، l ثابت توپلر برحسب kکه در آن 
 بروز ی فاصله زمانtsه و ی شارژ اولq0جرقه برحسب متر، 

  .باشدیه میجرقه قوس برحسب ثان
ر ی بار، به شرح ز20 تا 1 در فشار SF6 گاز ي براkب یرض
  :باشدیم

mVSk /10)8.04.0( 2  
 بار 6 در محفظه بسته حدود SF6نکه فشار گاز یبا توجه به ا

 درنظر VS/m 005/0 برابر با kب ین مقدار ضریباشد بنابرایم
  .]5[گرفته شده است 

  
د  موري گازع در پستی سري امواج گذرای بررس-3

  مطالعه
  

 از یع ناشی سري گذرايولتاژهاها و اضافهانی جریجهت بررس
لوولت مورد مطالعه چهار ی ک230 ي در پست گازیدزنیکل

  :ر درنظرگرفته شده استیحالت ز
  .ونرها وصل هستندی سکسیکه هنگامCB3  وصل کلید-الف
ونر ی سمت منبع هنگامیکه سکسDS1ونری وصل سکس-ب

DS3  و بریکرCB3 ی باشدقطع م.  
 سمت بار هنگامیکه  بقیه DS3ونری وصل سکس-ج



  . قطع می باشندCB3ونرها وصل هستند اما بریکر یسکس
ونرها وصل اما ی هنگامیکه سایر سکسDS3ونر ی قطع سکس- د

  . قطع می باشدCB3بریکر 
 در تمامی حالت هاي فوق فرض شده است که یکی از 

  . است بازDS6ونر یترانسفورماتورها بی برق و سکس
 ولتاژ و يب مربوط به شکل موج هاي گذرای بترت4 و 3شکل

با توجه به آن، . باشندیم) الف( حالت کلیدزنی يان برایجر
 کیلوولت، در ترانسفورماتور 9/470 در بریکر به VFTOدامنه 

  .رسدی م8/435 کیلوولت و در ترمینال کابل به 92/455قدرت 
رماتور، نرخ صعود  ترانسفويهمچنین شکل موج ولتاژ گذرا

کمتري نسبت به شکل موج ولتاژ گذرا در محل بریکر دارد و 
  .نیز صاف تر از آن می باشد

  
، ترمینال کابل و CB3 در محل بریکر VFTOشکل موج : 3شکل

  )الف( از کلیدزنی حالت یترانسفورماتور ناش
  

  
 و ترمینال کابل ناشی از CB3 در محل بریکر VFTCشکل موج : 4شکل 

  )الف(یدزنی حالت کل
  

 مشاهده می شود، دامنه این جریان ها 4 همانطور که در شکل 
 آمپر می 7194 آمپر و در ترمینال کابل 9533در محل بریکر 

  . همچنین جریان کابل صاف تر از جریان بریکر است. باشد
 گذرا در دو نقطه مهم به ياضافه ولتاژها) ب(در حالت 

رفت دامنه ر که انتظار میهمانطو. باشند می5صورت شکل 

  . ونر بیشتر از سایر نقاط استیاضافه ولتاژها در سکس

  
 از یناشترمینال کابل  وونر ی سکسیکینزد در VFTOشکل موج : 5شکل 

  )ب( حالت کلیدزنی
  

 ارائه شده است و 6ها نیز در شکل  جریانيشکل موج گذرا
 DS1 ونرینشان از بیشتر بودن دامنه جریان در نزدیکی سکس

  .نسبت به ترمینال کابل دارد

  
 و ترمینال DS1ونر ی سکسیکی در نزدVFTCشکل موج هاي : 6شکل 

  )ب( از کلیدزنی حالت یکابل ناش
 

 يهاانی، شکل موج ولتاژها و جر)ج( کلیدزنی حالت يبرا
  .اندنشان داده شده 8 و 7 يهاب در شکلیگذرا بترت

  

  
 و ترمینال DS3ونر ی سکسیکی در نزدVFTOشکل موج هاي : 7شکل 

  )ج( از کلیدزنی حالت یکابل ناش
 



  
ونر ی سکسیکیدر نزد )VFTC(شکل موج هاي جریان گذرا : 8شکل 

DS3ج( از کلیدزنی حالت ی و ترمینال کابل ناش(  
  

شود ی مشاهده م)ج( حالت ي باال برايهاهمانطور که در شکل
اهش  ،کDS1 از کابل نسبت به DS3به علت فاصله بیشتر 

بیشتري در دامنه ولتاژ و جریان گذراي ترمینال کابل در مقایسه 
  .با سکسیونر به چشم می آید

.  را قطع می نماییمDS3 ونریسکس) د( حالت یدزنی کلي برا
 فقط در )VFTC(ع ی سريان گذرایدر این حالت دامنه جر

لوآمپر در لحظه ی ک3/5 زیاد است و به حدود DS3 ونریسکس
مربوط به ) VFTO( ولتاژ يکل موج گذرا ش.رسدقطع می

  . نشان داده شده است9ترمینال کابل در شکل 
 VFTOبراي مقایسه بهتر این حالت ها مقادیر پیک دامنه هاي 

 در حالت هاي کلیدزنی فوق در تجهیزات مختلف VFTCو 
  . ارائه شده اند2پست در جدول 

  
   DS3ونر یقطع سکسن یشکل موج ولتاژ گذرا در ترمینال کابل ح: 9شکل 

  
 در تمامی حالت هاي کلیدزنی، 2با توجه به نتایج جدول 

 در نزدیکی کلید مربوطه VFTC و VFTOماکزیمم دامنه 
همچنین . رخ می دهد و با فاصله گرفتن از آن کاهش می یابد

ها به سرعت تضعیف می شوند و در مدت این شکل موج
در واقع دامنه و . زمانی کمتر از میکروثانیه به صفر می رسند

باند گذر فرکانسی امواج گذرا تابعی از حالت کلید زنی و محل 
آن است، پس براي محدود سازي این امواج، فرکانس غالب و 

) ج(همچنین از مقایسه حالت . ي آن حتماً باید لحاظ شوددامنه
هاي پست در ولتاژها در اکثر المانیابیم که اضافهدرمی) د(و 

کی متفاوت از حالت وصل می باشد، اما دامنه حالت قطع اند
VFTCکند تغییر چندانی نمی.  

  

  
  لوولتی ک230پیک ولتاژ و جریان گذرا براي چهار حالت کلیدزنی در مکان هاي مختلف پست گازي : 2جدول

  )د(کلیدزنی حالت   )ج(کلید زنی حالت   )ب(کلیدزنی حالت   )الف(کلید زنی حالت 
  محل مورد بررسی  ردیف

VFTC 
[A] 

VFTO 
[kV] 

VFTC 
[A] 

VFTO 
[kV] 

VFTC 
[A] 

VFTO 
[kV] 

VFTC 
[A] 

VFTO 
[kV] 

  --  --  CB3  9533  9/470  --  --  --  3/526بریکر  1
  --  --  --  --  --  --  CB3  11560  514 متري از بریکر 2/1در فاصله   2
  5/441  4548  5/445  4548  430  8016  8/435  7194  ترمینال کابل  3
  DS3  8075  8/482  4766  3/491  7749  3/495  7749  8/559 به DS1نده شین متصل کن  4
  7/495  4745  7/455  4745  5/490  8925  488  7268  ترانسفورماتور جریان  5
  --  --  --  --  --  --  9/455  7124  ترانسفورماتور قدرت  6
  DS1  6924  8/483  8284  3/507  4320  7/478  4320  3/498ونریسکس  7
  DS3  7235  2/505  13900  8/507  8064  1/551  8065  1/551ونر یسکس  8
  --  --  --  --  --  --  DS5  9787  7/489ونر یسکس  9

  
  



  DS3 به ازاي مقادیر مختلف مقاومت وصل در سکسیونر GIS مربوط به چند تجهیز VFTC و VFTOدامنه : 3جدول
مقدار  VFTCدامنه  VFTOدامنه 

مقاومت 
  )اهم(

DS3  
)p.u.(  

 ترمینال کابل
)p.u.(  

Bus Link  
)p.u.(  

CT  
A)(  

DS3  
)A(  

R=0  9346/2  3722/2  6377/2  4745  6910  
R=10  532/2  2711/2  3786/2  4291  5670  
R=20  409/2  1949/2  2982/2  3924  4801  
R=40  2892/2  0884/2  278/2  3350  4100  
R=60  2364/2  032/2  2389/2  2924  3619  
R=80  2056/2  0101/2  2037/2  2594  3230  

R=100  1931/2  008/2  1779/2  2331  2912  
R=200  1342/2  002/2  1773/2  1547  1939  
R=500  0597/2  2  0447/2  773  967  

  
  DS1 به ازاي مقادیر مختلف مقاومت وصل در سکسیونر GIS مربوط به چند تجهیز VFTC و VFTOدامنه : 4جدول

 VFTCدامنه  VFTOدامنه 
  DS3  )اهم(مقدار مقاومت 

)p.u.(  
ل ترمینال کاب

)p.u.(  
Bus Link  

)p.u.(  
CT  
A)(  

DS3  
)A(  

R=0  6083/2  3114/2  7052/2  8675  8295  
R=10  4443/2  1651/2  459/2  7563  7356  
R=20  3043/2  069/2  3/2  6713  6628  
R=40  1369/2  0224/2  1901/2  5563  5452  
R=60  0991/2  0145/2  1183/2  4774  4618  
R=80  0711/2  0103/2  086/2  4178  4006  
R=100  0478/2  0063/2  0855/2  3711  3540  
R=200  0383/2  0024/2  048/2  2375  2231  
R=500  0366/2  0004/2  0229/2  1153  1057  

  
  بر کاهشسکسیونراومت وصل موازي با تاثیر مق -4

  دامنه امواج گذرا
  

همانگونه که در بخش قبلی مشاهده شد اضافه ولتاژهاي ناشی 
طالعه، بسته به مکان و المان  مورد مGISاز کلیدزنی در 

براي بررسی تاثیر . رسد پریونیت نیز می3کلیدزنی حتی به 
 مورد مطالعه، اضافه GISمقاومت وصل در کلیدزنی پست 

 و DS3هاي گذراي ناشی از کلیدزنی ولتاژها و اضافه جریان
DS1 به ازاي مقادیر مختلف ) ج( براي حالت کلیدزنی

از اطالعات .  ارائه شده است4 و 3مقاومت در جدول هاي 
 با افزایش مقاومت کهتوان دریافتمیمربوط به این جداول 

 VFTC و VFTO هاي دامنهسکسیونرهانصب شده در 
اما نکته جالب آن است که هرچند افزایش . دنیابکاهش می

 اهم، دامنه امواج گذرا را به خوبی 100مقاومت تا حدود 
هاي بزرگتر، کاهش چشم ومتکاهش می دهد، اما به ازاي مقا

با توجه به . مشاهده نخواهد شدVFTOگیري در دامنه 
شود که با کاهش مقاومت وصل،  مشاهده می4 و 3جداول 

با افزایش مقاومت، . ولتاژها افزایش یافته استمقدار اضافه
مقدار انرژي جذب شده آن افزایش یافته و در نتیجه تلفات 

تواند منجر به آسیب دیدن ه میناشی از آن نیز بیشتر شده ک
همچنین مقاومت هاي بزرگتر باید بتوانند اضافه . تجهیز شود

از آنجایی که تکنولوژي . ولتاژهاي شدیدتري را تحمل کنند



-ها بسیار پیچیده است، استفاده از مقاومتساخت این مقاومت

 VFTC و VFTOهاي بسیار بزرگ به منظور کاهش دامنه 
بنابراین بدست .  به صرفه اي نیستروش مناسب و مقرون

آوردن یک مقاومت وصل بهینه جهت نصب در سکسیونرها 
 با DS3 در سکسیونر VFTOدر نتیجه دامنه . توصیه می شود

 19/2 پریونیت به 93/2 اهمی از 100لحاظ کردن مقاومت 
 به ازاي کلید CT در VFTCپریونیت کاهش می یابد و دامنه 

.  آمپر می رسد2331 آمپر به 4745زنی این سکسیونر از 
 دامنه DS1 اهمی در سکسیونر 80همچنین با نصب مقاومت 

VFTO  0711/2 به 6083/2 در اثر کلیدزنی این سکسیونر از 
 ناشی از وصل CT در VFTCکاهش می یابد و مقدار پیک 

  . آمپر می رسد4178 آمپر به 8675این سکسیونر از 
 با DS3 سکسیونر ولتاژگذراي اضافه دامنه10شکلدر 

  . اهمی شدیداً میرا شده است80بکارگیري مقاومت 
  

  
 به ازاي وجود DS3 در حین کلیدزنی سکسیونر VFTOشکل موج : 10شکل

   اهم و عدم حضور آن80مقاومت وصل 
  

مشاهده می شود که با به کارگیري مقاومت موازي با سکسیونر 
ین به  تا حد مطلوبی کاسته شده و اVFTC و VFTOدامنه 

معنی بهبود ایزوالسیون و ایمنی در ترانسفورماتور هاي قدرت 
  .باشد میGISهاي حساس و جریان و کلیدها و سایر المان

  

 تاثیر مقاومت وصل موازي با سکسیونر بر -5
  VFTCمشخصه فرکانسی 

  

ان ی جریف فرکانسیر مقاومت وصل بر طی تاثیجهت بررس
 برحسب پریونیت تا  آنمقدار دامنه، )VFTC(ع ی سريگذرا

  نشان داده شده 12 و 11هاي  مگاهرتز در شکل1000فرکانس 

شود که هاي فرکانسی، نتیجه میبا مقایسه مشخصه. است
بکارگیري مقاومت موازي با سکسیونر عالوه بر کاهش دامنه 

VFTC، باند فرکانسی گذر آن را نیز محدود کرده و مولفه 
  .برداي بسیار باال را از بین میهاي با دامنه بزرگ در فرکانس ه

  

  
  بدون مقاومت وصل) الف

  
  با مقاومت وصل) ب

 در حالت بدون DS3در سکسیونر VFTCمشخصه فرکانسی : 11شکل
  )ب( اهمی 100و با مقاومت وصل ) الف(وجود مقاومت وصل

  

  
   بدون مقاومت وصل) الف

  
  با مقاومت وصل) ب

 هنگام وصل سکسیونر CT  مربوط بهVFTCمشخصه فرکانسی : 12شکل
DS180و با مقاومت وصل ) الف( در حالت بدون وجود مقاومت وصل 

  )ب(اهمی 



   تاثیر مقاومت وصل موازي با کلید بر امواج گذرا-6
  

باشد، زیرا کلیدزنی در بریکر با سکسیونر کمی متفاوت می
. ها بستگی به لحظه قطع داردجریانولتاژها و اضافهدامنه اضافه

 جریان عبوري یکی  پیکلحظه قطع بریکر با لحظهه چنانچ
شود، دامنه اضافه ولتاژها بسیار شدیدتر از هنگامی خواهد بود 

 در VFTO در نتیجه دامنه .که جریان در صفر سینوسی است
بریکر به هنگام عملیات قطع و وصل متفاوت خواهد بود و 

یکر هاي متفاوتی در هنگام قطع و وصل بردرنتیجه به مقاومت
در هنگام وصل بریکر در پست گازي مورد . ]6[نیاز می باشد 

دامنه .  کیلوولت می رسد470 به VFTOمطالعه دامنه 
VFTO و VFTCهاي ها، با اعمال مقاومت در برخی المان

  . ارائه شده است5 در جدول CB3وصل متفاوت در بریکر 
کر یل بر وصي به ازاGIS در چند المان VFTC و VFTOدامنه : 5جدول

CB3هاي وصل مختلف با مقاومت 
VFTO VFTC  

 CB3  مقاومت وصل
(p.u.)  

TR 
(p.u.)  

CB3  
)A(  

CT  
)A(  

R=0  5079/2  4281/2  11559  7268  
R=10  3366/2  1904/2  9226  6132  
R=20  2029/2  0593/2  8172  5308  
R=40  0668/2  0005/2  6713  4193  
R=60  0151/2  2  5705  3555  
R=80  0048/2  9979/1  4960  3166  

R=100  0021/2  9973/1  4388  2855  
R=200  0016/2  9968/1  2791  1913  
R=500  0005/2  9963/1  1340  962  

  
 60هاي این جدول می توان دریافت که با اعمال مقاومت داده

 در ترانسفورماتور VFTOاهمی هنگام وصل کلید، دامنه 
همپنین . د پریونیت کاهش می یاب2 پریونیت به 4/2قدرت از 
 3555 به 7268 در ترانسفورماتور جریان از  VFTCدامنه ي 

با . آمپر می رسد ،یعنی به کمتر از نصف خود تقلیل می یابد
هاي  اهم هرچند دامنه حالت60بزرگتر کردن مقدار مقاومت از 

یابد، اما این روند بسیار کند و قابل گذراي سریع کاهش می
حات قبلی بزرگتر کردن اغماض است و همچنین طبق توضی

مقاومت دردسرهایی نظیر افزایش هزینه، پیچیدگی ساختار و 

مشکالت نگهداري و حفاظت دربردارد، زیرا مقاومت بزرگتر 
کند و ممکن است موجب ذوب شدن انرژي بیشتري تولید می

 در پست CB3در نتیجه براي بریکر . و ازبین رفتن آن شود
GIS اهم براي کاهش 60حدود  مورد نظر مقاومت وصلی در 
هاي پست توصیه  و بهبود شرایط حفاظتی المانVFTOدامنه 

 در VFTOهاي  تفاوت موج14 و 13هاي شکل. شودمی
 اهمی و بدون استفاده از 60حالت به کارگیري مقاومت وصل 

 و ترانسفورماتور قدرت را به خوبی نشان CB3آن در بریکر 
  .دهندمی
  

  
 در ترانسفورماتور قدرت به ازاي مقاومت VFTOشکل موج : 13شکل

   اهمی و بدون استفاده از مقاومت وصل60وصل 
  

  
 و ی اهم60 مقاومت وصل ي به ازاCB3 در VFTOشکل موج : 14شکل 

  بدون استفاده از مقاومت وصل
  

در تصاویر مذکور مشاهده می شود که عالوه بر کاهش شدید 
  .است ریپل هاي آن نیز کمتر شده VFTOدامنه 

 در ترانسفورماتور جریان در VFTC اکنون مشخصه فرکانسی 
 اهمی با حالت بدون 60حالت استفاده از مقاومت وصل 

  .شوندها بررسی میمقاومت وصل مقایسه و تفاوت



 در ترانسفورماتور VFTC ی فرکانسهايمولفه 15در شکل 
هاي یابند و در فرکانس مگاهرتز ادامه می100 یان تا حدودجر

اما با به . هاي قابل مالحظه دارند مگاهرتز دامنه43 و 10،28، 6
 اهمی موازي با بریکر، باند گذر فرکانسی 60کارگیري مقاومت 

 بسیار محدود شده و به جز یک مولفه VFTCمولفه هاي 
 مگاهرتز سایر مولفه هاي پس از 6قابل مالحظه در فرکانس 

  .نظر هستند مگاهرتز به شدت میرا شده و قابل صرف 10
 GISدر نتیجه به کمک مقاومت وصل موازي با بریکر در 

 کاهش یافته و ریپل VFTC و VFTOمورد مطالعه دامنه 
این امر در حفاظت ترانسفورماتور . کمتري خواهند داشت

 CT ناشی از کلیدزنی و نیز حفاظت VFTOقدرت در برابر 
د گذر همچنین بان. شود بسیار موثر واقع میVFTCدر برابر 

هاي بسیار سریع کاهش یافته و دامنه فرکانسی اضافه جریان
هاي بسیار باال کاهش جدي هاي فرکانسی در فرکانسمولفه

  .باشندیافته و قابل اغماض می
  

  
   مقاومت وصلبدون )الف

  
   اهمی 60 مجهز به مقاومت وصل)ب

) ، الف در ترانسفورماتور جریانVFTCمشخصه فرکانسی : 15شکل
 بریکر مجهز هنگامیکه)  نباشد و ببریکر مجهز به مقاومت وصل میکههنگا

   اهمی باشد 60به مقاومت وصل
  

  گیري نتیجه-7
  

امواج گذراي سریع ناشی از کلیدزنی داراي زمان صعود خیلی 

رسد که حتی توسط  پریونیت می5کم بوده و دامنه آنها نیز به 
 محل کلیدزنی هرچه فاصله از. برقگیرها قابل کنترل نیستند

  .شودبیشتر باشد، دامنه و فرکانس این امواج نیز کمتر می
یکی از عوامل مؤثر بر افزایش دامنه و فرکانس این امواج، 

هرچه سرعت عملکرد . باشدوقوع قوس الکتریکی مجدد می
گردد کلیدزنی بیشتر باشد تعداد وقوع قوس الکتریکی کمتر می

تریکی نیز مورد بررسی قرار بنابراین مدل قوس الک. و بالعکس
  . گرفته است

هاي کاهش دامنه و فرکانس امواج گذراي سریع، یکی از روش
-استفاده از مقاومت وصل موازي با سیکسیونرها و بریکرها می

هرچه مقدار این مقاومت بزرگتر باشد، انرژي جذب آن . باشد
-شود اما این مقاومت نمیولتاژها کمتر مینیز بیشتر و اضافه

تواند خیلی بزرگ باشد بنابراین باید یک مقدار بهینه براي آن 
هاي انجام شده براي پست سازيطبق شبیه. درنظر گرفته شود

گازي مورد مطالعه مقدار بهینه مقاومت وصل براي سکسیونر 
  .باشد اهم می60 اهم و براي کلید 80
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