
=======++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===============================  

Sedighias220@yahoo.com   (استاد امین صدیقی) پست و تجهیزات  67از  1صفحه 

  آ�وز�ی دوره

)HV SUBSTATION(
 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

   1399    ����ور
    امین صدیقیمدرس دوره :  

  دانشگاه صنعتی شریفلیسانس مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت و فوق لیسانس از 
  

  برق منطقه اي فارس ازبازنشسته  وزارت نیرو 
  و فیبر نوري دیسپاچینگ و مخابرات مجري طرحهاي 

انتقال و فوق توزیع برق فارس و شمال فارس و شمال شیراز و دیسپاچینگ انتقال برق  بهره برداريمدیر 
  بوشهر

  

آمار و احتماالت  –نرم افزار مثلب در مهندسی برق  –( بهره برداري برق  –شیراز  مدرس دانشگاه در
  )مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات – پستها و خطوط برق  و ..  –کنترل پروژه  –مهندسی 

  

  کارشناس رسمی دادگستري در رشته فن آوري اطالعات و ارتباطات
  

www.aminsedighi.ir 
 
sedighias220@yahoo.com 
telegram (بدون سیم کارت) : 09397602588  
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  نگهداري –عملکرد  -وظایف  -مشخصات  -انواع پستهاي فشارقوي 
  پستهاي انتقال

  پستهاي فوق توزیع

  پستهاي توزیع زمینی

  پستهاي هوایی

  پستهاي ترانسفورماتوري

  کلیدزنیپستهاي 

  پستهاي نیروگاهی

 GISپستهاي گازي 
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  موارد ذیل جمع  نمره شما :
  

  + در هر روز  و پاسخ به سواالت و حل تکالیف حضور فعال سرکالسی
  دورهشرکت در امتحانات مختلف در همین + 
  کالسروز آخرین امتحان + 
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 مقدمه
از محل تولید تا مصرف راندمان باالیی دارد و به راحتی قابل  هایی با مزایاي خوب میباشد که انرژي الکتریکی یکی از انرژي

  ها میباشدتبدیل به دیگر انرژي
  روش هاي تولید انرژي الکتریکی

ــیم )1 ــیو  پیچ(هادي)س ــیم   حرکت بین هادي و میدانو  میدان مغناطیس ــر س ، باعث تولید انرژي الکتریکی در دو س
  میشود

ساخت سیم پیچ و میدان ساده ولی تولید حرکت در هر یک از این موارد ذیل پیچیدگیهایی دارد (مثل نحوه 
 هايتوربین–هاي دیزلی ژنراتور -دینام دوچرخه –ایجاد حرکت در:   دینام خودرو(باسوخت بنرین، گازوئیل،گاز) 

  و ... ) –توربین آبی  -ربین باديتو -ايانرژي هسته -توربین بخار –نیروگاه فسیلی (گاز گازوئیل) 
  تولید برق با استفاده از انرژي خورشید( تابش خورشید به صفحاتی با مواد مخصوص) )2
  تولید برق با استفاده از فعل و انفعال شیمیایی(باطري) )3
  تولید برق در ترموکوپل ( حرارت به محل اتصال دو فلز غیر همنام) )4
 اي)لتاژ زیاد و لحظهتولید برق با کریستال پیزو الکتریک( و )5
6( ... 

از بین روشهاي فوق سه روش اول بیشترین کاربرد در زندگی بشر داشته است و روش اول تاکنون بیشترین استفاده را در 
  تامین برق مصرف کنندگان داشته است

ع ی شهرها و جنب صنایبا توجه به عدم تمرکز مصرف کنندگان و تلفات انرژي از تولید تا مصرف،  نیاز به تولید برق در حوال
بزرگ به روش اول مطرح میگردد تا انتقال برق بنحویکه کمترین تلفات را داشته باشد مقرون به صرفه باشد، تا انژري تولید 

  شده و به مصرف کننده تحویل گردد.
ل سیم و براي کم کردن تلفات خط ،  کاهش مقاومت سیم انتقال دهنده برق و بزرگ کردن سطح مقطع سیم و کاهش طو

کاهش جریان در طول خط انتقال مطرح میشود براي نیل به این اهداف،  نیاز به احداث ایستگاه برق افزاینده ولتاژ جنب 
  نیروگاه و کاهنده ولتاژ جنب مصرف کننده و نیاز به خط انتقال برق با ولتاژ باال میباشد.

  گیري و حفاظتی داردفورماتور و کلید و تجهیزات اندازهولتاژ باال در ایستگاه برق نیاز به تجهیزات گرانقیمت ترانس
�  ولتاژ باال در خط انتقال نیاز به طراحی و ابزار و وسائل خاص دارد. = �. � = ��� ≅ ��� = � �� ∗ �� 

  در این جزوه به بررسی تجهیزات پست میپردازیم.
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  :برق تعریف پست
با استفاده از کلید ها  و می شود وتبدیل ولتاژ انجامپست محلی است که تجهیزات انتقال انرژي درآن نصب 

میباشد (  )سویچینگکلیدزنی(عمل  بدل ولتاژ یات اصلی پست واقع کار فراهم می شود در امکان انجام مانور
در مواردي پست فقط شامل کلید میباشد(پست کلید زنی).  ولی عمدتا شامل ترانس قدرت و کلیدها و..... 

  میباشد)

  از نظر عملکرد : يفشار قو يهاانواع پست
  شوند : یم يبند میتقس ریکه در شبکه بر عهده دارند به موارد ز يا فهیاز نظر وظ يپستها -1

  ولتاژ ندهیافزا ي: پستهاالف
 وگاههارین یکیروند معموال در نزد یبه مصرف بکار م دیاز محل تول يولتاژ جهت انتقال انرژ شیپستها که به منظور افزا نیا

  شوند. یساخته م
  شوند. یمراکز مصرف به منظور کاهش ولتاژ ساخته م یکیپستها معموال در نزد نیکاهنده ولتاژ:ا ي: پستهاب
لف مخت ياستانها نیارتباط ب يو به منظور برقرار يمعموال در نقاط حساس شبکه سراسر يپستها نی:ايدیکل ي: پستهاج

و  ردیگ یولتاژ صورت نم رییپستها تغ نیآورند در ا یرا بوجود م يانتقال شبکه سراسر نگیشوندو معموال ر یکشور ساخته م
ها با راکتور نیاز مواقع از ا یشود در بعض یبا شبکه استفاده م يک راکتور موازیولتاژ از  راتییمعموال بخاطر محدود کردن تغ

  شود. یم نیآن پست تام یمصرف داخل یاضاف زاتینصب تجه
هند و د یرا انجام م يدیکل يکاهنده ولتاژ و هم کار پستها ای ندهیپستها هم به عنوان افزا نیا مختلط یا یبیرکت ي: پستهاد

  شبکه دارند. يداریدر پا ینقش مهم

   يبند قیاز نظر عا يانواع پستها 
فازها در معرض هوا قرار دارند و  يهایهستند که هاد ییپستها ) AIS= Air Insulated Substation( یمعمول ي: پستهاالف
 قرار يفوالد يها و استراکچرها هیپا يکه بر رو ییمقره ها لهیبوس هایبرقدار و هاد زاتیباشند و تجه یآنها هوا م نیب قیعا

  باشد. یم يجو طیعملکرد آنها تابع شرا جهیقرار دارند در نت زادآ يپستها در فضا نیشوند. ا یدارند نصب م
 يها قیاستفاده از عا يپستها بجا نیدر ا)  GIS= Gas Insulated Substation(  یکپسول يپستها ای يگاز ي: پستهاب

گاز نقاط برقدار را نسبت به  نیشود ا یاستفاده م قیاز گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عا p.v.c ایو  يا شهیو ش یکیسرام
اند که  شده یطراح يمحفظه قرار دارند و طور درون زاتیتجه هینوع پستها کل نیکند در ا یم زولهیا نیو نسبت به زم گریکدی

  يجو طیبسته قرار دارند تابع شرا يباشد و چون در فضا یکم م يپستها اشغال فضا نینکند از محاسن ا طنش رونیگاز به ب
  آنها مشکل است. يو نگهدار ریکه دارند تعم يباال يتکنولوژ لیآنها به دل بیباشند و از معا ینم

  )GIS( پستها با عایق گازي مزایاي
 پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله  )  1
 کاهش حجم  )  2
امکان آتش  SF6ضریب ایمنی بسیار باال باتوجه به اینکه همه قسمت هاي برق دار و کنتاکت ها در محفظه گاز )  3

  سوزي ندارد,
مناطق بسیار آلوده و مرطوب و  استفاده دردر نتیجه     توجه به نیاز تعمیرات کم تر  اري باپایین بودن هزینه نگهد )  4

  مرتفع .
  : )GIS( معایب پستها با عایق گازي

   SF6گرانی سیستم و گرانی گاز  )  1
   نیاز به تخصص خاص براي نصب و تعمیرات )  2
  مشکالت حمل و نقل وآب بندي )  3
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  انواع پست از نظر سطح ولتاژ
   عیتوزپست     )انتقالو فوق توزیع ( )HV SUBSTATION(يفشار قو يپست ها
    

  

  انواع پست از نظر شکل موج
  AC متناوب با ولتاژ ورودي و خروجی فشارقوي  پست

  کم استولتاژ متناوب هزینه تولید و انتقال و توزیع حسن : 
  تلفات زیاد استعیب : 

   DC با ولتاژ ورودي و خروجی مستقیمفشارقوي  پست
که اري شبچون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پاید DC خطوط انتقال در

کیلو ولت  500این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهاي باال (  اذقدرت نقش مهمی دارند ل
 .تلفات انتقال استفاده می شودبودن  ;وباالتر) و در خطوط طوالنی به علت پایین 

ا توسط یک سیم به مصرف کننده ردرصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژي الکتریکی  DC درشبکهاي انتقال
  .انتقال داد

  خط انتقال کمتر است ( دو سیم بجاي سه سیم )هزینه  –تلفات کم است حسن : 
  ولتاژ فشارقوي مستقیم زیاد استي  در نتیجه تعمیر و نگهدارو تبدیل هزینه تولید عیب : 

  انواع پست از نظر مکان نصب
  پست هوایی  پست زمینی

  : ینیو زم ییهوا يپست ها
  معروف هستند ییهوا يبه پست ها رانیولت در ا لویک 33 , 20 ,11برق  عیتوزشبکه 
  .شوندیبرق نصب م  سیمانی  هايپایه يبر رو زاتیتجه رینوع خطوط ترانس و سا نیدر ا
 معروف هستند. ینیزم يبرق به پست ها يپست ها ریسا

  جدید آوريفناتوماسیون و  انواع پست از نظر 
  Distributed Control System = DCS=   کنترل گسترده پست    Conventional پست سنتی

  
  DCSو Conventionalپست تفاوت 

و سیم کشی از هر تجهیز جداگانه   در پستهاي سنتی تابلوهاي حفاظت کنترل در یک اتاق متمرکز هستند
  داردخاص خود از محوطه به تابلو اتاق فرمان صورت میگیرد و هر تجهیز در اتاق فرمان یک تابلو 

  بنام Bayدر اتاق کنترل آن بی Bay   تابلوهاي حفاظت کنترل براي هر  DCSدر پستهاي 
Bay Control Room = BCR  

  ) شده اند Distributeپراکنده (توزیع در محوطه 
  اي تجهیزات تا اتاق فرمان بسیار کاهش یابدپکه باعث میشود اتاق فرمان کوچکتر شود میزان کابل کشی از 

  از لحاظ اقتصادي باصرفه تر میشود
 در اتاق فرمان مرتبطکامپیوتري  به سیستم با فیبر نوري داده ها دیجیتالی شده  ها  BCRاز  پستهااین در 

این تجهیزات مدرن نیاز به دانش  تجهیز توسط برنامه کامپیوتري صورت میگیرد. شده وکنترل براي هر 
  براي تعمیر و نگهداري و بهره برداري را طلب میکند. يتریچیدهجدید و پ
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  قطع و وصلها انجام میشود کمتر است زیرا توسط برنامه کامپیوتري اکثر DCSخطاي انسانی در پست 
  بسیار سریع است DCSامکان ردیابی خطا در پست 

  قابلیت ارسال داده به باالدست راحت است DCSدر 
  قابلیت اتوماسیون پست راحت است

  الزم و مستلزم هزینه است DCSآموزش بهره بردار و تعمیرات براي پستهاي 
  الزم است DCSنیاز به فرد متخصص تعمیراتی در پست 

  : DCSالیه ها در 
مستقر در  يفشار قو زاتی) است. مجموعه تجهProcess Levelمربوط به سطح عملکرد ( هیال نیاول
ر پردازشگ يتوسط واحدها یکنترل اتیعمل نیدهند. ا یم لیعملکرد را تشک یسطح کنترل ریچگیسوئ

 IED زاتیسطح تجه نیاست که در حال حاضر در ا حیشود. الزم به توض یم مانجا IED ایهوشمند 
)IED= Intelligent  Electoronic Device  (ترانس  سکانکت،ید کر،یمثل بر يفشار قو زاتیتجه يبررو

 Conventionalو کماکان به صورت  ردیگ یترانس ولتاژ و ترانس قدرت مورد استفاده قرار نم ان،یجر
  شود.  یعمل م

 دریچند ف ایو  دریهر ف يسطح به ازا نی) است. در اBay Level( یمربوط به سطح ب یسطح کنترل نیدوم
ها قرار  BCRها در  BCUشود.  یدر نظر گرفته م BCU = Bay Control Unit یواحد کنترل ب کی

و حوادث  عیثبت وقا  :نیرا برعهده دارند. همچن یپردازش و ارسال اطالعات ب افت،یدر فهیدارند و وظ
 اتیعمل BCRاز  دریف زاتیفراهم کردن امکان کنترل تجه ،یکیالکتر يرهامحاسبه و ارسال پارامت افت،یدر

 Station( ستگاهیسطح عملکرد و سطح ا نیهوشمند ب و رابط ،یپالس همزمان افتیدر ،نمودن  سنکرون
Level و ارتباط با (BCU شود. یانجام م یدر سطح کنترل زیمجاور ن يها  
 يدر اتاق کنترل مرکز یسطح کنترل نیاست. ا یسطح کنترل نی) سومStation Level( ستگاهیسطح ا

طح س نیا یاصل فهیسطح قرار دارد. وظ نیدر ا ونینرم افزار اتوماس ي. هسته مرکزردیپذ یصورت م ستگاهیا
نترل بار ک یشبکه کنترل تیریمد ،یهمزمان يها گنالیس عیو توز افتیارتباط با اپراتور مرکز باال دست، در

  ها است.  یاطالعات مربوط به ب یاطالعات و پردازش کل يساز رهیذخ
 Printer , Front End , Star Coupler, Router  MODEMشامل یکنترل يمرکز زاتیتجهدیگر 

, Gateway & Protocol Converter ,GPS ,LAN,HUB,HMI,Server یسطح قرار م نیدر ا 
  . رندیگ

سطح مربوط به ارتباط پست  نی) است. اNetwork Levelمربوط به سطح شبکه ( یسطح کنترل نیچهارم
است که بتوان  نیا تباطار نیا ياست. الزمه برقرار نگیسپاچیمجاور، باال دست  و مراکز د يبا پست ها
 DCS ستمیمختلف س  يها شیو آرا یارتباط ياطالعات را با توجه به تنوع پروتکل ها افتیدر ایارسال و 

  برقرار نمود. یبطور کامل و منطق
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  ییهوا يپستها یاصل يمشخصه ها
  پست تیظرف
  یمیاقل طیشرا

  یینصب پست هوا مکان

  :ینیزم يپستها یاصل يمشخصه ها
  پست ابعادو  محل پست

  نسبت تبدیل
  پست تیظرف

  تعداد و نوع خطوط ورودي و خروجی
  یمیاقل طیشرا
  پست ازیمورد ن زاتیتجه
  زاتیتجه دمانیچ
...  

  ینیزم يها پست
اتور از عالوه برترانسفورم ینیزم عیترانسفورماتور است. هر پست توز ینیزم يپست ها یاصل زاتیاز تجه یکی

است  یلیقسمت ها مجهز به وسا نیشود. هر کدام از ا یم لیتشک یو خروج يانشعاب و خط ورود نیچند
 يمشخص و محدود تقسم کیدر  لیوسا نیا یانتقال، حفاظت، سنجش و فرمان الزم است، تمام يکه برا

  . ندیگو یشوند که به آن تابلو م یدر پست نصب م

    انواع پست زمینی 
      (فوق توزیع و انتقال) )HV SUBSTATION(يفشار قو يپست ها

       عیتوزپست 
  )RS: Rectifier Switchپست یکسوساز (
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  ییهوا يها پست
آب،  يچاه ها لیاز قب يمصارف کشاورز يبرا ایدر روستاها و  یو مصارف عموم نیبه مشترک یبرق رسان يپست ها برا نیا

  گردند. یها و ... احداث م يها، مرغدار يدامدار
 50ز تواند ا یم ازیآنها برحسب ن یباشند که قدرت نام یم عیدستگاه ترانسفورماتور توز کیهر کدام شامل  ییهوا يها پست

 يها پست ياست. ترانسفورماتورها ینیبه احداث پست زم ازیباالتر ن يها تیظرف يکند. برا رییولت آمپر تغ لویک 500تا 
 یعیجداشونده از بدنه هستند و خنک شدن آنها به صورت طب ياتورهایو بدون راد اطبا منبع انبس یمعموال از نوع روغن ییهوا

)ONANیترانسفورماتور نصب م يسکو يرو نیاز زم يمتر 6 تا 5 نیدر ارتفاع ب یی.ترانسفورماتور هواردیگ ی) صورت م 
  شوند.
 یانجام م فیفشار ضع يمعابر توسط تابلوها ییروشنا نیتام نیهمچن ییپست هوا نیشبکه مشترک فیبرق فشار ضع عیتوز
  شوند.  ینصب م نیاز سطح زم يمتریساتت 65حدود  يفلز ای يآجر يسکوها يتابلوها رو نی. اردیگ
 یم در هر فاز استفاده ریگذرا از برقگ يولتاژها ترانسفورماتوردر اثر اضافه رسدن به بیاز آس يریجلوگ يبرا ییهر پست هوا در

شود.  یمناسب استفاده م وزی) فcut outاتصال کوتاه قبل ازترانسفورماتوراز کات اوت ( يها انیقطع جر يبرا نیشود. هم چن
منجر به در مواقع خطا  کیقرار دارد و به صورت اتومات وزیف نکیاست که در داخل ل هعنصر ذوب شوند کیشامل  وزیف نیا

شوند و  یم می) تقسTK) و تندکند(T)، کند(Kبه سه گروه تند( وزیف يها نکیگردد. ل یترانسفورماتوراز خط م جدا شدن
  گردند.  ضیتعو یستیبا وزیپس از هر بار عملکرد ف

  شوند: یم مینصب به دو دسته تقس تیاز لحاظ موق ییهوا يها پست
  .ییخط هوا يدر انتها یی) پست هواالف
  .ییدر وسط خط هوا ییپست هوا) ب

   .رهاستیدو نوع پست در نحوه و محل نصب برقگ نیعمده  ب تفاوت
 و بدنه ترانسفورماتور و رهایکه برقگ یحفاظت نیجهت اتصال زم یکیشود  یم استفاده نیدو عدد چاه زم ییپست هوا کی در

انشعاب  ترانسفورماتور و هیکه جهت اتصال نقطه صفر ثانو یالکترک نیزم يگریشوند و د یتابلو به آن وصل م يفلزي قسمتها
ر کنار د یپست و دوم در کنار یشود که اول یستاره) استفاده م ایاست  گزاگیز ای عیتوز يترانسفورماتورها هی(ثانو نول میس
 5کمتر از  یستیبا یکیاهم و چاه الکتر 2کمتر از یستیبا یحفاظت شود. مقاومت چاه یکنده م فیشبکه فشار ضع ریت نیاول

ت به ) اسنول میکه (همان س مهیشبکه پنج س میس نیکابل از باالتر کی فیدر فواصل شبکه فشار ضع نیاهم باشد. همچن
  باالتر نرود. اهم 5نول از  میخاطر است که مقاومت س نیشود و به ا یمتصل م نیزم
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  و انتقال) عیتوز) (فوق HV SUBSTATION(يفشار قو يپست هادهنده  لیاجزاء تشک
   Switchgearریچگیسوئ -1
  ر قدرتوترانسفورمات -2
   Ground Transformerنیترانسفورماتور زم -3
  ) Staition Service( یترانسفورماتور مصرف داخل -4
   Componsatorsجبران کننده ها  -5
  یجانب ساتیتاس -6

شود وشامل  یکند گفته م یدو باس را برقرار م نیرابطه ب نیولتاژ مع کیکه در  زاتیاز تجه ي:به مجموعه اریچگیسوئ
  است: ریز يقسمتها

  Bas bar): نهیباسبار (ش -1
   Circuit Breakerقدرت: يدهایکل -2
   Disconector Switch: ونرهایسکس -3
   Current Transformer: انیترانس جر -4
  Voltage Transformer 6ترانس ولتاژ: -5
  )P.I: (ییمقره اتکا -6
   Lighting Arester:ریبرقگ -7
   Line Trapتله موج:  -8
   L.M.U= Line Matching Unitواحد منطبق کننده: -9
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  ترانسفورماتور قدرت
  مهمترین تجهیز در یک ایستگاه انتقال برق (پست) تجهیزي بنام ترانسفورماتور میباشد

  وظیفه ترانسفورماتور تبدیل ولتاژ زیاد به ولتاژ کم یا بالعکس میباشد 
  V 63000 به     V 230000مثال 

  از مشخصات مهم ترانسفورماتور قدرت
    400KV/230KVمثال   نسبت تبدیل ولتاژ )1
 MVA 30ظرفیت یا قدرت مثال  )2
 هش یا افزایش ولتاژ)( تپ = تغییر تعداد دور سیم پیچ ترانس براي کا TAP Changerسیستم تپ  )3

  که در حین بار گیري تغییر تعداد دور سیم پیچ صورت میگیرد)  ON Load Tap Changer -الف
حتما باید بار ترانس صفر شود یعنی مشترکین خاموش شوند سپس تغییر تعداد دور سیم پیچ  Off Load Tap Changer -ب

  صورت میگیرد)
  گروه برداري )4
  فرکانس )5
  وزن )6
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  کننده ها: جبران

  خازنها -1
  سلفها(راکتورها)-2
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  :یجانب ساتیتاس
  اتاق فرمان -1
  اتاق رله  -2
  خانهیباطر -3
  ژنراتور زلید -4
  AC عیتابلو توز -5
  DC عیتابلو توز -6
  شارژر يباطر -7
  ياضطرار ییروشنا -8
  محوطه ییروشنا -9

  کردن و حفاظت در مقابل صاعقه نیزم ساتیتاس -10

  خط: یب
 یخروج ای يخط ورود کی لیکه تشک زاتیاز تجه يدارد و به مجموعه ا یبستگ هایو خروج هایست و تعداد ورود تیموقع به

  شود که شامل: یخط گفته م یرا بدهند ب
  ریبرقگ -2
  انیترانس جر -3
  تراپ نیال -4
  ارت ونریسکس -5
  خط ونریسکس -6
  انیترانس جر -7
   ونریسکس -8
  کریبر -9

  ونریسکس -10

  ترانس: یب
ترانس  یب دینما یکه ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار م یزاتیدارد و به مجموعه تجه یقدرت بستگ يبه تعداد ترانسها

  شودو شامل: یگفته م
   ونریسکس -1
  کریبر -2
  ونریسکس -3
  انیترانس جر -4
  ترانس ولتاژ -5
  ریبرقگ -6

  Line Trap, vawe Trap:ریموج گ ایتله خط  ایموج  تله
له ,تیو کنترل ار راه دور,مکالمات تلفن يریاندازه گ گنالیس ریمختلف نظ يگنالهایبه منظور س رویخطوط انتقال ن از 
 هاگنالیس نیاز تداخل ا يریشود. جهت جلو گ یاستفاده م زین گرید يفرمان از پست ها افتی,حفاظت جهت ارسال و درپیتا

 گنالیاز انتقال س يریبه منظور جلو گ نیقدرت و هم چن ستمیاز فرکانس س هاجدا کردن آنباشند و  یفرکانس باال م يکه دارا
و  یامن انیباشد که بتواند حداکثر جر يطور دیربایشود.موج گ یاستفاده م ریاز موج گ حیو  عملکرد صح گرید يبه قسمتها

عد شود و ب ینصب م ستگاههایو در ا رویخطوط انتقال ن يدر انتها يبطور سر ری, موج گدیاتصال کوتاه را تحمل نما يانهایجر
  ).ردیگ یخطوط قرار م ي( در انتها و ابتداردیگ یولتاژ قرار م ياز ترانسفورماتورها
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سلف  کیمعموال از  رهایکند.موج گ یم رییتغ 500khzتا 30khzاز  رانیا ۀفرکانس باال بوده و در شبک يدارا p.L.c يگنالهایس
شود . از  یم لیبا هم قرار گرفته اند تشک يمجموعه خازن و مقاومت که مجموعا بطور مواز کیباشد و  یهسته م يکه دارا
  گردند. ینصب م چیپ مینموده و مجموعه خازن و مقاومت معموال در داخل س بورع میخط بطور مستق انی) جرچیپ میسلف(س

 یورت معمل ص نیآن ا تیظرف رییخازن و تغ ضیفقط با تعوباند مسدود کننده  يفرکانس و پهنا رییتغ يبرا ریموج گ کی در
 ریقگاز بر دیآ دیتراپ پد نیکه ممکن است در دو سر ال یناگهان يتراپ در مقابل اضافه ولتاژها نی. به منظور حفاظت الردیگ

  شود. یاستفاده م
به سه  يفشار قو يتراپ ها)در پستها نی(ال رهایگ موج
  شوند: ینصب م قیطر
  يزیآوبصورت  -1
  ییمقره اتکا يبر رو رینصب موج گ -2
 نیا تیترانسفورماتور ولتاژ.(مز يبر رو رینصب موج گ -3

  پست است)  نیدر زم ییطرح صرفه جو
 ستمیکه س یخطوط يفقط در دو انتها رهای:موج گ تذکر

P.L.C گردد و معموال  یدو پست برقرار باشد نصب م نیب
 ایفاز و کی يبر رو یشوند.( گاه یدو فاز نصب م يبر رو

  گردند.)ینصب م زیهر سه فاز ن
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  ):کریقدرت (بر يدهایکل
  یک کلید میباشد که براي قطع و وصل جریان ( بار ) میباشد

  قطع و وصل این کلید با چشم قابل مشاهده نیست
  استجریان نامی و جریان اتصال کوتاه و سرعت عمل و زمان کم در باز شدن کلید از مشخصات مهم آن 

  
مجزا  ایو  يمولدها و ترانسفورماتورها و مصرف کنندها و خطوط انتقال انرژ نیب یارتباط ۀلیوس کیتنها  يفشار قو يدهایکل

صال کوتاه به ات انیبار و جر ادیز انیرا در مقابل جر یکیالکتر ستمهایو س زاتی,بلکه حفاظت تجهستندین گریکدیآنها از  ةکنند
  عهده دارند.

بار  نایدر مقابل عبور جر دی:در حالت بسته: باکرهایو مشخصات بر طیشرا
نشان  ياتصال کوتاه از خود مقاومت قابل مالحظه ا دیشد انیجر یو حت

 کیدر  انهایجر نیا یکینامیو د یدر مقابل اثرات حرارت زیندهند و ن
  باشند . يو ثبات قابل مالحظه ا يداریپا يدارا یزمان طوالن

ود موج یکیقادر باشند اختالف سطح الکتر دیبا کرهایحالت باز : بر در
  .دیدو کنتاکت باز را بطور کامال مطمئن تحمل نما نیب

شبکه  یکیفشار را الکتر لیکه هم پتانس یطیدر شرا دیکل يتمام قسمتها
در حالت وصل بطور کامال مطمئن نسبت  ایدر موقع قطع و  دیهستند با

  باشند. قیو عا زولهیا گرید يها غهیو نسبت به قطبها و ت نیبه زم
د( ببندن یولتاژ نام ریرا در ز یکیقادر باشند مدار الکتر دیبا کرهایبر
  شوند). یم یشبکه طراح ممیولتاژ ماکز يمعموال برا کرهایبر
  نند. باز ک انیرا در ضمن عبور جر یکیقادر باشند مدار الکتر دیبا کرهایبر
  را داشته باشند. یکیدر قطع و وصل مدار الکتر ییسرعت عملکرد باال تیقابل دیاها ب کریبر
  شوند. یاتصال کوتاه ساخته م يانهایجر نیبزرگتر يندارند و برا یانیجر تیمحدود کرهایبر
لحظه فرمان  نیزمان عبارت است از حدفاصله ب نیاست. ا دیدر قطع کل ریقدرت زمان تاخ يکرهایاز مشخصات مهم بر یکی

  تا خاموش شدن کامل جرقه. دیقطع توسط رله مربوط و آزاد کردن ضامن قطع کل

  :کرهایمشترك بر يهایژگیو
   operating Mechanismعملکرد قطع و وصل :  زمیداشتن مکان -1
  Arcextinction Inarcing Chamberخاموش کردن جرقه در اتاق جرقه:  زمیداشتن مکان -2
  Fixed& Moving Contactsساده و متحرك):  ي(کنتاکتهاکریبر یاصل يکنتاکتهاداشتن  -3
  Triping coil& Closing Coilقطع و وصل:  يها چیپ میداشتن س -4
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  Auxiliary Contact: یفرع يداشتن کنتاکتها -5
   Control Circuits Circuit Breaker: کریداشتن مدارات کنترل بر -6

  ل نصب:از نظر مح کریبر انواع
   Out Doorآزاد: ينصب در فضا -1
  In Door: یداخل ساتینصب در تاس -2
  شوند: یم يبند میتقس ریخاموش کردن جرقه بصورت ز زمیبر اساس مکان کرهایبر
   Bulk Oil Circuit Breaker: یروغن ایتانک روغن  کریبر -1
   Minimum Oil Circuit Breaker: یروغن مهین ایکم روغن  کریبر -2
   SF6 : Sulphur- hexafluoride(sf6) C.B يگاز کریبر -3
   Vacuum Circuit Breakerبا محفظهء خالء:  کریبر -4
   Air Circuit Breaker: ییهوا کریبر -5
  خ Air Blast Circuit Breakerفشرده:  يهوا کریبر -6
  

  :یروغن يکرهایبر
 شیباعث افزا هیتجز نیاز ا یناش يو گازها دینما یم هیرا تجز کیالکتر يجرقه , روغن د

 یم تیدرون محفظه هدا ییسوراخ ها قیگردد. گازها از طر یشود م یکه قطع کننده درآن نصب م يفشار درون محفظه ا
 یمدار فعال را قطع م کی کریبر کهی. هنگامگرددیگاز خنک م انیشده و توسط جر دهیگردند و جرقه درون سوراخ ها کش

درصد  20به مقدار C2H2درصد  70به مقدار  H2شده و گازها و بخارات همچون گاز هیتجز دیشد يگرما, روغن بخاطر دینما
 ي) از قدرت د H2( دوژنیمذکور ه يگازها انیشود که از م یدرصدو مقدار کربن از روغن متصاعد م 10به مقدار  CH2و 

 يکنتاکتها توسط روغن د يپس از قطع جرقه فضا برخوردار است , یکیبردن قوس الکتر نیحذف و از ب يبرا یخوب کیالکتر
  گردد. یم نیکنتاکتها تام نیب یکاف یقیگردد و قدرت عا یتازه پر م کیالکتر

  :یروغن يکرهایروغن در بر نقش
  .نیاز زم زیکردن کنتاکتها از بدنه تانک روغن و ن قیعا يبرا -1
  کنتاکتها بعد از خاموش شدن جرقه. انیدر م یقیعا ۀواسط کیآماده کردن  يبرا -2
  در مدت بوجود آمدن قوس. دروژنیه دیتول يبرا -3

  کنتاکت متحرك و دو کنتاکت ثابت وجود دارد. کیعموما  دهاینوع کل نی: در انکته

  :یروغن کرهایضعف بر نکات
  شود. یم دیرسوبات در داخل کل جادیشدن و ا زهیروغن باعث کربون -1
  شود. یخطرناك م يهایانفجار و آتش سوز جادیباعث ا دروژنیهوا و ه بیترک -2
تانک روغن بزرگ دارد که در  کیبه  ازین تیمحدود نیو انفجار را در بر دارد ,ا يترشح و نشت از مخزن امکان آتش سوز -3

  و ولتاژ وجود ندارد. انیامکان ساخت تانک روغن متناسب با آن جر ادیز یلیخ يانهایولتاژ و جر
  باال. يبخصوص در ولتاژ ها دینما یرا اشغال م يادیز اریبس حجم -4
  دارد. ازیمرتب از کنتاکتها و روغن ن دیو بازد سیبه سرو -5
  .ستندیمکرر مناسب ن يها یزن دیکل يبرا -6
هر فاز تانک مخصوص به خود را  نکهیا ایتانک قرار داشته باشند و  کیتوانند داخل  یهر سه فاز م یروغن يکرهایدر بر -7

  داشته باشند.

  خاموش شدن جرقه: لیدال
  ).یکیمکان ياز عملکرد بازو یشدن قوس( ناش یطوالن -1
  خنک شدن جرقه.  -2
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  ود.ش یو قوس خنک تر م شتریانتقال حرارت روغن ب جهیشده در نت شتریطول جرقه,سطح تماس جرقه با روغن ب شیافزا با
 ****  

 تجهیز    با رنگ قرمز متوجه میشویم کلید بسته است و رنگ سبز به مفهوم باز بودن این کلید است در تابلو این
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  )Recloser(   کلوزریر
 يریگمورد جلو یبرق ب يها یقطع  ياریکه از بس باشدیم عیانتقال و توز_و مهم در خطوط يکاربرد اریبس يا لهیوس  کلوزرری
 يبه معنا closeو ”  دوباره“ يبه معنا یسیدر انگل re. واژه کندیم
 ای” دوباره بستن“ فهیوظ Recloserجهت  نیاز ا باشد،یم” بستن“
  رخ داده است را دارد. ییکه خطا یقالدر خطوط انت” وصل مجدد“
 کتورژنید ای وزیف کیمانند  یخطوط انتقال را در حالت اتصال کلوزرری

د هنوز وجو یکند . اگر اتصال یکند و بالفاصله مجدداً وصل م یقطع م
 یکه اتصال یعمل تا زمان نیداشته باشد مجدداً قطع خواهد کرد . ا

ند قطع کامل (قفل) بک یدر مقابل اتصال دائم کلوزریر ایبرطرف بشود 
  خواهد داشت. دامها

  Disconnect): ونری( سکسکانکتوریدس
با بریکر  قبالیک کلید میباشد که براي قطع و وصل ولتاژ بشرط اینکه 

  جریان قطع شده باشد
  قطع و وصل این کلید عمدتا با چشم قابل مشاهده است.

  ولتاژ نامی از مشخصات مهم آن است
  
 ةخاموش کنند ۀفاقد محفظ دهاینوع کل نیباشند؛ا یاتصال کوتاه م يانهایبار و جر ریقابل قطع و وصل در ز ریغ يدهایکل

جدا کردن دو قسمت  يفشار قو يآنها در پست ها يریباشند و هدف از بکار گ یم تیها کامال قابل رو غهیجرقه هستند و ت
  باشند. یم گریکدیپست از 

  
 یساخته م یشوند و از سه قسمت اساس یمتفاوت ساخته م يدر ولتاژها ونرهایسکس
  شوند:

  انیحامل جر يها غهیت -1
  ییاتکا يمقره ها -2
  مربوطه ياهرمها عمل کننده و زمیمکان -3

  :ونرهایسکس ةعمل کنند زمیمکان
  شود. یم کیعمل کننده توسط دست تحر زمیمکان نحالتی: که در ایدست-1
 مستیس کیکه به  یکیموتور الکتر کیعمل کننده توسط  زمی: که مکانيموتور-2
کنند و باعث باز و بسته شدن  یوارد م رویعمل کننده ن يمتصل است به اهرمها ربکسیگ

  شود. یم ونرهایسکس

  :هاسکسیونر انواع
  ):ی( دوستونیدوران -1
درجه صورت  90 یۀبا زاو نیبا سطح زم يو عملکرد آنها بصورت مواز رندیگ یو باالتر مورد استفاده قرار م 132kv يولتاژها در
  . ردیگ یم
  ):ي( عمودیدوران -2
  )يا غهیت ونری.( سکسرندیگ یدر تمام سطوح ولتاژ مورد استفاده قرار م که
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  شکل( پاندو گراف): یچیق -3
  رود. یکه اختالف ارتفاع دارند معموالبکار م ییجاها در
  ):یی( چاقویزانوئ يکانکتورهایدس -4
  Earthing Switch & Grounding Switch: نیزم سکانکتورید -5
با  یکیمکان ایو  یکیالکتر نترالكیا کی يمعموال دارا سکانکتورهاید نیا

 نیباشند بد یم یترانسها,راکتورها, بانکها خازن ایخط و  يونرهایسکس
به ترانس باز نباشد بسته نخواهد  يورود ایسر خط  ونریمفهوم که تا سکس

ته مربوط بس ونریبسته باشد سکس نیزم ونریکه سکس یشد و تا زمان
  شد. نخواهد

  
  :سکانکتورهایباز و بسته شدن د طیشرا 

 سیمغناط يانهایجر ایخطوط  یشارژ خازن يانهایتنها در مدار جر -1
  کوچک وجود داشته باشد.  عیتوز يترانسها یکنندگ

  نکند.  رییتغ دیولتاژ دو سر کل دیبا باز و بسته شدن کل -2
صفر است زمان قطع و وصل در  بایاز آنها تقر يعبور انیشوند و جر یبسته نم ایباز و  انیجر ریدر ز دهایکل نکهیبعلت ا -3

  است. کرهایاز بر شتریب یلیخ ونرهایسکس
شود که  یدر نظر گرفته م ستمیس نترالكیبنام ا یمدارات فرمان کریدر ارتباط با بر سکانکتهایاز عملکرد د نانیاطم يبرا -4
  .یکیباشد و هم مکان یکیتواند الکتر یهم م نترالكیا ستمیس نیا
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  L.A Lighting Arester  ریبرقگ
 ریشود از برقگ جادیدر شبکه قدرت ا ریتوانند توسط دو عامل ز یکه م ییدر مقابل اضافه ولتاژها زاتیحفاظت تجه يبرا 

  شود: یاستفاده م
  صاعقه و رعدوبرق لیاز قب یرونیعوامل ب -1
  .  دیآ شیرزونانس ممکن است پ ای,اتصال کوتاه و نگیچیسوئ رینظ يکه بر اثر اختالالت شبکه و موارد یعوامل داخل -2

  
  عبارتند از: یدر مقابل اضافه ولتاژ بطور کل یحفاظت زاتیتجه اتیخصوص

  نشان ندهند. یعکس العمل چیشبکه ه یدر مقابل ولتاژ نام -1
عکس العمل نشان دهند  عیسر اریبوجود آمده بس يدر مقابل اضافه ولتاژها -2

  نرسد. بیآس ستمیس زاتیتا به تجه
  را داشته باشند. ادیز اریبس يها انیعبور جر تیقابل -3
 ریاز برقگ انیعبور جر یولتاژ به مقدار نام دنیپس از رفع اضافه ولتاژ و رس -4

  قطع و مدارات کامال باز گردد.

  :رهایبرقگ انواع
  يا لهیم ریبرقگ -1
   یسوپاپ ریبرقگ -2
   zno يرو دیاکس ریبرقگ -3

  :ریبرقگ مشخصات
  Rated Voltage:  یولتاژ نام -1

  نداشته باشد. يتواند داشته باشد و عملکرد یدر دو سر خود م ریکه برقگ يکه عبارت است از حداکثر مقدار مؤثر ولتاژ
  Rated Fregaency:  یفرکانس نام -2

F=50 Hz or 60 Hz شود . یدر آن نصب م ریبرقگ کهیفرکانس شبکه ا  
   Paver Frequency Spark Over Voltage: یصنعت ولتاژ جرقه با فرکانس -3
 یجرقه در دو سر آن م جادیباعث ا ریو در صورت اعمال به برقگ یکه در فرکانس صنعت يعبارت است از حداقل مقدار ولتاژ -

  شود.
   Impulse Spark Over Voltag: ياز موج ضربه ا یناش يولتاژ جرقه ا -4
  شود. یباعث آن م ریکه در صورت اعمال به برقگ هیثان کرویم 1.2/50 يموج ضربه ا کیمقدار پ -
   Rated Discharge Current:هیتخل انیحداکثر جر -5
  وارد گردد. يصدمه ا ریبدون آنکه به برقگ هیدر هنگام تخل دیتواند عبور نما یم ریکه از برقگ یانیحداکثر جر -
   Residerad Voltage:ماندهیولتاژ باق -6
  دارد. ریبرقگ انیبه جر یشود که بستگ یدر دو سر آن ظاهر م ریکه در صورت عملکرد برقگ يمقدار ولتاژ -
  :ریکانتر برقگ-7
عبور داده است از جهت کاربرد آن در  انیدر اثر اضافه ولتاژها عمل کرده واز خود جر ریرا که برقگ یبمنظور تعداد دفعات-

شماره  کیکانتر  ریهر بار عملکرد برقگ ي. به ازامیکن یاز کانتر استفاده م میداشته باش يآمار يو برداشتها ندهیآ يها یطراح
  سال قابل قرائت و ثبت خواهد بود. ایهر ماه , فصل  انیآن تعداد عملکردها در پا بهرا ثبت خواهد کرد که با توجه 
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  : يریاندازه گ يترانسفورماتورها
اندازه  يعملکرد رله ها و دستگاهها يبرا مایتوان از آنها مستق یهستند که نم ادیز يبقدر انیشبکه قدرت ولتاژ و جر در
 اتیمشود تا ک یو ولتاژ استفاده م انیجر يبه نام ترانسها یلیاز وسا لیدل نی(آمپر متر و ولتمتر) استفاده کرد به هميریگ

آنها قرار  اریدر اخت يریاندازه گ يها و دستگاهها رله يقابل استفاده برا یان شبکه در سطحیرا متناسب با ولتاژ و جر یکیالکتر
  دهند.
اژ را به و ولت انیکم که جر یلیهستند با قدرت خ يکاهنده ا ي, ترانسفورماتورها يریاندازه گ يترانسفورماتورها گرید بعبارت

(رله ها) از شبکه قدرت یو حفاظت يریاندازه گ لیدهند و وسا یکاهش م يریاندازه گ يدستگاهها يمقدار قابل سنجش برا
  گردند. یو مجزا م زولهیا

  ) P.Tولتاژ: ( ترانسفورماتور
ولت، که میتوان با  100ولت را کاهش دهیم مثال به حدود 230000جهت اندازه گیري ولتاژ باید به روشی ولتاژ زیاد مثال 

  گویند PTیک ترانسفورماتور  این عمل را انجام داد به این تجهیز 
  ترانس موازي وصل میشود و سرهاي ثانویه دو اندازه گیري ولتاژ را انجام میدهد.   سر اولیه این

  اندازه گیري ولتاژ جهت ارسال به سیستمهاي نمایشگر اندازه گیري ولتاژ  )1
 اندازه گیري ولتاژ جهت ارسال به سیستمهاي حفاظت و کنترل )2

  هسته این ترانس میتواند به دو صورت باشد
  ین ترانس باال میباشد و ارزان استهسته ا  –هسته باال 

پایین میباشد هنگام زلزله  PTهسته این ترانس پایین میباشد و گران است ولی در این نمونه چون عمده وزن   –هسته پایین 
آسیب نمیبیند پس در مناطق زلزله خیز حتما 

PT با هسته پایین استفاده میشود  
ولتاژ نامی و دقت اندازه گیري از مشخصات 

 سیار مهم در این تجهیز استب
  
  

 هیاست که در آن ولتاژ ثانو يترانسفورماتور
  و دیآ یبوجود م هیبا ولتاژ اول يمتناسب و همفاز

ناسب م يبه ولتاژ ستمیس کیولتاژ  لیتبد يبرا
 یبکار م یحفاظت ایو  يریاندازه گ لیجهت وسا

را از  یوحفاظت يریمدارات اندازه گ زیرود و ن
  سازد. یم زولهیمدار قدرت ا

 ریسا رینظ زیترانسفورماتورها ن نیا
 سیترانسفورماتورها بر اساس القاء الکترومغناط

 يرا به ولتاژها يعمل نموده و ولتاژ فشار قو
  .دینما یم لیاستاندارد تبد

P.T مخزن روغن بوده  يدارا ادیز يها در ولتاژها
  است: ریز يدهد و شامل قسمتها یم يرا درون خود جا هیوثانو هیاول يچهایپ میکه س

   يفشار قو چیپ میس -
  فیفشار ضع چیپ میس -
  باشد یاز نوع خشک م نییپا يباال معموال روغن و در ولتاژها يکه در ولتاژها یقیمواد عا -
  هسته -
  آن یخارج یقیجدار عا -
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  شوند: یم میولتاژ از نظر ساختمان به دو دسته تقس يترانسفورماتورها
   Single Bushing:ینگیبوشنوع تک  -1
   Double Bushing: ینگینوع دو بوش -2
  شود. یاستفاده م ینگیتک بوش يها P.Tاز  نیولتاژ فاز به زم يریاندازه گ يبرا

P.T شوند. یم هیبوده و بصورت ستاره ته متیاز نظر ساخت ارزان ق ینگیتک بوش يها  
P.T شوند. یدر شبکه قدرت نصب م يها کال بصورت مواز  
P.T باشند: ریز اتیخصوص يدارا دیها با  

  حداقل باشد. هیو ثانو هیاول يها چیپ میافت ولتاژ و افت توان در س -1
  کم باشد. اریبس یپراکندگ يفلو -2
  هسته به اشباع نرود. -3

 از آن يعبور انیداشته باشد تا جر ییامپدانس باال یعنیآن باز باشد  هیاست که ثانو نیا P.T يحات برا نیمهم: بهتر نکته
  محدود گردد. اریبس

  :یعنیمدار معادل  ي:تفاوت آنها در پارامترها C.TوP.T تفاوت
  چهایپ میتفاوت در مقاومت س -1
  تفاوت در مشخصه هسته ها -2

  .رندیگ یها بصورت تکفاز مورد استفاده قرار م P.T:عموما  نکته
   -ها: PT کاربرد
  حفاظت ستمیدر س
  يریاندازه گ ستمیدر س
  است: نیها بصورت مشروح چن P.Tکاربرد  که
  ولتاژ يریاندازه گ -
  فرکانس يریاندازه پ -
  توان يریاندازه گ -
  قدرت بیضر يریاندازه گ -
  مدار سنکرون چک يبرا يریبهره گ -
   O/V---U/V---Directional ياستفاده در حفاظتها -

P.T پس محل نصب  میمطمئن شو دریبرق بودن ف ینصب گردد که از ب ییدر جا دیباPT:  
  .Line Trapدر دو سر خطوط انتقال ودر کنار  -
  ترانس قدرت. یو خروج يدر ورود -
  وجود داشته باشد. P.T دیبا نیهر ش ریدر ز -
  :PTدر  یمالحظات عموم 

دسته از  کیشده باشد. از  لیتپ تشک نیکر استفاده کرد که هر کر امکان دارد از چند نیتوان از چند یم P.T هیدر ثانو -1
 يهاباالتر از کر دیبا يریاندازه گ يشود که کالس دقت کرها یحفاظت استفاده م يبرا گریواز دسته د يریاندازه گ يکرها برا
  باشد. یحفاظت

که  دیعبور نما PT هیاز ثانو يادیز انیشود جر یاتصال کوتاه گردد که باعث م PT هیاز موارد امکان دارد که ثانو یدر بعض -2
 ی) استفاده مMCB( وزیمنظور از ف نیخواهد شد به هم PT دنیکند باعث صدمه د یاشباع کار م یکیدر نزد PTچون هسته 

  باشد. داشته دیخودش با ي) براMCB( کیشود و هر کر 
در قسمت  هیدر ثانو گردند. تپ ها یبا حروف بزرگ مشخص م هیبا حروف کوچک و در طرف اول P.Tدر  هیثانو ينالهایترم -

  شوند. یبا رقم در سمت چپ مفهوم م هیراست و تعداد کرها در ثانو
   یولتاژ نام -: PTمهم در  اتیو کم فیتعار

  مد نظر است  نیفاز به زم شهیو هم لینسبت تبد -
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  ( بردن)P.T هیبار در ثانو -
  ترانس  ینام یخروج -
  ولتاژ  يدرصد خطا -
  فاز ییجابجا يخطا -
  دقتکالس  -

  :یقیعا سطح
  داردمثال: یبه مدت زمان اضافه ولتاژ بستگ بیضر نیاست که ا p.T ياضافه ولتاژ مجاز رو زانی:مصرف میولتاژ نام بیضر
pT دینما یدرصد اضافه ولتاژ را تحمل م 10ها بطور معمول.  
PT  60درصد اضافه ولتاژ را به مدت  50ها بطور معمول Secدینما یتحمل م.  
pT  30درصد اضافه ولتاژ را به مدت  100ها بطور معمول Sec دینما یتحمل م.  

  Capacitor Voltage Transformer Or C.V.Tسی وي تی 
ولت، که میتوان با  100ولت را کاهش دهیم مثال به حدود 230000جهت اندازه گیري ولتاژ باید به روشی ولتاژ زیاد مثال 

  گویند CVTمقسم خازنی این عمل را انجام داد به این تجهیز 
  این تجهیز موازي وصل میشود و دو اندازه گیري ولتاژ را انجام میدهد.  

  ال به سیستمهاي نمایشگر اندازه گیري ولتاژ اندازه گیري ولتاژ جهت ارس )1
  اندازه گیري ولتاژ جهت ارسال به سیستمهاي حفاظت و کنترل )2
به خط انتقال برق حتما نیاز به کوپل سیستم  PLCجهت اتصـال سیگنال رادیو مخابراتی   CVTسـومین اسـتفاده از    )3

(بین  PLCکه در حقیقت فیلتر عبور فرکانس این وظیفه را بعهده دارد  CVTمخـابراتی بـه خط انتقـال را داریم که    
40khz-400khz 50) و عدم عبور فرکانسhz ولتاژ زیاد خط انتقال میباشد  

 
ترانسفورماتور  کیولتاژ با استفاده از خازن و ةکنند میتقس ۀلیوس کیولتاژ خازن عبارت است از  ترانسفورماتور
دو سر  ولتاژ به کیدرست شده است با انتقال  يخازن بصورت سر يولتاژ از تعداد ةکنند می. دستگاه تقسیسیالکترومغناط

که خازنها  ی. در صورتدیآ یاز خازنها بوجود م کیدر دو سر هر  ییاافت ولتاژه Xcخازن بعلت وجود مقاومت خازن  ۀمجموع
  از خازن ها برابر خواهد بود. کیافت ولتاژ دو سر هر  میانتخاب کن کسانی تیرا با ظرف

( بردن ی. قدرت خروجندینما یاستفاده م C.V.Tاز  يو از نظر اقتصاد یبعلت سهولت در طراح kv 63باالتر از  ياولتاژه در
Burden ) C.V.T ای P.T استاندارد  قیها به طرIEC 160,200,350,500است ( ریز ریاز مقاد یکی Va از (
  شود. یاستفاده م زین P.L.C ) power line Carrierپست موسوم به(  یمخابرات يها ستمیولتاژ خازن در س يترانسفورماتورها

  Current TransFormer - C.T سی تی  
ولت را کاهش دهیم مثال به 230000آمپر در آن ولتاژ زیاد مثال  150جهت اندازه گیري جریان باید به روشی جریان مثال 

  گویند CTور این عمل را انجام داد به این تجهیز آمپر، که میتوان با  ترانسفورمات 5جریان حدود 
  سر اولیه این تجهیز سري وصل میشود و در ثانویه دو اندازه گیري جریان را انجام میدهد.  

  اندازه گیري جریان جهت ارسال به سیستمهاي نمایشگر اندازه گیري ولتاژ  )1
  اندازه گیري جریان جهت ارسال به سیستمهاي حفاظت و کنترل )2
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  سرهاي ثانویه حتما باید به تجهیز مربوطه وصل شوند و اگر به جایی وصل نشد باید اتصال کوتاه گردد
  هسته این ترانس میتواند به دو صورت باشد

  هسته این ترانس باال میباشد و ارزان است  –هسته باال 
هسته این ترانس پایین میباشد و گران است ولی در این نمونه   –هسته پایین 

پایین میباشد هنگام زلزله آسیب نمیبیند پس در مناطق  CTعمده وزن  چون
  با هسته پایین استفاده میشود CTزلزله خیز حتما 

  ولتاژ نامی و دقت اندازه گیري از مشخصات بسیار مهم در این تجهیز است
  

CT ریو هدف عدم تاث رندیگ یبا شبکه قرار م يها بصورت سر CT يبر رو 
  :دیبا لیدل نیشبکه است و به هم

  کم باشد. اریبس CT یکنندگ یسیمغناط یامپدانس -1
  حتما اتصال کوتاه گردد. دیبا C.T یۀثانو يبار یدر حالت ب -2
  :CT یۀاتصال کوتاه شدن ثانو لیدال
شود و  یم نیقدرت تام ۀتوسط شبک هیاول انیها جر CT ای انیجر يترانسها در

 يریآمپرمتر و رله) تاث رینظ ردیگ یقرار م C.T یۀکه در ثانو ی( امپدانسC.Tبار 
 نیا رایز دهدینم رییقدرت را تغ ۀشبک انینداشته و جر هیاول انیجر يبر رو

 یاست ,در حالت يزیناچ مقدارقدرت  ۀبا امپدانس بار شبک سهیامپدانس در مقا
از  یناش دیآ یبوجود م C.T ۀکه در هست یباشد فلوئ یباز م C.T یۀکه ثانو

د سبب توان یولتاژ م نیشود که ا ینم جادیا یۀدر ثانو یانیجر نکهیباشد و بعلت ا یقدرت است م ۀکه همان شبک هیاول انیجر
 یم C.T یۀدر ثانو ادیالقاء ولتاژ ز نیشود, عالوه بر ا یم C.T دنسبب منهدم ش تیو در نها C.T يقهایرساندن به عا بیآس

  .دینما جادیفرمان است ا ياپراتور پست که در ارتباط با تابلوها يبرا یتواند خطرات جان
  : ۀنکت
ست ا نیامر ا نیکرد, علت ا نیزم دیرا با انیجر يترانسها یۀکل یۀثانو چیپ میسر س کی شهیاست که هم نیها ا CTمورد  در

و  هیثانو نیب قیرفتن عا نیاز ب گریوجود دارد, از طرف د هیثانو چیپ میدر س ادیز اریمختلف احتمال القاء ولتاژ بس طیکه در شرا
موجبات  هیکردن ثانو نیزم بیترت نیباشند خطرناك باشد به ا یدر حال کار کردن با دستگاه م که يافراد يتواند برا یم هیاول

  .دینما یحفاظت افراد را فراهم م
  ها:CTدر مورد  یعموم نکات

  کند.  یشبکه عبور م انیجر CTیۀاز اول -
  است. هیاول انیاز جر یتابع CTدر  هیثانو انیجر -
  است. یو حفاظت يریاندازه گ لیوساCTبار -
  است. C.T lp/ lsمشخصات  نیاز مهمتر-
  و پنچ آمپر است. کیها معموال  CTیۀثانو انیجر-
  رسد.  یبه شش تا هم م CT يتعداد کرها-
  آهن است.– کلین ای,آهن , کنیلیمعموال از س CT ۀجنس هست-
  ها: CTبکار رفته در  يها قیعا
   Low Voltageخشک  قیعا

  Medium Voltageشده  يریقالب گ نیزر قی, عا ینیچ مقره
   High Extera High Voltageو کاغذ آغشته به روغن  روغن
  ها: CT یدقت یکیو مشخصات الکتر اتیکم
   lp/ls انیجر لینسبت تبد -1
   CT ۀبردن, امپدانس در ثانوب -2
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  یواقع انیو جر ینام انیجر نیدرصد اختالف ب -3
  لینسبت تبد يخطا ای انیجر يخطا -4
  1p/1s نی, اختالف فاز بانیدر فاز جر ییجابجا -5
  مرکب  يخطا-6
  هیاول انیحد دقت جر -7
   یحد دقت نام بیضر -8
  کالس دقت -9

  یقیسطح عا -10
  یولتاژ نام -11
  )1thکوتاه مدت)  انیجر یحد حرارت -12
  Idyn یکینامید انیحد جر -13
  ولتاژ شروع اشباع-14
  : CTخطا در  ةعمد لیدل

  است. 10 يبار یب انیجر ۀو موءلف یکنندگ سیامپدانس مغناط
  باشد. یآنها م کارۀها و ترانسها قدرت:در نقط C.T ةعمد تفاوت
عملکرد قرار داشته  یۀناح یمنحن يدور از زانو دیبا CTکهیدر حال ندینما یکار م یمنحن يدر زانو شهیقدرت هم يترانسها

 اریبس دیبا CTکار  ۀشوند نقط یحفاظت استفاده م يکه برا CTاز  ییکم شود مخصوصا در کرها يریاندازه گ يباشد تا خطا
  نرود. اعبه اشب CTباشد تا هنگام بروز فالت  نییپا

  شود. یمقطع هسته بزرگتر م جهیباال باشد که در نت يرینفوذپذ بیبا ضر يهسته ا يدارا دیبا CT: نکته

  : CTنصب  مکان
  و حفاظت يریاندازه گ يبرا یمالحظات فن -1
  يبند نهیطرح ش -2
  راتیسهولت انجام تعم -3
  يمالحظات اقتصاد -5
  حداقل چهار کر دارد: CT هر
   يریاندازه گ يکر برا کی -1
  یحفاظت اصل يکر برا کی -2
  بانیپشت يکر برا کی -3
  نیحفاظت ش يکر برا کی -4
روغن گردد  ینشت يدارا CT ندارد, پس اگر  ضیبه تعو ازین CTبوده که در طول عمر  يروغن بسته ا CTکه روغن  میدان یم
اطالع داد تا نسبت به برطرف کردن آن  راتیو در اسرع وقت به واحد تعم ستگاهیدر همان مراحل توسط اپراتور ا یستیبا یم

 زاتیرا به تجه يادیمنفجر و خسارات ز یدر مدت کوتاهCTبماند،  یبدون روغن باقCT یقیعا ياگر قسمتها رایاقدام گردد. ز
 يرا بالفاصله به واحدها یحساس و هر گونه نشت اریبسCTنسبت به روغن  دیبا فتیهر ش يکند. پس اپراتورها یوارد م یجانب
  باشد: یم فتیاپراتور هر ش فیاز وظا ریاطالع دهند.پس موارد ز ربطیذ
موضوع  یستیبا یم  CTباکس  نالیاز ترم ایمقره ها و  ریمخصوصا از قسمت ز CTاز روغن  یدر صورت وجود هر گونه نشت-

 يخروج اضطرار ایو  رید تعماطالع تا در مور راتیو واحد تعم يبدون درنگ به سرپرست واحد بهره بردار فتیتوسط اپراتور ش
  آن اقدام گردد.

ضمن اطالع به مرکز  یستیبا فتیاز روغن گردد, اپراتور ش یخال CT يباشد که نما يروغن در حد ینشت زانیچنانچه م-
و  ستگاهیا ي. سپس موضوع را به سرپرست واحد بهره برداردینما زولهیرا از مدار خارج و آن را کامال ا C.Tکنترل, بالفاصله 

  .دیاطالع و گزارش نما راتیگروه تعم
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  در پست: DCکنندگان برق  مصرف
  هشدار دهنده يالمپها وآالمها -1
   یحفاظت يرله ها -2
   یمخابرات يو دستگاهها ستمیس -3
  ونرهایو سکس کریقطع ووصل بر نیبوب -4
   Emergency light: ياضطرار ییروشنا -5
  ) voc(125 ونریو سکس کریبر يموتورها -6
  زنگ اعالن خطر  -7
  قدرت. يموتور تپ چنجر ترانسها -8

  :ستگاهیدر ا DCبرق  نیتام يروشها
  .ياستفاده از باطر-1
   Battry Chargerشارژر.  ياستفاده از باطر-2
 ینیرا به مدت زمان مع ستگاهیا ازیمورد ن DCبرق  هایقطع گردد, باطر یلیبهر دل ستگاهیا ازیمورد ن ACگه برق  یدر صورت-
  . هاستیو مقدار مصرف از باطر هایبه آمپر ساعت باطر یمدت زمان بستگ نیکه ا دینما یم نیتام

  :هایمصرف باطر موارد
  U.P.S ياضطرار ییو روشنا یمخابرات يها ستمیس -1
  دارند. یدائم يبه انرژ ازیکه از ساحل دورند و ن ایدرون در ینفت يسکوها -2
  اعالن خبر. ستمیو س مارستانهایب -3
  برق. يروگاههایو ن ستگاههایا DC یۀتغذ -4

  شارژرها: انواع
  سازها هستند. کویکه از  کیاستات -1
  . DCکوپل موتور ژنراتور-DCموتور ژنراتور  -کینامید -2

  شارژر: يو باطر يباطر
حفاظت  يبرا 12Vdc)110,120,127( يسر کیشارژر و  يدستگاه باطر کیانتقال حداقل  يستگاههایاز ا کیهر  در

وجود دارد در  P.l.C ستمیو س گنالیس يالمپها يبرا 48Vdc يباطر يسر کیو  Vdc 48دستگاه شارژر کیو  زاتیتجه
د وجو يباطر يشارژر و دو سر يدستگاه باطر کی ایو  يباطر يبزرگ دو دستگاه شارژر همراه با دو سر ياز دستگاهها یبعض

  دارد.
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له عملکرد ر یعنیپست  یکه حفاظت کل رایباشد ز یم يباطر يشارژر و دو سر يحالت استفاده از دو دستگاه باطر نیبهتر
 قیاز طر P.l.C ستمیآالم و س يو چراغها یحفاظت يها

 یگردد,لذا اگر بعض یم نیتام يباطر یعنی DCبرق 
پست قطع  ACبرق  ایو  نندیشارژر صدمه بب يباطر

  گردد.
فقط چند ساعت  زی, ن هایدر صورت سالم بودن باطر اوال

ولتاژ  %80که ولتاژ آنها به  یدوام خواهند داشت و وقت
با مشکل مواجه خواهد  کرهایبرسد قطع و وصل بر ینام

باشند در  یم يبه صورت سر هایکه باطر اچونیشد, ثان
 نندیصدمه بب ای هیتخل هایاز باطر یکیکه  یصورت

خواهند کرد که در صورت بروز فالت در  جادیرا ا یمشکالت
تواند عواقب  یخطوط م ایو  زاتیتجه يشبکه و بر رو

  :دیداشته باشد پس با یدر پ یمیوخ
 مهم از دو عیفوق توز یانتقال و حت يستگاههایا یۀدر کل

  استفاده کرد. يباطر يشارژ و دو سر يدستگاه باطر
در  يشارژ و چند عدد باطر يدستگاه باطر کیحداقل 
در دسترس وجود داشته باشد تا در  یدر محل ایپست و 

هنگام بروز حوادث بتوان در اسرع وقت از آنها استفاده 
  کرد.

  .میتالش را بعمل آور تینها هایباطر يمربوط در نگهدار يدستورالعمل ها يریو بکارگ قیبطور مرتب و دق دیبا
مهم در سه قسمت  نیبعمل آورد که ا سیو سرو دیبازد هایبا توجه به نکات ذکر شده در باال بطور مرتب و مداوم از باطر پس

  :ردیگ یصورت م
  ياز لحاظ ظاهر -1
  .مینمائ ضیبودن آنها را تعو وبیمع ایشدند و  یها) اگر در پوش آنها بسته نم چهی( درPlag Ventچک کردن -
  کانکتورها از لحاظ استحکام اتصاالتچک کردن  -
  ).میاستفادن نکن یمعدن ایو  ی( از حالل آلمیکن زییتم یمیسلها و اتصاالت آنها را با بورس س يدر صورت وجود شوره بر رو-
  .می) چک کندی( کلوزیف قیبه شارژر را از طر يباطر ییاتصاالت نها -
  
  و الکترودها: تیالکترول تیچک کردن وضع -2
   کیو نزد يباطر يرو MaxوMinدو عالمت  نیب دیکه با میکن یرا چک م تیالکترولسطح -

Max.باشد  
  که در حد نرمال باشد. میریرا با غلظت سنج اندازه بگ تیغلظت الکترول -

Kg/lite 1.24(+/-) 0.01  
  باشد. C –15C 45 نیب دیدما با نیا میریگ یرا توسط دماسنج مخصوص اندازه م تیالکترول يدما -
 یالکترودها م يوجود سولفات سرب بر رو ةاز حد روشن شده باشند نشان دهند شیاگر ب میکن یم دیرنگ الکترودها را بازد -

  . میطبق دستورالعمل رفتار نمائ دیباشد پس با
  :هایچک کردن ولتاژ باطر -3
  .دیچک نمائ وزهایف ریولتاژ کل سلهارا از ز-
  ولت در هر سل باشد.2.2در رنج مجاز خود باشند حدود دیو دقت کن دیریولتاژ هر سل را اندازه بگ -

  شود: یساخته م یکه از دو قسمت اساس یکیبه الکتر ییایشم يانرژ لی:تبدییایمیالکتروش لیپ فیتعر
  که از دو فلز مشابه ساخته شده اند. لیپ یاصل يقسمتها -1
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  شود یو جامد ساخته م عیکه از ما تیالکترول -2
  شوند: یم میها به دو دسته تقس لیپ ینظر واکنش درون از
 یم دیتول تهیسیالکتر ییایمیدر اثر واکنش ش ردیگ یکه در درون آن صورت م ي: در واکنش خودبخود یگالوان يها لیپ -1

  شود.
در داخل آن  يخودبخود ریانجام واکنش غ يبرا یمنبع خارج تهیسیکه از الکتر ییایمیالکتروش لی: پ یتیالکترول يها لیپ -2

ر برق شارژ ستگاهیدر ا یمنبع خارج نیا میدان یکه م ينامند, همانطور یم يرا اصطالحا باطر لیپ نیشود. که ا یاستفاده م
 ونیداسیکه در آن عمل اکس ي( آند) است. الکترودرندهیالکترود گ دگری) و عامل اکستدالکترود دهنده (کا اگریاست. عامل اح

 شتریکاتد از آند ب لیپتانس یگالوان يها لیکاتد است. در پ ردیگ یصورت م ایکه در آن اح يآند و الکترود ردیگ یصورت م
  ذارد.گ یم یآن باق يرو یآن بخادج رفته و بار مثبت يشود الکترونها یم ایکه اح يمثبت تر است چون الکترود یعنیاست 

  .دینما یم یبار منف جادیو در آن ا دهیگردباعث انتقال الکترون بدون الکترود  ونیداسیانداکس در
رونها الکت ردیگ یخود انجام نم يبخود ندیچون فرا یول ردیگ یدر آند صورت م ونیاسیباز هم اکس یتیالکترول يها لیپ در
 یتیلالکترو يهایداشته باشد پس در باطر ایانجام واکنش اح ياز الکترونها برا يرهایو کاتد ذخ دهیاز آن قسمت خارج گرد دیبا

  آند از کاتد مثبت تر است. لیپتانس

  
  :ردیگ یشارژر در چهار حالت صورت م اتیعمل

  Initial: هیحالت شارژر اول -1
تند. هس یشوند و کامال خال یبار اول تحت شارژ گذاشته م يبرا هایشود که باطر یاستفاده م یزمان هایحالت شارژر باطر نیا از

نصب شده) شارژر را بطور  يهایباطر تی( مطابق با ظرفیکند. بعد از زمان کاف یمنبع عمل م کیحالت شارژر مانند  نیدر ا
 اتیعمل نیشوند و بعد از ا یشارژ شدند مجددا دشارژ م کباری نکهیبعد از ا هایاطری, میگردان یخارج م هیاز حالت اول یدست

  گردد. یقرائت م 2.6v- 2.75v يولتاژ هر سلول باطر نحالتیگردند در ا یشارژ م هایمجددا باطر
  Boost Chang: عیشارژ سر -2
 هایاست که مجددا باطر ازیاستفاده شده باشد و ن هایباطر DCاز برق  یکار گرفته شده باشد و مدت هایکه از باطر یصورت در

  شود. ینوع شارژ استفاده م نیخود را بدست آورده از ا هیحالت اول
   Automatic Charg: کیشارژ اتومات -3
به حالت  قهیدق ستیبه مدت ب کیشارژر بصورت اتومات قهیاز ده دق شیبمدت ب ACصورت قطع و وصل برق دستگاه شارژ  در

Boost  رفته و سپس بحالتFlating گردد. یباز م  
   Flating Chargشارژ آرام:  ای يشارژ نگهدار -4
بطور خود به خود  يباطر يشارژ اغلب در ضمن کار عاد نوعیشوند و ا یم يبصورت آماده بکار نگهدار هایصورت باطر نیا در

 هکیباشد در حال یصفر م یتافات درون جهیصفر و در نت یمقاومت درون يآل دارا دهیا يکه باطر میدان ی. مردیگ یصورت م
ر مورد نظر د ی. ولتاژ ناميباطر یناز مقاومت درو یناش يدارند به علت تلفات انرژ اومبه شارژ مد ازیآل نبوده و ن دهیا هایباطر

  باشد. یم 2.23v يهر سل باطر يبرا نحالتیا
 نیکنند که غلظت مجاز را که ب یم يریسنج غلظت محلول را اندازه گ یدستگاه چگال کی ۀلی:بوسيغلظت محلول باطر نییتع

 آب ختنیمجاز با ر دنیآورند. جهت رس یگراد است بدست م یدرجه سانت ستیمکعب در ب متریگرم بر سانت 1.21-1.19
  رد.یگ یصورت م نکاریمحلول پتاس بداخل محلول ا ایمقطر 

  حالت نرمال : -DC:1وACاعم از  ستگاهیا یۀتغذ ستمیس
   Station Service یترانس مصرف داخل قیاز طر ستگاهیا ازیمورد ن ACبرق  نیتام -1
  .دینما یاقدام      م زین هایهمزمان نسبت به شارژ باطر ازیمورد ن DCبرق  دیشارژر:که شارژر ضمن تول يباطر -2
  :يحالت اضطرار -2
  گردد. یم نیتام ACژنراتور برق  زلیدر صورت موجود بودن د نصورتیباشد که در ا یقطع م ACبرق  -1
  .ندینما یم نیتام هایرا با باطر ستگاهیا ازیصورت برق مورد ن نیژنراتور قطع است که در ا زلیو د S.Sاعم از  ACبرق  -2
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   S.S:یترانس مصرف داخل -1:ستگاهیدر ا ACسه فاز  نیتام روش
  ژنراتور زلید-2

  .ستگاهیموجوددر ا ياتاقها ریو سا هایفرمان, رله, باطر يمحوطه , اتاقها یی:روشناستگاهیدر ا ACکنندگان برق  مصرف
 يارژرها, شدهایو کل زهایقدرت, پمپ آب, پر يترانسها ةخنک کنند يها , فنیو حرارت یبرودت لی, وساستگاهیا هیتهو ستمیس

اتاق فرمان و رله و مارث  يپانلها ییقدرت , روشنا يتپ ترانسها ضیسه فاز مربوط به تعو ي, موتورها DCولت  125و48
 ياضطرار ییوشنار يو چراغ ها یدست میس یب ي)) شارژرها33Kv Trip Device يکرهایبر سیواید پیتر هیتغذ نگهایل

  .رهیو غ ایثابت گو میس یب یۀ, تغذیدست

   Bus bar Arrangment:  يبند نهیش
, روگاههایاز ن یکیالکتر يکه انرژ يتسمه ا ایو  یمیس ای يبه شکل لوله ا يهاد کیعبارت است از  نهیش ایبار  باس

ه است ک يهاد کی نهیشود بعبارت ساده تر ش یآن به مراکز مصرف منتقل م قیخطوط انتقال و از طر ایترانسفورماتورها و 
  مصرف متصل است. زو مراک دیانشعابات متعدد به منابع تول ۀلیبوس
را  زاتیجهت نیساختار و اتصاالت ب جادیو ا گریکدیباس و به  کیمختلف را به  يدرهایف یکیارتباط الکتر ة: نحو يبند نهیش
  .ندیگو يبند نهیش

  :يبند نهیمؤثر در ش عوامل
  یده سیو تداوم سرو نانیاطم تقابلی •
  پست در شبکه  تیموقع •
  پست  تیولتاژ و ظرف •
  مصرف کننده تیاهم •
   Switchingشبکه  يحالت کار عاد ردریو تعم ۀپست از نظر توسع تیوضع •
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  :يبند نهیش انواع
   Without Busborبدون باسبار  ستمیس -1
  (ساده) Busbar Single نهیتک ش ستمیس -2
  Main & Transfer Busbar یو انتقال یاصل يبند نهیش -3
   Duplicate Busbar)  یاصل نیدوبل( دو ش يبند نهیش -4
   يمواز سکانکتیدوبل با د يبند نهیش -5

Duplicate Busbar with By pass Disconec  
   One & halfe Breaker System يکریبر میو ن کی يبند نهیش -6
   Double Breaker System يکریدو بر يبند نهیش -7
   Ring Busbar System يحلقو يبند نهیش -8
   Combined System یبیترک يبند نهیش -9

  نیاز دو ش شیبا ب يبند نهیش يها ستمیس -10
   without Busbarبدون باسبار:  ستمیس1
  است: ریز بیمعا يشود و دارا یاستفاده م یموقت ایو  تیکم اهم يطرح اصوال بندرت و تنها در پست ها نیا
  شود. یبرق م یکل پست ب زاتیاز تجه کیهر  يرو راتیانجام تعم يبرا -
  هر قسمت از مدارات داخل پست کل پست بدون برق خواهد شد. ایخط و  يدر رو یبا بروز هر اتصال کوتاه -
  دارد. یکم اریبس نانیاطم بیضر -
  رود. یکوتاه مدت بکار م يها هیتغذ يبرا -
  کننده ها وجود ندارد. هیتغذ يامکان مانور رو -

  آن است. متیبدون باسبار حفاظت ساده و ارزان ق ستمیس تی** تنها مز
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  ( ساده)  Single Busbar: نهیتک ش ستمیس -2
  کم ۀنی: هزایمزا

  ساده  اتیو عمل حفاظت
  کنند. یم ادیارتباط پ گریکدیبا  کریبر کیو توسط  نیش کی يتمام انشعابات رو ستمیس نیا در
  :بیمعا
  شود. یبرق م یتمام پست ب نیش يبا اتصال کوتاه رو •
  شود. یانشعاب آن انشعاب بدون برق م کی يرو راتیدر صورت تعم •
  وجود ندارد. ستگاهیکل ا یبدون خاموش ستگاهیا ۀامکان توسع •
را  رگید ستگاهیاز ا هیاست که امکان تغذ ییمصرف کننده ها يمناسب برا يبند نهینوع ش نیا

  داشته باشند.
 ( کریطرح فوق از بر بیاز معا یبرطرف کردن بعض يتوان برا یم

Bus Section = Bus Tie(  
 نیش یقطع طول يکه برا یاستفاده کرد. در صورت سکانکتیاز د ای و

 طرف کیقطع و وصل آن  ياستفاده شده باشد برا سکانکتیاز د
ر توان د یم کریرت استفاده از بردر صو یبدون برق باشد ول نیش

  را باز و بسته نمود. کریبر یطیهر شرا
هر  يرو یباس شکن در صورت اتصال کریصورت استفاده از بر در

باس شکن در  کریرا دنبال خواهد داشت و بر يبهتر یده سیشود و تداوم و سرو ی, همان قسمت بدون برق منیفسمت از ش
  شود. یبسته نگه داشته م ستگاهیا يحالت کار عاد
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   Main & Transfer Busbar: یو انتقال یاصل يبند نهیش -3
  
  .میاز باس شکن استفاده نمائ نکهیتمام انشعابات بدون برق خواهد شد مگر ا نیش يصورت اتصال کوتاه رو در
برقرار بوده و از  یاصل نیتنها ش ستمیس يحالت کار عاد در
کوپلر باز است. و  کریشود و بر یاستفاده نم یفرع نیش
از  یکی نیتواند جانش یباس کوپلر در هر زمان تنها م کریبر
  ترانس شود ایخطوط و  يکرهایبر
ه ک یفرع نیش کیو از  یاصل نیش کیاز  ستمیس نیا در

 Bus Couplerموسوم به  کریبر کیتوسط  نیارتباط دو ش
و  یاصل نیبه ش کریبر قیاست, هر انشعاب از طر ریامکان پذ

اس ب کریوصل است. بر یفرع نیبه ش سکانکتید قیاز طر
تواند  یم کرهایاز بر کیکوپلر در صورت اشکال در هر 

از  کیهر  يباس کوپلر بجا ینیگزیشود. پس هنگام جا آنها نیگزیجا
لر را کوپ نیطرف يسکانکتهاید دیترانس, ابتدا با ایخط و  يکرهایبر

ل به متص ونریسکس تیشده و در نها کوپلر بسته کریبست و بعدا بر
  .ندینما یترانس را از مدار خارج م ایخط  کریبسته و بر یفرع نیش
 نیش یباشد گاه ادیز یاصل نیکه تعداد انشعابات از ش یصورت در
 گرددکه ارتباط بخش یم میتقس زیچند بخش ن ایبه دو  یو فرع یاصل

 قیاز طر یفرع نیودر ش کریبر قیمعموال از طر یاصل نیها در ش
دون ب ستگاهیا ۀتوجه داشت که توسع دیشود با یانجام م سکانکتید

در صورت استفاده از باس  ی.ولستین ریذکامل آن امکان پ یخاموش
  توسعه بدون برق کرد.  يطرف آن را برا کیتوان  یشکن م

  .رندیترانس قابل تعم ایخط و  یترانس بدون خاموش ایخط و  يکرهایبر یول ستین ریقابل تعم یبدون خاموش نیش
 نیشود و در صورت استفاده از باس شکن در ش یدو طرف در نظر گرفته م يصورت استفاده از باس شکن, باس کوپلر برا در
  .مینمائ ریرا در آن واحد تعم کریدو بر میتوان ی, میفرع

  .ردیگ یمورد استفاده قرار م Kv 132تا سطح ولتاژ  يبند نهینوع ش نیا معموالً
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   Duplicate Busbar): نیدوبل( دوش يبند نهیش -4
  

متفاوت  یلو انتقا یاصل يبند نهیکوپلر در ش کریبا بر يبند نهیش نیکوپلر در ا کریبر نقش
  است. 

استفاده شود هر  یاصل نیاز دو ش یبدون خاموش D.S سکانکتیتوان با استفاده کردن از د یم
 گرید نیبه ش نیش کیامکان اتصال از  سکانکتیاست که دو د سکانکتیسه د يانشعاب دارا

س را بسته و پ کرکوپلریمربوط به کوپلر و بر يسکانکتهایصورت است که ابتدا د نیبه ا
 ادیز که تعداد انشعابات یدر صورت ندینما یاول را باز م نیرا بسته و ش مدو نیش يسکانکتهاید

 کی نیهر بخش از ش يبرا نصورتیفاده کرد که در ااست Bus section کریتوان از بر یباشد م
و  نیش کیاز انشعابات را از  يتوان تعداد یم ستمیس نیخواهد بود. در ا ازیکوپلر مورد ن کریبر

   است. ریکرده توسعه پست بدون برق کردن پست امکان پذ هیدوم تغذ نیرا از ش گرید يتعداد
  :یاساس بیع

انشعاب مربوطه را بدنبال خواهد داشت تا سطح  یترانس, خاموش ایخط و  کریبر ریتعم
   .رندیگ یمورد استفاده قرار م لوولتیک 132ولتاژ 
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  :يمواز سکانکتوریو د یاصل نیبا دو ش يبند نهیش ستمیس -5
Duplicate Busbar With by pass Disconect  

 يالت عادتوانند در ح یم نیاز دو ش کیاست. هر  یانتقال یدوبل و اصل يبند نهیش ستمیاز دو س یبیدر واقع ترک ستمیس نیا
 یوجود داشته باشد م یهر انشعاب نقص کریکه در بر ي. در مواردردیبعنوان درز و مورد استفاده قرار گ يگریدر مدار باشند و د

 وبیمع رکیانشعاب مربوطه نسبت به رفع اشکال از بر یکرد و بدون خاموش جادیکوپلر ا کریبه کمک بر يمواز ریمس کیتوان 
ترل و , کنسکانکتهاید ادیجمع شده است. اما به لحاظ تعداد ز ستمیس کیدر  ستمیدوس يها تیمز بیترت نیاقدام کرد. بد

  گرانتر خواهد بود. ياز نظر اقتصاد زیتر و ن دهیچیپ ستمیحفاظت کل س
با سطح  يها یدر پس یباشند و گاه يادیز تیاهم يکه دارا Kv 132با ولتاژ  يمعموال در پستها زین يبند نهینوع ش نیا

  رندیگ یمورد استفاده قرار م زین 230Kvولتاژ 
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   One & half Breaker System:  يکریبر میو ن کی يبند نهیش ستمیس -6
 نیبر قرار هستند و ش نیش کی يفقط دارا یپست همگ يشده است بهنگام کار عاد یتاکنون معرف يبند نهیش يها ستمیس

برقرار رخ  نیش يرو یچنانچه اتصال کوتاه ییها ستمیس نیآن قرار ندارد. در چن يرو يدوم معموال بصورت رزرو بوده و بار
از آن  یبخش ایخواهند خورد و کل پست و  پیحفاظت باسبار تر ستمیه انشعابات توسط سدکنن هیتغذ يکرهایدهد تمام بر

برق  یمنطقه قرار دارند ب کیدر  ییستگاهایو باالتر که معموال ا 230Kvبا ولتاژ  ییبرق خواهد شد در پست ها یب یمدت يبرا
پر مصرف  یدر نواح صهر چند کوتاه مدت گردد بخصو يگسترده ا يهایتواند منجر به خاموش یبخش از پست م کیشدن 
 تیباال بردن قابل يخواهد داشت. لذا برا تیاهم شتریه بمسئل نیبزرگ باشد ا یصنعت يکارخانجات و مجتمع ها يکه دارا

 میون کی مستیشود که س یاستفاده م يمطمئن تر یگرانتر ول يبند نهیش يها ستمیاز س کهیش يداریو پا ستمیس نانیاطم
  از آنها ست. یکی يکریبر
ان شده است ). امک نهیهز کریبر میون کیانشعاب  کی يوجود دارد( برا کریهر دو انشعاب سه بر يبرا يبند نهینوع ش نیا در

 ادیو انشعابات ز کرهایبر يمانور رو
 وبیبا مع یانشعاب چیاست و ه

کننده آن  هیتغذ کریری کیشدن 
شود چون در  یاز مدار خارج نم
 ره يبرا هیتغذ ریهر لحظه دو مس

 يدارا ستمیانشعاب وجود دارد. س
بوده که در حالت  یاصل نیدو ش
کارکرد هر دو برقرار بوده و  يعاد
 یدر مدار م زین کرهایبر یۀکل

که  یدر صورت بیترت نیباشند. به ا
ک از ی چیبدون قطع ه ستگاهیا ۀاز انشعابات از مدار خارج نخواهد شد. توسع کی چیرخ دهد ه یاز اتصال کوتاه کیهر  يرو

  :يبند نهیش ستمیس نیاست.در ا ریانشعابات امکان پذ
  وصلند. يدر حالت عاد دهایتمام کل •
  بدون برق خواهند شد. نیمربوطه به همان ش يکرهایبر نیش يدر صورت اتصال کوتاه رو •
  از مدار خارج خواهند شد. کریهر انشعاب دو بر يرو یدر صورت اتصال •
  است. ریامکان پذ يها بدون قطع انرژ نیو ش کرهایهر کدام از بر ریامکان تعم •
  است. ریامکان پذ یتوسعه پست براحت •
  .کرهاستیبر ةبعهد يبند نهینوع ش نیمورد استفاده دارند. و نقش عمده در ا 400kvو  230kv يسطح ولتاژها تا

  ==============  
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  تعاریف تجهیزات
 Tترانسفورماتور   Fفیدر    Gژنراتور    Lخط 

     SS  ترانس توزیع داخلی   CVTترانس خازنی PT-VTترانس ولتاژ 
 ..……  LAبرقگیر    GTنولساز ترانس

… 
 

  8کد  کیلوولت 230  ولتاژ    9کد  کیلوولت 400  ولتاژ
  6کد  کیلوولت 66-63  ولتاژ    7کد  کیلوولت 132  ولتاژ
  3کد  کیلوولت 11  ولتاژ    4کد  کیلوولت 20  ولتاژ

  
  9کد  سکسیونر زمین     2کد  بریکر    3سکسیونر خط کد

 ...........  
  میباشد 66kvکه داراي ولتاژ  604یعنی بریکر خط  6042مثال 

  

  رنگ ولتاژ  در هنگام رقص نقشه هاي شبکه برق
  

  کیلوولت  400باالي   قهوه اي
  کیلوولت 400  بنفش
  کیلوولت  230  قرمز
  کیلوولت  132  سبز
  کیلوولت  63و  66  آبی

  کیلوولت  33  نارنجی
  کیلوولت  20-11  زرد

  کیلوولت به پایین  11  مشکی
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  سطوح ولتاژتعریف 
  کیلوولت 230و  400  انتقال 

  کیلوولت 63و  132  فوق توزیع 
  کیلوولت 11و  20و 33  توزیع

  و باالتر  63KVکلیه ولتاژهاي باالي    فشارقوي
  11KV, 20KV, 33KVکلیه ولتاژهاي باالي   فشار متوسط
  220V ,380V  ولتاژ   فشار ضعیف

  
  –کیلوولت در چین  500لتهاي بزرگ مثال فشارقوي براي بین کشورها یا ایا DC  dcولتاژ  

   dc  ولت در مترو  750فشار ضعیف مثال–    dc  ولت 110-48-24- 12باطریخانه  

  تعریف دیسپاچینگ
  مشاهده و کنترل شبکه برق را دیسپاچینگ گویند

  SYSTEM CONTROL CENTER   =SCCدیسپاچینگ ملی ( سطح صفر ) 
  مگاوات ) ، ایستگاههاي انتقال 100از کنترل تولید نیروگاههاي بزرگ ( بیش 

  AREA OPERATING CENTER   =AOCاي ( سطح یک ) دیسپاچینگ منطقه
  کنترل ایستگاهها  و خطوط انتقال

   REGIONAL DISPATCHING CENTER    =RDCدیسپاچینگ فوق توزیع ( سطح دو ) 
  کنترل ایستگاهها و خطوط  فوق توزیع 

   DISTRIBUTION CONTROL CENTER  =DCCدیسپاچینگ توزیع ( سطح سه) 
  کنترل شبکه توزیع برق
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  ) 230kv- 400kv(  محدوده ولتاژ انتقال

  ) 63kv-132kv(  محدوده ولتاژ فوق توزیع
  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش   )63,66,132KV( ولتاژ

�� ولتاژ عادي ∗ 0.95 < � < �� ∗ 1.05 
 %5کاهش تا  
  ولتاژ نامی

+ %5افزایش تا       -  
ولتاژ   

  نامی

-  

��   ولتاژ بحرانی ∗ 0.90 < � < �� ∗ 1.07 
 %10کاهش تا 
  ولتاژ نامی

با تپ و ورود خازن   تصحیح
    و خروج راکتور

+%7افزایش تا   
ولتاژ   

  نامی

با تپ و خروج   تصحیح
  خازن و ورود راکتور

� ولتاژ غیر قابل تحمل < �� ∗ 0.90 � > �� ∗ 1.07 

کاهش کمتر از 
ولتاژ  10%
  نامی

 به روش فوق و  تصحیح ولتاژ
 خروجی قطع خطوط خروجی

  کم اهمیت

افزایش بیش از 
  +ولتاژ نامی7%

به روش فوق تصحیح ولتاژ 
  قطع خطوط ورودي و

  )  11kv-20kv-33kv(  محدوده ولتاژ توزیع
��عادي                       +%5و   تا    -%5تا   عادي  ∗ 0.95 < � < �� ∗ 1.05  

   فرکانس همحدود
    50.3افزایش تا       هرتز  49.7کاهش تا   فرکانس عادي
    50.5افزایش تا       هرتز 49.5کاهش تا   فرکانس بحرانی

فرکانس غیر قابل 
  تحمل

کاهش کمتر از 
  هرتز49.2

مانور با دستور 
  دیسپاچینگ ملی

مانور با دستور   50.5افزایش تا   
  دیسپاچینگ ملی

  
هاي شبکه    نبایستی قبل از بازدید گروه تعمیرات فورماتورترانسدر در صورت عملکرد رله بوخهلتس و دیفرانسیل 

  در سرویس قرار گیرد.
   

  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش   )230,400KV( ولتاژ
�� ولتاژ عادي ∗ 0.98 < � < �� ∗ 1.02   

 %2کاهش تا  
  ولتاژ نامی

+ %2افزایش تا       -  
  ولتاژ نامی  

-  

��   ولتاژ بحرانی ∗ 0.90 < � < �� ∗ 1.05 
 %10کاهش تا 
  ولتاژ نامی

با تپ و ورود خازن و   تصحیح
    خروج راکتور

+%5افزایش تا   
  ولتاژ نامی  

با تپ و خروج   تصحیح
  خازن و ورود راکتور

� ولتاژ غیر قابل تحمل < �� ∗ 0.90 � > �� ∗ 1.05 

کاهش کمتر از 
  ولتاژ نامی 10%

 به روش فوق و  تصحیح ولتاژ
  کم اهمیت قطع خطوط خروجی

+ولتاژ %5افزایش بیش از 
  نامی

به روش فوق تصحیح ولتاژ 
  قطع خطوط ورودي و
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  اطالعات در خصوص پست و تجهیزات پست
  

  مشخصات فنی پست 
  ناحیه : شمال شرقی 

  ......پست : کارخانه 
  1355سال بهره برداري : 
  12000ابعاد پست (متر) : 

   شهرستان ......موقعیت جغرافیایی 
   km  : (5ساخت از مرکز شهر ( بعد

  11/132سطح ولتاژ پست :  
   2تعداد ترانس هاي قدرت :  

   MVA :  (40/45ظرفیت اسمی (
 MVAR : (2.5*2ظرفیت خازنی (

  فیدر خروجی  4تعداد خطوط ورودي و خروجی : یک خط ورودي و 
  )11تعداد کلیدهاي قدرت :  (

   2:   یتعداد ترانسهاي مصرف داخل
  ....آدرس  : 

  
  

  ( شماره دیسپاچینگ) اطالعات ژنراتور
  نام کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع واحد 

  ظرفیت اسمی (مگاولت آمپر) 
  ولتاژ خروجی ژنراتور 

  تعداد قطب ها 
  ضریب قدرت 

  نوع توربین 
  دور توربین (در دقیقه )

  )Speed governorنوع سیستم کنترل سرعت (
  )Speed droopکنترل سرعت (قابلیت تنظیم حساسیت سیستم 

  قدرت توربین (مگاوات) 
  نوع سیستم تحریک 

  حداکثر و حداقل مگاوار واحد (مگاوار ) 
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  ( شماره دیسپاچینگ)  ترانسفورماتور قدرت
  نام کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع ترانس 

  نوع سیستم خنک کننده و ظرفیت اسمی (مگاولت آمپر) 
  گروه برداري 

  نسبت تبدیل ولتاژ 
) و درصد تغییرات ولتاژ ULTC , OFFLOADنوع سیستم تغییر تپ ( 

  در هر تپ 
  محل قرارگرفتن تپ، با توجه به نوع ترانس و تعداد سیم پیچ ها
  جدول کامل ولتاژ وامپدانس درصددرهرپله تپ، براي هرسطح

  ولتاژ
  برحسب کیلوولت  BILمیزان 

  

   

  دیسپاچینگ)( شماره   کلید قدرت
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع کلید 

  نوع سیستم خاموش کننده قوس الکتریکی 
  ولتاژ نامی 

  جریان نامی 
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  جریان اتصال کوتاه (جریان قطع ، متقارن و نامتقارن ) 
  زمان قطع (میلی ثانیه یا سیکل ) 
  رمان وصل ( میلی ثانیه یا سیکل )

  قدرت قطع ( مگاولت آمپر) 
BIL   ( کیلوولت)  

  

   

  ( شماره دیسپاچینگ)   سکسیونر  
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  ولتاژ نامی 

  جریان نامی 
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  حداکثر جریان قابل بهره برداري 
  نوع سکسیونر  
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  ( شماره دیسپاچینگ)  ترانسفورماتور ولتاژ 
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  تعداد هسته ها 

  نسبت تبدیل هسته ها 
  کالس دقت هسته ها 

  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 
  حداکثر جریان اتصال کوتاه 

BIL   ( کیلوولت )  

  

  
  ( شماره دیسپاچینگ)  ترانسفورماتور جریان

  کارخانه سازنده 
  سال ساخت 

  تعداد هسته ها 
  نسبت تبدیل هسته ها 
  کالس دقت هسته ها 

  ) بر حسب ولت آمپر یا اهمMax. Burdenبار ثانویه (
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  حداکثر جریان قابل بهره برداري 
  نقطه اشباع  

BIL    بر حسب کیلوولت  

  

  
 BIL =  Basic insulation level       سطح ایزوالسیون یا سطح عایقی تجهیزات پست
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************  
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  نقشه تک خطی 
 =====================================  
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  شرایط موازي بستن ترانسها :
  ولتاژ و فرکانس نامی آنها با شبکه اي که به آن وصل می شوند ، برابر باشد . )1
  فازهاي هم نام به هم وصل شوند . )2
  نسبت تبدیل سیم پیچهاي هر دو ترانس برابر باشند . )3
  درصد ولتاژ امپدانس هر دو ترانس یکسان باشد . )4
  نسبت مقاومت معادل به راکتانس در هر دو ترانس یکسان باشد .  )5
  گروه برداري آنها یکسان باشد . )6
  تجاوز نکند . 3به  1قدرت آنها نزدیک بهم وحداکثر از  )7
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  اتصاالت ترانس ( گروههاي برداري )
  ولی بیشترین و متداول ترین اتصاالت به چهار گروه تقسیم شده است : اتصاالت مختلفی براي ترانسها وجود دارد

  براي مثال  جابجایی فاز  00  گروه یک :
Yy0 
Dd0 
Zd0 

  براي مثال  جابجایی فاز  0180  گروه دوم :
Yy6 
Dd6 
Dz6 

  براي مثال  جابجایی پس فاز  030  گروه سوم :
Yd1 
Dy1 
Yz1 

  مثالبراي   جابجایی پیش فاز  030  گروه چهارم :
Yd11 
Dy11 
Yz11 

طرف فشار قوي ترانس را با حروف بزرگ و طرف فشار ضعیف ترانس با حروف کوچک نمایش داده میشود . شماره یا اعداد 
نمایشگر وضعیت در جهت عقربه هاي ساعت و نشان دهنده جابجایی ولتاژ طرف فشار ضعیف نسبت به بردار نقطه نول و 

  ار نقطه نول است .نسبت به ولتاژ فشار قوي به برد

  تجهیزات پستخالصه اي از 
  ترانسفورماتور

  ترانسفورماتور براي تغییر سطح جریان و یا ولتاژ میباشد
  و ... میباشند -)TAPتپ)(سرهاي مختلف براي تغییر ولتاژ(  -تجهیزات خنک کننده   -عایق  –داراي سیم پیج(هادي) 

  باشیمدر یک ترانس ممکن است چندین سطح تغییر داشته 

  انواع ترانسفورماتور از نظر نحوه سیم پیچی
  روي یک هسته ولی سیم پیچ اولیه و ثانویه در دو سمت هسته

  یک سیم پیچ هستند (اتوترانس) با هم و روي یک هسته ولی سمت پیچ اولیه و ثانویه 

  انوع ترانسفورماتور از نظر استفاده
  ترانس قدرت ( جهت تبدیل سطح ولتاژ)

  داخلی ( جهت تغذیه تجهیزات حفاظتی و رله ها و موتور بریکرها و تپ چنجر و روشنایی و ..) ترانس توزیع
  ترانس نولساز ( جهت ایجاد نول براي تشخیص خطاي اتصال زمین و نامتعادلی مصرف بار فازها)

  ( جهت اندازه گیري جریان و حفاظت جریان) CTترانس جریان 
   ولتاژ و حفاظت ولتاژ) ( جهت اندازه گیري PTترانس ولتاژ  
   ( جهت اندازه گیري ولتاژ و حفاظت ولتاژ و فیلتري اعمال سیگنال مخابراتی به خطوط برق) CVTترانس ولتاژ 

  ( مبدل متعادل نمودن جریان اولیه و ثانویه ترانس جهت حفاظت دیفرانسیل) Matchingترانس تطبیق 
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  مزیت ترانس
  سطح ولتاژکم در هنگام تغییر بسیار تلفات 

  مشخصه ترانسهاي قدرت:
 ظرفیت (قدرت) -1
 ولتاژ اولیه و ثانویه(نسبت تبدیل) -2
 چگونگی سیستم خنک کنندگی -3
 )offload-onloadچگونگی تپ ( -4
 وزن -5
 گروه برداري (نوع اتصال) -6
  فرکانس -7

 ..………و 

  علت نصب راکتور در سمت سیم پیچ سوم ترانس قدرت
سیم پیچی و عایقی و حجم آن بزرگ و قیمت آن بسیار زیاد میشود بنابراین در راکتور هرچه بخواهد در ولتاژ باالتر باشد 

کیلوولت با راکتور  20کیلوولت است ولی از سمت  230کیلوولت نصب میشود البته هدف تصحیح ولتاژ مثالً  20سمت 
  تصحیح صورت میگیرد

  کیلوولت   400علت نصب راکتور مستقیماً روي خطوط 
اهمیت حیاتی دارند و اگر یک ایستگاه از سرویس خارج شود و راکتور در سیم پیچ سوم باشد  400 چون تصحیح ولتاژ خطوط

 400خارج شده بنابراین باید مستقیما روي خط  400نمود در حالی که اصل ترانس  400چگونه میتوان تصحیح ولتاژ 
  را اعمال نمود 400کیلوولت راکتور نصب شود تا بتوان تصحیح  ولت 

  خازن علت نصب
  تصحیح ولتاژ ( باال بردن ولتاژ) ، جهت جبران بار راکتیو

  برقگیر :
به دلیل اینکه شبکه هاي فشار قوي در محیط هاي باز و کوهستانها وجود دارند مانند خطوط انتقال و پستهاي فشار قوي 

اي بسیار باالیی بر روي خطوط برخورد صاعقه با این شبکه اجتناب ناپذیر می باشد . برخورد صاعقه باعث می شود ولتاژه
انتقال القا شود که این ولتاژ معموالً به صورت امواج بسیار با دامنه ولتاژي زیاد از طریق انتقال به تجهیزات پست وارد میشود 

است  ممکنو نیز که این ولتاژهاي باال به تجهیزات پست که براي عایق بندي ولتاژ نامی ساخته شده اند صدمه وارد می کند . 
این اضافه ولتاژ ناشی از قطع و یا وصل کلیدها در شبکه هاي مجاور باشد . برقگیر وسیله اي است که جلوي این اضافه ولتاژها 

در اولیه و ثانویه ترانسفورماتور برقگیر قرار می دهند تا ولتاژهاي باال  ،را  می گیرد و به دلیل گران بودن تجهیزاتی مانند ترانس
السیون ترانسفورماتور وارد نکنند ، عالوه بر این در ابتداي پستها نیز برقگیر قرار می دهند ، همچنین در شبکه صدمهاي به ایزو

  توزیع در ابتداي خطوط و در مسیر خط نیز از برقگیر استفاده می شود .

  انواع برقگیر
  اکسید روي -4  با مقاومت غیر خطی  -3  میله اي  -2  شاخکی -1

 : بر اساس ولتاژ نامی بین شاخکها متفاوت میباشد شاخه اي یا میله اي )1
  مواد شیمیایی مثل اکسید روي : که در حالت عادي مقاومت زیاد داشته ولی در اضافه ولتاژ باال رسانا میشود )2

  علت نصب برقگیر
    (کلیدزنی)سوئیچینگ -2  رعد و برق -1  

  م پیچ میباشددر ترانسها براي محافظت سی  اولین تجهیز در پست برقگیر میباشد 

se
dig

hia
s2

20
@

ya
ho

o.c
om

mailto:Sedighias220@yahoo.com


=======++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===============================  

Sedighias220@yahoo.com   (استاد امین صدیقی) پست و تجهیزات  67از  49صفحه 

  از کنار برقگیر یک سیم آمده و در پایین به یک نمراتور وصل است که با هر بار عمل کردن یک شماره می اندازد
  نصب شده است CVTبه موازات برقگیر یک 

  طرز کار برقگیر :
ریباً بی نهایت می برقگیر مانند یک مقاومت غیر خطی عمل می کند بدین معنی که براي ولتاژهاي نامی داراي مقاومت تق

  باشد و هر چقدر ولتاژ باالتر رود مقاومت پایین می آید و ولتاژ اضافه را به زمین تخلیه می کند .

 ) : C.T ترانس جریان (
به دلیل باال بودن جریان در شبکه هاي انتقال نیرو و همچنین به دلیل باال بودن ولتاژ نیاز به نمونه برداري جریان از قسمتهاي 

  نام ترانس جریان که دو عمل را براي ما انجام دهد . بهشبکه می باشد به همین دلیل نیاز به وسیله اي داریم  مختلف
  ) تبدیل می کند . 1Aو یا  5Aجریانهاي باال را به جریانهاي پایین (  )1
در   CTکر است که باعث ایرزوله شـدن شـبکه هاي فشـار قوي از سیستمهاي اندازه گیري و حفاظت باشد . ظمناً الزم به ذ    )2

  مدار فشار قوي بصورت سري در مدار قرا رمی گیرد.  

  ساختمان ترانس جریان :
  تشکیل شده از یک سیم پیچ اولیه )1
  سیم پیچ ثانویه )2
  ) COREهسته (  )3
  ماده ایزوله کننده )4
  مقره خارجی و بیرونی )5
  ترمینالهاي فشار قوي )6
  ترمینالهاي فشار ضعیف )7

CT ها از نظر ساختمان به دو نوع کرCore پایین تقسیم می شود که نسبت به مکان ونوع موجود استفاده می شود در  باال و کر
  نوع کربال ، هسته ترانس جریان در پایین قرار دارد .

  ال معموالً استفاده نمی شود. اباید در نظر داشته باشیم که در مکانها زلزله خیز از نوع کر ب
  عدم تعادل فیزیکی در اثر تکان خوردن زمین در زمان وقوع زلزله )( بعلت 

  ها : CTکاربرد 
  ها به دو منظور استفاده می شود : CTاز 

  براي مقاصد اندازه گیري )1
  براي مقاصد حفاظت شبکه )2

یو اوارمتر ، کنتور اکتمتر ، مگلت آمپر و در نوع اول خروجی ترانس جریان با دستگاههاي اندازه گیري آمپرمتر ، مگاواتمتر ، مگا
  و راکتیو وصل می شود .

در حالت دوم خروجی ترانس جریان به رله هاي حفاظتی که کمیت جریان را نیاز دارند متصل می شوند مانند رله اضافه 
  جریان ، رله اتصال زمین و رله هاي دیستانس .

یان تعبیه می شود که هر کدام با توجه به نوع کاربرد و ن کر ( هسته ) در ترانسهاي جریمعموالً چند CTبا توجه به کاربردهاي 
عبور می نماید اگر قرار باشد  CTخصوصیات خاص خود را دارد . مثالً زمانیکه در شبکه اتقاق می افتد جریان زیادي از اولیه 

که این امر باعث صدمه در ثانویه ظاهر شود ، جریان نسبتاً زیادي در ثانویه خواهیم داشت  CTهمان جریان به نسبت تبدیل 
زدن به دستگاههاي اندازه گیري می شود . بنابراین باید از هسته هاي استفاده شود که داراي نقطه اشباع پایین باشد که 

هنگام بروز اتصالی در شبکه ، جریان سیم پیچ اولیه در ثانویه القاء نشود ( اشباء زمانی است که هسته خاصیت خود را جهت 
ر مغناطیسی از دست می دهد ) بالعکس در مورد دستگاههاي حفاظتی در هنگام اتصالی در شبکه جریان کامل کردن مدا

ثانویه باید یک نسبت تقریباً خطی را جریان اولیه داشته باشد به همین دلیل از هسته هایی استفاده می شود که داراي نقطه 
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هسته در ترانسهاي جریان استفاده می شود که به هسته هاي  4و یا  3،  2اشباء باالیی داشته باشند در عمل معموالً از 
  . هر کر که استفاده نمیشود باید سرهایش اتصال کوتاه شود.حفاظتی و اندازه گیري تقسیم می شوند

  ها : CTکالس دقت 
  در نسبت تبدیلهاي مختلف .CTعبارت است از مقدار خطاي CTکالس دقت 

  مشخصه هاي یک ترانس جریان :
   500/1-1000 یا 500/5-1000بطور مثال                CTبدیل نسبت ت )1
  VAتوان خروجی یا بردن بر حسب   )2
  کالس دقت )3
  کالس عایقی )4

  (CVT)یا   P. T ) ) یا (  V.Tترانس ولتاژ ( 
در شبکه هاي فشار قوي نیاز به نمونه برداري ولتاژ از شبکه فشار قوي می باشد . بنابراین باید ولتاژهاي باال را به ولتاژهاي 

می باشد براي مقاصد حفاظتی و اندازه گیري استفاده   V 110یا   V 100پایین تبدیل کنیم که از این ولتاژ پایین که معموالً 
دارد با این تفاوت که تعداد دورهاي سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه  CTساختمان  هب شبیه یساختمان PTمی شود 

در مدار  PTمی باشد . بنابراین سطح مقطع سیم پیچ اولیه نازکتر از سطح مقطع ثانویه خواهد بود . همچنین باید بدانیم که 
  فشار قوي به صورت موازي قرار می گیرد .

CVT ه گیري ولتاژ جهت دستگاههاي اندازه گیري و هم حفاظت دارد و بر اساس تقسیم ولتاژ خازنی کار هم وظیفه انداز
  جهت تبادل پیامهاي مخابراتی و دیتا روي خطوط فشار قوي استفاده میشود CVTمیکند و هم  از 

  کاربرد ترانسهاي ولتاژ
  مگاوارمتر ، ولتاژ ، کنتور اکتیو ، کنتور راکتیوبه منظور اندازه گیري کمیتهاي الکتریکی شبکه مانند مگاوات متر ،  )1
ــد حفاظتی که نیاز به نمونه ولتاژ مانند رله هاي ولتاژي اعم از ر  )2  Underو اندر ولتاژ Over Voltageهاي اور ولتاژ له مقـاصـ

Voltage . و رله دیستانس استفاده می شود  

  تپ چنجر :
اژ در ترانسفور ماتورها و خطوط تغییر می کند و سبب تغییر ولتاژ شبکه که می دانیم در بار هاي مختلف مقدار ولت ههمانگون

  می شود . کنترل ولتاژ شبکه هاي توزیع و انتقال عمدتاً توسط وسیله اي به نام تپ چنجر انجام می شود .
فشار قوي  سیم پیچاساس کار تپ چنجر بر تغییر دور سیم پیچ هاي ترانس استوار است . بدین ترتیب که با انشعاباتی که در 

در نظر گرفته می شود . تعداد دور سیم را تغییر داده و سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس میگردند . تپ چنجرها بطور گسترده 
+ مقدور است .  % 15براي کنترل ولتاژ شبکه در سطوح مختلف ولتاژي بکار گرفته می شوند . معموالً کنترل ولتاژ در محدوده 

درصد تغییر می کند . انتخاب مقدار کم براي پله ها سبب افزایش تعداد تپ ها  5/2تا  1پ چنجر عموماً بین ولتاژ هر پله ت
  ولتاژ مورد نظر میگردد .پله باعث عدم امکان تنظیم دقیق میگردد و انتخاب مقدار باال براي هر 

  آرك زدگی نیز کمتر میشوددلیل استفاده از تپ چنجر در قسمت بخش فشار قوي، جریان کم بوده که مفدار 

  انواع تپ چنجر :
 Off Load TapChangerچنجر غیر قابل عملکرد در زیر بار  تپ )1
نوع تپ چنجر بیشـتر در ترانسفورماتورهاي موجود در شبکه توزیع استفاده می شوند و غیر قابل تعویض تپ در زیر بار می    )2

ین از ا ور بی برق شده و آنگاه اقدام به تعویض تپ نمایند .) بایسـتی حتماً ترانفسـومات   TAPباشـند و جهت تعویض تپ (  
  تپ چنجر تنها در مواقعی استفاده میشود که تنظیم ولتاژ بصورت مدام مورد نیاز نباشد

  On Load TapChanger   تپ چنجر قابل عملکرد زیر بار )3
ین تپ چنجر چنان است که در ضمن تغییر این مدل بروي ترانسهاي قدرت و در پستهاي انتقال استفاده میشود  . ساختمان ا

نسبت تبدیل از یک انشعاب به انشعاب دیگر ، هیچ قطه شدگی و یا اتصال کوتاه در سیم پیچ ترانس ایجاد نمی وشد . در این 
  تپ چنجر براحتی می توان تپ ترانس را زیر بار تعویض کرد .
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  اصول کار تپ چنجر :
  ولتاژها در ترانس می باشد .نسبت تبدیل سیم پیجها تقریباً برابر 

، نسبت ولتاژها نیز متناسب به آن تغییر می کند . معموالً در یکی از سیم پیچهاي فشار     با تغییر دادن نسبت دورهاي 

قوي یا فشار ضعیف که اغلب در سمت فشار قوي می باشد چندین انشعاب در نظر گرفته میشود . این انشعابها به یک ( تپ 
تصل میگردند . با تغییر دادن موقعیت تپ ، تعداد دور مناسب به مدار آورده میشود و نسبت تبدیل الزم حاصل سلکتور ) م

  میگردد .

  ساختمان تپ چنجرها
  Selector switchو سلکتور سوئیچ  Diverter  switchتپ چنجرهاي قابل قطع زیر بار از دو قسمت به نامهاي دیوارتر سوئیچ 

  تشکیل شده است که هر کدام هنگام تغییر تپ وظیفه اي را بعهده دارند .

  : Diverter  switch) دایورتر سوئیچ  1
این قسمت درون محفظه اي استوانه اي قرار دارد که روغن آن از ترانسفورماتور جدا می باشد و عمل قطع و وصل در این 

تغییر تپ روغن آن خیلی زود خاصیت عایقی خود را از دست داده نیز قسمت انجام می شود و بدلیل جرقه و آرگ ناشی از 
بار عملکرد تپ چنجر بایستی روغن آن تعویض گردد و از کنتاکتها بازدید  10000تعییر رنگ می دهد که معموالً بعد از هر 

  شده و در صورت نیاز تعویض گردند .

  : Selector switch) سلکتور سوئچ  2
تور می پیچهاي ترانسفورمایسلکتور ) در قسمت انتهایی تپ چنجر قرار دارد و سرهاي منشعب شده از سسلکتور سوئیچ ( تپ 

 6عدد ) که خروجی این کلیدها توسط  3بر روي آن نصب می شود تپ سلکتور داراي دو سري کلید می باشد ( هر سري 
) هیچگونه آرگی  TAPم جابجایی و انتخاب تپ ( سیم بدور محفظه دایورتر نصب میگردد و بدلیل اینکه در تپ سلکتور هنگا

  نداریم در نتیجه روغن این قسمت با روغن تانک ترانس یکی می باشد .

  محل قرار گرفتن تپ چنجر :
تپ چنجر را بیشتر در طرف فشار قوي نصب میگردد اما گاهی هم در سمت فشار ضعیف دیده می شود براي تپ چنجري که 

  ردد می توان مزیتهاي زیر را بر شمرد :در طرف فشار قوي نصب میگ
الف : در طرف فشار قوي جریان کمتر است لذا براي تپ چنجرهایی که در زیر بار عمل می کنند حذف جرقه و مسئله عایقی 

  ساده تر است .
  ستتر براحتی میسر ا اي کوچکهپله ب : چون تعداد دور سیم پیچ فشار قوي بیشتر است ، لذا امکان یکنواخت ترو

در ترانسهایی که نقطه صفر ستاره آنها زمین شده است ، تپ چنجر را عموماً در سمت صفر زمین شده قرار می دهند . در این 
کیلوولت و بیشتر باشد ، ماکزیمم ولتاژي که روي تپ چنجر قرار میگرد ولتاژي بین باالترین  400حالت اگر این ولتاژ ترانس 

ن ترتیب ، ولتاژهاي تپ چنجر می تواند خیلی کوچک باشد . در نتیجه مسئله عایق براحتی انشعاب و زمین می باشد . به ای
  حل می شود .

  و از لحاظ تغییر تپ، میتوان از طریق فرمان الکتریکی راه دور و نزدیک و همچنین مکانیکی کار تغییر تپ را انجام داد.

  مواردي از خط انتقال
  باندل :

  یک اسپیسر بهم متصل هستند میباشد ( بیش از یک سیم براي هر فاز را باندل گویند)هر فاز بصورت سه سیم که با 
  باندل میباشد 6تا  5در هر اسپین 

   ترمینال تاور
  انتهایی ترین تاور نسبت به پست میباشد ، که داراي استقامت بیشتر میباشد ، این تاور را تاور زاویه نیز گویند
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  ،  تاور عبوري
  میباشد تاورهاي بین مسیر

  : مقره انواع
  که معموال براي تاور عبوري است -مقره آویزي  -1  
  که براي تاور زاویه اي است ، که در آن تعداد حلقه مقره بیشتر است -مقره کششی  -2  

  حلقه هاي دایروي ابتداي مقره براي تلفات کرونا و همچنین براي جلوگیري از لرزش میباشد
  

 ==============  
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  مخابراتی شبکه فشار قويسیستم 
  در یک ایستگاه براي ارسال داده و صحبت   وسایل ارتباطی 

 وایرلس   – 7زوج سیم   -6میکروویو     -5فیبرنوري     -4    تلفن پی ال سی -3تلفن شهري     -2بیسیم    -1
  سیم کارت تلفن همراه -9  ماهواره – 8 

   :مخابرات در شبکه برقمورد استفاده 
ارسـال پیام صـوتی(تلفنی) جهت مانور قطع و وصـل خط و پست و نجهیزات و تبادل صوتی اخرین اطالعات از    براي  )1

  آمار و ارقام و آالرمها و وضعیت کلیدها و اندازه گیري ها
  دریافت و ارسال داده هاي دیجیتالی و آنالوگ جهت اتوماسیون و جهت دیسپاچینگ و شبکه هوشمند  )2
  ا استفاده از داده هاي رله دیستانسجهت حفاظت از راه دور ب )3

  سیستمهاي مخابراتی مورد استفاده در شبکه برق
  )PLCحامل خط فشار قوي ( )1
  ) ( فیبر پسیو و  تجهیزات اکتیو (مبدل نور به الکتریک)) – Access- PDH– SDHفیبرنوري ( )2
  رادیو میکروویو )3
  وایرلس -رادیو بیسیم  )4
  )GSMتلفن همراه ( -تلفن معمولی (ثابت)  - DTSتلفن مستقیم  )5
  ماهواره )6
 )Leased Lineزوج سیم ( )7
8(  ....  

  دور و تله متري  راهسیستم کنترل 
  آشنایی با سیستم 

امروزه سیستمهاي کنترل راه دور و تله متري نقش بسیار مهمی در صنعت ابفا میکنند و با پیشرفت تکنولوژي مدارهاي 
مالحظه سیستمهاي کامپیوتري سخت افزار و نرم افزار صورت گرفته ، نقش این سیستم کنترل  و پیشرفتهاي قابل ICمجتمع 

  و تله متري برجسته تر میگردد.
تکنولوژي کنترل و سنجش از راه دور در بسیاري از رشته هاي صنعتی و علوم کاربردي مانند هوافضا ، برق ، صنایع 

  ده قرار میگیردپتروشیمی ، مخابرات ، هواشناسی ، مورد استفا
  برخی از کابردهاي تله متري در صنعت به قرار ذیل است.

در دسترس نبودن مکان یا سخت بودن دسترسی ( بعنوان ایستگاههاي هواشناسی که در کوهها و نقاط برفگیر وجود  )1
  دارند ( یا محاهایی در جو زمین )

  برق ) اقتصادي نبودن حضور نفرات در محل ( مثال ایستگاههاي فوق توزیع )2
  دستیابی به اطالعات صحیحی و کامل در کوتاهترین زمان ممکن )3
  افزایش سرعت انجام مانور روي سیستم تحت کنترل )4
ــیمیایی، جبهه هاي جنگ ، کارخانه هاي   )5 ــور افراد در محل ( کارخانه هاي ش خطرناك بودن یا غیر ممکن بودن حض

  اتمی و .. )
ون در صنعت برق نیز مطرح میشود و در همین راستا شاهد استفاده روزافزون از با توجه به موارد فوق طبیعتا بحث مکانیزاسی

PLC  در صنعت تولید انرژي و نیروگاهها میباشیم و در بحث انتقال انرژي نیز با توجه به بهم پیوسته بودن شبکه و اینکه مرکز
تریکی بعهده دارد ، ضرورت وجود سیستم ترین وظیفه را جهت انتقال صحیح و مطمئن انرژي الککنترل دیسپاچینگ ، اصلی

  بر همگان آشکار میشود SCADAکنترل و جمع آوري اطالعات 
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  SCADAسیستم کنترل از راه دور مکانیزه 
 Supervisory Control And Data Acquisition  

  این سیستم جهت کنترل و جمع آوري اطالعات سیستمهاي انرژي الکتریکی بعهده دارد
  استشامل عناصر ذیل 

  مرکز کنترل )1
شبکه اي از کامپیوترهاي قوي و مطمئن جهت دریافت اطالعات از ایستگاههاي تحت پوشش و انجام پردازشهاي مورد 

  …و  Trainingو   PASنظر و بنمایش درآوردن اطالعات جهت دیسپاچرها و کارشناسان فنی و اجراي برنامه هاي مانند 
  محیط مخابراتی مطمئن )2

و شبکه هاي  Optical Fiberو خطوط تلفن و فیبر نوري  Leased Lineو رادیو مودم ها و خطوط مستقیم  PLCشامل 
اي و ..   که انتخاب هرکدام با توجه به قیمت و هزینه هاي تکنولوژي آن و امکانات محل قابل بیسیم و مخابرات ماهواره

  بررسی است
  ) RTU   )Remote Terminal Unitترمینال راه دور 

پایانه راه دور در محل ایستگاه فشار قوي نصب میگردد و کلیه عملیات جمع آوري اطالعات ایستگاهها و اعمال فرامین 
  مرکز را مدیریت مینماید.

RTU  هاي جدید تا خدودي هوشمند میباشند و قابلیت پردازش اولیه اطالعات ، بعنوان مثالMWH  وMVARH  را نیز
  دارا میباشند

  سیستم اسکاداها در داده
  که عبارتند از: سر و کار داریم Dataدر سیستم اسکادا ایستگاهها با چهار نوع متفاوت داده 

1( Indication   ) باز و بسـته بودن و خارج از سـلول بودن بریکر ) و وضعیت سکسیونر و وضعیت تپ   : وضـعیت بریکرها
  ترانس ها

2( Alarm   ــتگاه ظاهر میگردند مثل آالرم درجه حرارت : آالرمهـاي گوناگونی که در اثر وقایع محتلف در تجهیزات ایسـ
  و .. ACترانس و آالرم قطع 

3( Control   دستوراتی که از مرکز به :RTU ها و ..ارسال میشوند جهت باز و بسته نمودن کلیذها یا تغییر تپ ترانس  
4( Measurand   مقـادیر ولتاژ خطوط و باس ها و :MW  وMVAR  ــها که میتوان این مورد را مهمترین خطوط و ترانسـ

  نوع داده در سیستم اسکاداي ایستگاه بحساب آورد

  RTUدستگاه ترمینال راه دور 
وه بر گیرد. کامپیوتر عالهاي کامپیوتري انجام میامروزه نظارت و کنترل پستهاي برق در بسیاري از نقاط جهان توسط سیستم

هاي تحلیل شبکه، سریعا اپراتور را در اتخاذ تصمیم یاري نماید. تواند با اجراي برنامهاطمینان میافزایش سرعت عمل و قابلیت 
تر خواهد بود . براي این کار الزم است تا کلیه اطالعات شبکه برق در پستهاي تر و مطمئنبدین ترتیب نظارت بر شبکه آسان

لوك (نظیر ولتاژ، جریان) و مقادیر دیجیتال (نظیر وضعیت کلیدها و آوري گردند . این اطالعات شامل مقادیر آنامختلف جمع
بعنوان بخشی از یک  REMOTE TERMINAL UNIT(RTUباشد . بهمین منظور پروژه طراحی و ساخت(سکسیونرها) می

تگاه حاصل ازاین پروژه یک دس RTUاست . سیستم شبکه کامپیوتري کنترل و نظارت بر شبکه برق تعریف و اجرا گردیده
 افزاري مدوالر و انعطافها و پروتکلهاي استاندارد است که به نرمافزار کامال مدوالر مبتنی بر باسمیکروپروسسوري با سخت

تواند اطالعات آنالوگ و دیجیتال را از پست انتقال نیرو اخذ نموده و توسط است . این سیستم میپذیر نیز مجهز گردیده
) ارسال نماید . بدین ترتیب  MASTER STATIONمخابراتی به یک ایستگاه مرکزي () ازطریق مدارهاي MODEMمدم(

آوري شده از پستهاي مربوطه را به یک مرکز کنترل قادر هستند کلیه اطالعات جمع RTUاي شامل بیش از شانزده مجموعه
پستهاي مختلف تصمیمات مقتضی را تواند بکمک اطالعات دریافت شده از می MSبفرستند، این ایستگاه مرکزي (به اختصار)

اتخاذ نموده و فرامین الزم را صادر کند. این فرامین که ماهیت دیجیتال و آنالوگ دارند از طریق کانال ارتباطی به سیستمهاي 
RTU  موردنظر رسیدهRTU افزار خود آن را بطور دقیق و اطمینان بخش در پست اجرا نماید افزار و نرمتواند بکمک سختمی
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اي سبب گشته تا به نسبت وسعت پست مورد نظارت و کنترل، سخت افزار الزم را بتوان با هزینه RTU. مدوالر بودن سیستم 
را در پستهاي مختلف شبکه مورد استفاده قرار داد. در  RTUمناسب و بسادگی هرچه تمامتر تهیه و نصب کرد و بدین ترتیب 

 RTUعیب یابی نیز جهت باال بر قابلیت اطمینان سیستم پیش بینی شده است .افزار نظارت داخلی و خود نرم RTUسیستم 
آوري شده از پست را به یک میکروکامپیوتر محلی نیزارسال دارد. در نتیجه اطالعات و وضعیت چند تواند اطالعات جمعمی

ت نیاز دراختیار اپراتور محلی قرار گردد تا درصورهاي این کامپیوتر محلی واقع در پست ذخیره میدقیقه قبل پست در حافظه
  گیرد .

  RTUمشخصات 
  ها داراي اصول کار یکسان بوده و داراي یک نرم افزار و همه در داشتن کارتهاي زیر مشترك میباشند RTUکلیه 

  Power Supplyمنبع تغذیه  )1
  Main - CPUکارت اصلی  )2
  …و  UIOC – ICOM (کارتهاي مشترك) کارت ارتباط داخلی )3
  هاي دیگر RTUوظیفه برقراري ارتباط با مرکز کنترل یا  Modemمودم  )4
  و تبدیل به فرم دیجیتال …جمع آوري مقادیر اندازه گیري وات وار ولتاژ و  AI - Analogue Inputکارتهاي   )5
 جمع آوري وضعیت کلید و سکسیونر و تپ ترانس DI  -  Digital Inputکارتهاي  )6
 تپ ترانس بهکلید و فرمان به  ارسال DO  -  Digital Outputکارتهاي  )7
) و آالرمها مستقیما  indicationاطالعات وضعیتها ( –تعدادي ترمینال ورودي و خروجی سـیسـتم اسکادا    MRتابلو  )8

  وارد میشوند DIبه کارتهاي 
  و  تعدادي کارت دیگر

  

Station 
Equipment MR HVI RTU Control Center 

ALarms 
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  اتوماسیون ایستگاههاي انتقال برق
  تعریف :

  می باشد سیستمهاي قدرت حفاظتو  کنترل، مدیریتاتوماسیون ایستگاهها یعنی یک سیستم براي 
مکان کنترل محلی و از سیستم حاصل میشود و حاصل آن داشتن ا real-timeاین با در دست داشتن اطالعات در زمان واقعی 

  راه دور و حفاظت پیشرفته تجهیزات میباشد.
  این اتوماسیون ایستگاههاي برق به ولتاژهاي زیاد و کم میتواند کاربرد داشته باشد

  در مفهوم عمومی اتوماسیون یعنی پروسس اطالعات میباشد
که هسته این سیستم را تشکیل میدهند در مفهوم اتوماسیون ایستگاههاي انتقال از این حقیقت ناشی میشود که تجهیزاتی 

یک ایستگاه یا اتاق کنترل قرار دارند و این تجهیزات مدرن هوشمند مطمئن میسازد که حضور و مداخله نیروي انسانی در 
  ایستگاه کاهش مییابد

  یک ایستگاه میباشد کنترلو  مونیتور،  حفاظتهدف سیستم اتوماسیون ایستگاه عبارت از 

  ستگاهها چیستاتوماسیون ای
  اتوماسیون ایستگاهها از اجزاء زیر متشکل است

  

  
   

Data communication 

Electrical protection 

monitoring 

Measurement 

Control 
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  و  رله و حفاظت   آثار وقوع خطا
 از حالت روگاهین کیژنراتور موجود در  يبر اثر بروز خطا ممکن است واحدها -:ندینما یم میوقوع خطا به سه دسته تقس آثار

  شبکه گردد.  يداریخود ممکن است باعث ناپا نیقدرت شود که ا ۀسنکرون خارج شده و باعث خروج آن از شبک
 يدیشد یکیو مکان یشده است بخصوص اتصال کوتاه که اثرات حرارت جادیکه در آنها فالت ا یزاتیبه تجه دیخسارات شد -

  دارد.
  محل بروز خطا وارد شود. کیسالم در نزد زاتیکه ممکن است به تجه یبیخسارت و آس-

مهم با  نیقدرت که ا ستمیمناسب جهت تداوم کار بدون وقفه س طیشرا نیتام -:یحفاظت ستمیس کی یاز طراح هدف
که فالت بوجود آورده  يقدرت بطور ستمیعنصر از س نیدر حداقل زمان ممکن و جدا کردن کمتر ستمیس يفالتها صیتشخ

  .افتیمحدود گردد. تحقق خواهد  ایبرطرف 
ان الزم , بتو راتیدر کار تعم عیاز نوع و محل وقوع فالت را ارائه دهد تا ضمن تسر یاطالعات مناسب دیبا یحفاظت يرله گذار -

  . دیرا بهبود بخش یحفاظت ستمیس يتهایاطالعات قابل نیبا استفاده از ا
Fault شود. یم دهیقدرت فالت نام يستمهایدر س يعاد ریغ يلتها: وقوع حا  

  قدرت: ستمیس يفالتها زیآنال
   Faultانواع فالت 

  اتصال کوتاه   -
  و کاهش ولتاژ از حد مجاز شیافزا -
  فرکانس رییتغ -
  بازگشت توان  -
  عدم تعادل بار  -
  کاهش امپدانس  -
   انیاضافه جر -
  یکیالکتر ریغ يفالت ها-
  ( اختالف)لیفرنسید-
از  یکیکه موجب انحراف الکتر یفوق الذکر اتصال کوتاه از همه مهمتر است و اتصال کوتاه عبارت است از فالت يفالتها نیب از

  آن شود که انواع اتصال کوتاه عبارتند از: یاصل ریمس
   Three Phase Clear Of Earthاتصال کوتاه سه فاز به هم  -1
   Three Phase to Earth نیصال به زماتصال کوتاه سه فاز و ات -2
   Phase To Phase گریکدیاتصال کوتاه دو فاز به  -3
   Single Phase To earth نیفاز با زم کیاتصال کوتاه  -4
   phase to phase to earth نیو با زم گریکدیاتصال کوتاه دو فاز با  -5
  Phase to Phase Pluse نیبا زم گریاتصال کوتاه دو فاز با هم و فاز د -6

Single Phase to earth  

  وقوع فالت:  علت
  وقوع فالت عبارتند از : لیدال نیمهمتر
 یکیانمک ایو  یکیالکتر طیشرا یبطور کل ایسطح ولتاژ و  شیاز حد مجاز, افزا شیدرجه حرارت ب شی, افزایقیمقاومت عا ضعف
  تحمل آن طرح شده است.  يبرا ستمیکه س
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  قدرت:  ستمیس يکنترل فالتها ةنحو
مناسب  ياجزاء و بهره بردار يو نگهدار ریمناسب, تعم زاتی, انتخاب تجهحیصح یطراح ۀلیاز بروز فالت بوس يریجلوگ
 نیدر ا يعامل محدود کننده ا ياست که مالحظات اقتصاد یهیاحتمال وقوع فالت به حداقل مقدار ممکن برسد بد کهیبطور

  باشد. یروش م
ن است لزوم ممک ریغ یاز بروز فالت بطور قطع يریجلوگ نکهی:با توجه به ا یحفاظت ستمیس زاتیتجه ۀلیکاهش اثر فالت بوس 

  که بتواند در صورت بروز فالت, آن را محدود و برطرف نموده و اثرات سوء آن را کاهش دهد الزم است. یحفاظت ستمیطرح س
  فالت: صیتشخ يپارامترها

  : ردیتواند مورد استفاده قرار بگ یم ریفالت است که بطرق ز صیتشخ يپارامترها نیاز مهمتر یکی, انیجر -1 
باشد.  وقوع فالت ةتواند نشان دهند یم شیافزا نیشده که ا شتریاز مقدار نرمال ب ستمیس انیجر ۀبر اثر بروز فالت مقدار دامن-

  ترانس.  کی ایخط  کیمثل فول شدن 
 یخارج م يدستگاه تحت حفاظت از حالت عاد یو خروج يورود يانهایجر نیتعادل ب )يفالتها یدر موقع بروز فالت( برخ-

کرد. مثل  یاز فالت تلق يحالت عدم تعادل را بعنوان نشانه ا توانیم یو خروج يورود يانهایجر یدائم ۀسیشود لذا با مقا
  در ترانس, ژنراتور وباسبار. لیفرانسیحفاظت د

د توان یم یاصل ریاز مس انیانحراف جر نیخود منحرف شده و ا یاصل ریاز مس انیاز فالتها جر يگرید ۀبه هنگام بروز دست-
  .نهیش کی ایخط انتقال و  کیفالت باشد. مثل اتصال کوتاه که  صیتشخ يبرا یخوب ۀمشخص

Ir+Is+It=0 يدر حالت عاد  
  يعاد ری) در حالت غIr+Is+Itصفر =  رازیاز بروز فالت است ( غ ينشانه ا که
  اد.د صیمجاز آن را تشخ ریغ شیافزا ایبروز فالت و  ۀکاهش ولتاژ در لحظ تواندیدائم دامنه ولتاژ م يریولتاژ: با اندازه گ -2

Vr+Vs+Vt=0 يعاد طیدر شرا  
  يعاد ریغ طی=) در شراVr+Vs+Vtصفر ری( غ
  امپدانس:  -3

قابل  z= v/i ۀاست که از رابط ینیمقدار مع يدارا ينقطه مثال پست در حالت کار عاد کیشده شبکه از  دهیامپدانس د مقدار
 جهیو در نت ابدی یامپدانس بشدت کاهش م انیجر شیمحاسبه است در هنگام بروز فالت و اتصال کوتاه با کاهش ولتاژ و افزا

  برد. یبا امپدانس رفرنس به وقوع فالت پ یامپدانس فعل یدائم ۀسیتوان با مقا یم
  وقوع فالت است. ةفرکانس در شبکه نشان دهند رییفرکانس شده و هر تغ رییبار موجب تغ یناگهان رییفرکانس: تغ -4
  جهت توان: -5
در زمان بروز فالت  یاست ول ياز طرف مولد به طرف مصرف کننده جار ینیدر جهت مع ویشبکه توان اکت يحالت کار عاد در

و در هنگام کار د ای ابدی یم رییتغ یباشد جهت توان بطرف محل اتصال یاز دو سو م هیکه تغذ نگیر يبخصوص در شبکه ها
 گردد که یمحسوب م گریژنراتور د يبرا يبصورت موتور عمل کرده و بار اتورهااز ژنر یکی يعاد ریغ طیدر شرا يژنراتور مواز

  بروز فالت است. ۀجهت نشان رییگونه موارد تغ نیدر ا
  :یکیالکتر ریغ يهاپارامتر -6
اعد روغن, تص یۀدما, فشار, حجم گاز, سطح روغن, تجز رینظ ییپارامترها رییتحت حفاظت بروز فالت موجب تغ ستمیس کی در

  برد. یتوان به وقوع فالت پ یپارامترها م نیاز ا کیگردد که با کنترل هر  یم رهیگاز وغ

  عملکرد آنها: یحفاظت ستمیس کی*عناصر 
  C.T- P.T- C.V.Tمبدلها ) ( ای وسرهایترانسد -1
  سنسورها( رله ها) -2
  )کرهایمدار شکن( بر -3
 لیرها تبدسنسو يبرا صیقابل استفاده و تشخ یتیرا حس کرده و آن را به کم ستمیس تیوضع وسرهایترانسد ستمیس نیا در
 طیدهند. در شرا یم زیتم يعاد ریرا از غ يعاد طیشرا وسرهایاز تراند ستمیس يپارامترها افتیبا در زیو سنسورها ن دینما یم

ر ب یحفاظت نیفرام طیشرا نیحفاظت فعال داشته و در ا ستمیس يعاد ریغ طیکنترل فعال است و در شرا ستمیس يعاد
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را از  وبیمع يآورد و قسمتها یرا فراهم م بیرفع ع طیشرا کرهایداشته و با صدور فرمان جهت بر تیدستورات کنترل اولو
 ستمیس يو انتها نیب یتباط, مدارات اروزهایمانند ف يگرید يکند. عالوه بر عناصر ذکر شده اجزا یسالم جدا م يقسمتها
  نقش دارند. یحفاظت ستمیس کیدر  DC ستمیس پی, مدارات تریحفاظت

  ******* حفــــــاظـــت *********
  حفاظت سیستم هاي الکتریکی

  رله هاي مختلف
  س جهت حفاظت از ترانسرله بوخهلت

  رله دیفرانسیل جهت حفاظت از ترانس
  رله جریان زیاد حفاظت خط و ترانس
  رله جریان زمین حفاظت خط و ترانس

  رله دیستانس حفاظت از خط
  رله هاي پشتیبان

  حفاظت: ستمیس اتیو خصوص مشخصات
   Reliability: نانیاطم تیقابل -1

  ندک یعمل م ستمیکه س یگردد: دفعات یم انیب ریتوان داشت و بصورت ز یم یحفاظت ستمیکه به س ینانیو اطم اعتماد
  )نانیاطم تی= قابل ------------------------( 

  عمل کند دیبا ستمیکه س یدفعات
  

  حفاظت عبارتند از: ستمیس کی Reliabilityو کاهش  شیعوامل افزا نیمهمتر
  یطراح- 
   یمناسب و کاف زاتیاستفاده از تجه -
  نصب -
  يبهره بردار -
   Selectivityانتخاب:  تیقابل -2

الم س يجدا شده و قسمتها ستمیاز س وبیمع يحفاظت که به موجب آن در موقع بروز فالت تنها قسمتها ستمیاز س یتیخاص
  باشد: یبمانند. که خود بر دو نوع م یباق يبه حالت عاد

طلق م ویزون خود حساس باشد آن را سلکت ينسبت به فالتهاتنها  یحفاظت ستمیکه س یمطلق: در صورت ویسلکت -الف
  ) R.E.F, لیفرنسید ۀ.( مثل رلندیگو
د آن را حساس باش زین گرید يزونها يعالوه بر زون خود نسبت به فالتها یحفاظت ستمیکه س ی: در صورتینسب ویسلکت -ب

  )ستانسیو د O/C.( ندیگو ینسب ویسلکت
   Discrimination يفرق گذار -زیتما -3
 گریعبارت دب ایدهد  صیتشخ یآن بخوب يعاد ریغ تیرا از وضع ستمیس يعاد طیبتواند شرا دیمناسب با یحفاظت ستمیس کی

 يراه انداز انیجر ایترانسها قدرت,  یهجوم انیدهد مثل جر صیمجاز تشخ راتییبروز فالت را از حداکثر تغ يبتواند حالتها
  فعال گردد. دیحفاظت نبا ستمیقدرت که در تمام حاالت فوق س ستمیآسنکرون, نوسانات س يموتورها

  باشد. يداریپا يمواجه شده و اصطالحا دارا يضرور ریغ يپهایبا تر ستمی): سStability(  يداریپا -4
   Sensitivity: تیحساس -5

 يالزم برا انیجر ممینیعملکرد آن است مثال هر چه مقدار م يالزم برا ریحفاظت مربوط به مقاد ستمیس کی تیحساس
  حساس تر است. يکمتر باشد آن رله ا يعملکرد رله ا
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   Speedسرعت:  -6
  محدود سازد. ایفالت حادث شده را در حداقل زمان ممکن بر طرف  دیمناسب است و با یحفاظت اتیاز خصوص یکی سرعت
  + زمان عملکرد رله = زمان حذف فالت  کریعملکرد بر زمان

  
   Adequatenessبودن:  یمناسب و کاف -7
اظت باعث حف يمسائل اقتصاد دیدر نظر گرفت و نبا متیهر ق يو مناسب را برا یحفاظت کاف ریز يبا توجه به پارامترها دیبا

  ناقص گردد:
  تحت حفاظت  زاتیقدرت تجه -
  تحت حفاظت  زاتیمحل تجه -
  تحت حفاظت زاتیتجه تیو اهم متیق -

  است. عیترانس توز کیمهمتر و کاملتر از  یلیبرق خ يستگاههایو ا روگاهین يحفاظت ترانسها مثال

  ):ی( زون حفاظتیحفاظت یۀناح
 Zone of protection ییبا توجه به خطا یحفاظت ياز آنها طرحها کیهر  يکرده و برا میتقس ییقدرت را به بخش ها ۀشبک 

 یاحنو نیشود که ا یگفته م یحفاظت يبخش ها زونها نیاز ا کیشود که به هر  یدر نظر گرفته م دیآ یم شیآن پ يکه برا
قرار  يها طور C.Tبماند. یبدون حفاظت باق دیاز شبکه نبا ينقطه ا چی) داشته باشند وه Over Lap( یوشانهمپ دیبا یحفاظت

  .رندیار گدر محل تداخل دو منطقه قر کرهایکه بر رندیگ یم
ه حرارت, مانند درج یکیالکتر ریغ ایو  انیمانند ولتاژ و جر یکیالکتر يها تیشود که کم یگفته م ی:به دستگاهیحفاظت ۀرل

خود خارج شوند رله فعال  يعاد ةاز محدود اتیکم نیکه ا یداشته و در صورت افتیدر يرا بعنوان ورود رهیسطح روغن و غ
  دهد. یرا انجام م یشده و عملکرد مناسب

  :هیاول حفاظت
که  ی. که در صورتدیخطا را بر طرف نما نیزمان مع نیمربوط در کوتاهتر یحفاظت یۀدر ناح Faultاست که با وقوع یحفاظت

  :دچار مشکل شود آنگاه هیحفاظت اول

   Back Up هیحفاظت ثانو 
 Backاز حفاظت  شتریب هیسرعت عملکرد حفاظت اول . معموالدینما یوارد شده و خطا را بر طرف م یزمان مشخص ریبا تاخ

UP .است  
مانع  یحفاظت اصل ستمیاز عناصر س کیدر هر  ینقص ایممکن است بروز اشکال و  -: Back UPحفاظت  ینیب شیپ لیدال

  عملکرد آن گردد.
  بدون حفاظت نباشد. ستمیشود س یاز مدار خارج م یکه حفاظت اصل راتیتعم ایتست و  يدر زمانها-
  به رله ها  حیصح انیجر ایولتاژ  دنینرس -شوند: یم یحفاظت اصل ستمیکه باعث عمل نکردن س یعوامل 
  عمل نکردن رله ها  -
  کریاز رله تا بر پیبروز اشکال در مدارات تر -
  کار نکند دیکل زمیمکان ایمدار قطع کننده  -

  ند:شو یم میبه سه دسته تقس بانیپشت يها حفاظت
   local) : ی( موضعیمحل بانیحفاظت پشت -1
   Remoteاز راه دور :  بانیحفاظت پشت -2
  )Breaker Failure Protection (B.F.P): کریمدار شکن( حفاظت نقص بر بانیحفاظت پشت -3
و  Back UPبعنوان  E/F ای O/Cو حفاظت  یبعنوان حفاظت اصل ستانسید ۀخط با رل کی, مثل حفاظت یحفاظت محل-

  برق. ستگاهیدو ا نیب ستانسید يحفاظت از راه دور مثل رله ها
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B.F.P نیمربوط فرمان قطع را صادر کرده اند) ا یحفاظت يرله ها کهیحفاظت در صورت عدم عملکرد مدار شکن( در حال نی:ا 
را  وبیتوانندمدار شکن مع یکه م ییمدار شکن ها یۀمناسب فرمان قطع را به کل یزمان ریداده و پس از تاخ صیمورد را تشخ

  دارد. یارسال م دینما یۀتغذ
  عملکرد آن معلوم است. ةوجود دارد و محدود صیمرز تشخ-واحد( محدود) : حفاظت

  کند. ینم دایپ رییآن و عملکرد آن تغ ةقدرت محدود ۀدر شبک راتییبا تغ -
  مطلق دارد. صیقدرت تشخ -
  .لیفرانسیو دR.E.Fحفاظت ها را ندارند مثل  ریبا سا یه هماهنگب ازیدارند و ن ینیعموما زمان عملکرد پائ -

  ندارند. ینیعملکرد مع ةو محدود صیمرز تشخ -واحد: ریغ حفاظت
  .دینما یم دایپ رییعملکرد آن تغ ةقدرت محدود ۀدر شبک رییبا تغ-
  است.  ینسب صیقدرت تشخ -
و  ستانسیشود, مثل د یاستفاده م Back UPو هم  یحفاظت ها را دارد, هم بعنوان حفاظت اصل ریبا سا یبه هماهنگ ازین -

O/C .  
  :یحفاظت يدر رله ها یمقدمات فیتعار

 ۀرل تیعدم عملکرد رله است. مثال کم ایعملکرد  طیشرا ةآن مشخص کنند ریاست که مقاد یتیرله: کم ۀمشخص تیکم -1
  است. انیشدت جر ادیز انیجر
به رله  دیبا بیترک کیبه صورت  ایو  ییو ولتاژ که به تنها انیمانند جر یکیالکتر يتهایمحرك رله: کم يتهایکم ای تیکم -2

 ۀو رل انیآن جر ۀمحرک تیکم یانیجر ۀشده است انجام شود. مثال رل یآن منظور طراح يخود را که برا اتیاعمال شود تا عمل
  است. انیآن ولتاژ و جر ۀمحرک تیکم ستانسید
عملکرد و عدم عملکرد را معلوم  نیگردد و مرز ب یم میرله ترس ۀمشخص یکه بر اساس منحن ی: منحنرله ۀمشخص یمنحن -3
  .دینما یم
از کل  يدرصد ایو  بیشود رله عمل کند که عمدتا بصورت ضر یمشخصه که سبب م تیرله: آن مقدار از کم میتنظ -4
  باشد.  یم انیجر
 میتنظ Tap =2 يرو يمثال اگر رله ا ندیرله از حالت سکون به حالت عمل را گو تیوضع ریی: به تغ Pick UPرله  کیتحر -5

  خواهد شد. Pick UP= 2.1 نصورتیشده باشد در ا
6- Drop Out  :برگشت رله =  
صورت  نیر اشده باشد د میتنظ Tap=2 يرو يمثال اگر رله ا ندیرله از حالت عمل به حالت سکون را گو تیوضع رییتغ به

Drop out =1.85 باشد. یم  
   Flagرله:  تیوضع ةنشان دهند -7

 یلیچند م یمراحل ط نیگردد و ا یخود بر م یقبل تیبه وضع ستمیآن که پس از وقوع خطا و رفع آن توسط رله, س ۀبواسط
) Flagعملکرد داشته است از نشان دهنده ( کیموجود کدام  يرله ها نیاز ب نکهیا صیتشخ يگردد برا یصورت م هیثان

کوچک قرمز رنگ بوده که در هنگام  ۀصفح کینشان دهنده به صورت  یکیالکترومکان يشود که در رله ها یاستفاده م
  باشد. یم LCD ای LED ییبه صورت نشان دهنده ها يکروپروسسوریم يشود و در رله ها یعملکرد ظاهر م

   Over Current relays:  یانیفوق جر رله
  :یانیفوق جر ياصول رله ها

اند تو یحوزه م نیکه عامل بوجودآورده ا ییهوا ۀفاصل کی یسیمغناط ةتواند در حوز یم یومینیآلوم سکید کیرله ها  نیا در
  شود. یم يجار A چیپ میاست که در س یانیدو تا باشد. عامل بوجود آورنده فلو جر بیترک ایولتاژ  ایو  انیجر

شبکه حادث  يرو دیشد یلیخ انیکه جر ی: در صورت یواحد آن -1:یانیفوق جر ۀرل کی ۀرل کی ةدهند صیتشخ يواحدها
وجود ب يباشد فلو دیشد یلیخ انیجر یصورت است که وقت نیشود و اساس کار بد یصادر م یبصورت آن پیشود فرمان تر

اهرم  نیگردد و جذب ا یم یسبب جذب اهرم جهیو در نت شده یسیالکترومغناط يرویآمده در هسته باعث بوجود آمدن ن
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 X Inبصورت  یمیتنظ انیاز جر يواحد بصورت عنصر نیشود ا یفرمان قطع صادر م جهیباعث بسته شدن کنتاکت ودر نت
  است.

 انیاز مقدار جر یکمتر ول یواحد آن یمیتنظ انیجر زانیبه رله از م يورود انیکه مقدار جر ی: در صورت یانیواحد جر -2
  گردد. یم یانیآپ کرده و باعث فعال شدن واحد جر کیواحد پ نیباشد ا شتریب یانیواحد جر یمیتنظ

 یمیشدن زمان تنظ يشود و پس از سپر یفعال م یآپ کرد واحد زمان کیپ یانیواحد جر نکهی: پس از ایواحد زمان -3
Time Dealy است بنام  يشود پارامتر یم میتنظ یشود آنچه در واحد زمان یصادر م پیفرمان ترT.M.Sمیتنظ بی( ضر 

المان  کی رییبا تغ یکیالکترون يثابت و متحرك و رله ها ينتاکتهاک ۀفاصل رییبا تغ یسیالکترومغناط ي) که در رله هایزمان
  .ردیگ یمقاومت صورت م کیمثل 

  : یسیمغناط یاز لحاظ منحن ادیز انیجر يرله ها انواع
  اورکارنت با زمان ثابت: ۀرل-1

ر فالت د انیچه مثال دو آمپر و چه جر انیجر رییشوند و با تغ یم میتنظ ینیهستند که بر اساس زمان ثابت و مع ییها رله
 ۀر نقطد یباشد مثال اگر فالت ادیکننده ز دی. اگر زمان عملکرد رله ها از مصرف کننده بطرف تولندینما یهمان زمان عمل م

  گردد. یمنبع قدرت م دنیکه باعث صدمه د دینما یعمل م يادیبا زمان نسبتا ز نراتورژ ایبه منبع قدرت مثال ترانس  کینزد
  زمان معکوس: يراه ها -2

باشد زمان عملکرد  شتریخطا ب انیهر چه جر گریاز رله نسبت عکس دارد بعبارت د يعبور انیرله ها با جر نیعملکرد ا زمان
باشد. حال اگر محل  یم يادیرخ دهد زمان عملکرد آن ز یانیجر يدورتر به ازا ۀرله کمتر است مثال اگر اتصال کوتاه در نقط

 یکم رایکند که زمان عملکرد آن زمان بس یعبور م يادیز انیبه محل اتصال جر کینزد ۀمنتقل شود از رل کتریاتصال به نزد
  است. عتریمنبع قدرت عملکرد رله بهتر و سر کینزد يانهایجر يبه ازا نکهیا جهیاست. نت

  معکوس: ۀمشخص یاز لحاظ منحن یانیفوق جر يانواع رله ها 
   یمعکوس زمان -1
   یمعکوس زمان یلیخ -2
   یفوق العاده معکوس زمان -3

  :ادیز انیجر یحفاظت يروشها
   3Phaseسه فاز:  -1
   3Phase + Earth faultسه فاز + ارت فالت:  -2
  دو فاز + ارت فالت:  -3

  دیگر رله ها: .....
 در خصوص رله و حفاظت دوره و درس و جزوه دیگر الزم است

  محتصري از بهره برداري
  نحوه مانور   وصل خط   یا    قطع ترانسفورماتور 

  ( قطع کلیدهاي کلیه خروجی ها) بار یا مگاوات مصرفی خروجی باید قبالً صفر شده باشد -1
  زمین سکسیونر باز گردد -2
  سکسیونر طرفین بریکر بسته نموده -3
  بریکر مربوطه ببندید   -4

  در کلیه موارد هماهنگی با دیسپاچینگ ناحیه الزامی است

  نحوه مانور   قطع خط   یا    قطع ترانسفورماتور 
  بار یا مگاوات مصرفی خروجی را یک یک قطع نموده بنحویکه از یک سمت هیچ باري گرفته نشود -1
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  بریکر مربوطه باز ( بریکر = دژنکتور = کلید ) -2
  سکسیونر طرفین بریکر باز نموده -3
  در صورت لزوم سکسیونر سمت بی برق شده زمین گردد -4

  ====================  

  ستورالعمل بازدید ، سرویس و نگهداري پستهاي توزیع زمینید
  بایستی مورد توجه قرار گیرد .الف) ساختمان پست : در بازدید از ساختمان پست موارد ذیل -4-2
  ها ، سکوها) نماي ظاهري پست ، پله1-الف -4-2
  ) وضعیت درها ، قفل و لوالها و چفتها2-الف -4-2
  ، تیر آهن  سقف و ریلها،فنس ویا قسمت فلزي داخل پست ) رنگ درو پنجره3-الف -4-2
  )سیستم روشنائی داخل پست و و پریزها4-الف -4-2
  زمین، دیوارها ، سقف و کف پست ) زیر5-الف -4-2
  ) پالك مشخصات پست6-الف-4-2
  ) وضعیت نظافت کف و زیرزمین پست7-الف-4-2
  ) پوشش متنا سب کانالها و سر پوشیده بودن8-الف-4-2
  ) عدم امکان نفوذ حیوانات و پرندگان  به داخل پست9-الف-4-2
  ) خالی بودن پست از وسایل اضافی10-الف-4-2
  مناسب بودن عایق بندي پشت بام و وضعیت ناودانها) 11-الف-4-2
  ) وجود یا نقص دیاگرام تک خطی و عالئم هشدار دهنده و کارت سرویس در پست12-الف-4-2
  ) وجود حوضچه روغن13-الف-4-2
  پست)) مشکل نداشتن سیستم تهویه پست (سالم بودن کنتاکتور ، ترموستات و فن و مناسب بودن درجه حرارت 14-الف-4-2
  ) وجود سینی کابل و فرم بندي کابلها در پست15-الف-4-2
  ) وجود تجهیزات اطفاء حریق مناسب16-الف-4-2
  ) مناسب بودن دریچه ها ،ا نردبان زیرزمین ویا دستگیره مربوطه17-الف-4-2
  ) مناسب  بودن ارت درب وفنس جدا ساز18-الف-4-2
  ساز ) مناسب بودن وضعیت استقرارفنس جدا19-الف-4-2
  ) فضاي مناسب جهت تعویض تجهیزات معیوب در صورت نیازدرپست20-الف-4-2
  ب) تابلوهاي فشار متوسط : در بازدید از تابلوهاي فشارمتوسط موارد ذیل بایستی مورد توجه فرد بازدید کننده قرار گیرد .-4-2
  ) بررسی وضعیت سرکابل روغنی(کمبود ویا نشتی روغن)1-ب-4-2
  جود مشکل در  سرکابل خشک) عدم و2-ب-4-2
  ) عدم وجود مشکل در ارت سرکابلها  3-ب-4-2
  ) وضعیت استقرار کابلها،بسط ویا فرم دهی آنها4-ب-4-2
  ) وضعیت ظاهري کنتاکتها ي جرقه گیر5-ب-4-2
  )مناسب بودن فوزیبل ویا رله محافظ باقدرت ترانسفورماتور6-ب-4-2
  ) نشتی  روغن یا گاز دژنکتور7-ب-4-2
  ) کمبود روغن یافشار گاز دژنکتور8-ب-4-2
  ) مناسب بودن وضعیت ظاهري جدا کننده ها9-ب-4-2
  )سالم بودن سیستم تحریک حفاظتی کلید10-ب-4-2
  ) وضعیت مناسب استقرار فوزیبل از جهت عملکرد حفاظتی11-ب-4-2
  )عدم وجود و یا مناسب  نبودن ارت بدنه و درب تابلو12-ب-4-2
  یا تنظیم نبودن رله هاي تابلو )عدم وجود13-ب-4-2
  ) عدم وجود مشکل بدنه و درب تابلو14-ب-4-2
  ) کثیفی تابلوو مقره هاي اتکائی آن15-ب-4-2
  ) حفاظ ایمنی عایق تابلو16-ب-4-2
  ) قفل، لوال و چفت و بست تابلو17-ب-4-2
  ) مناسب بودن محل استقرار تابلو ها18-ب-4-2
  ظاهري خازن فشار متوسط)مناسب نبودن وضعیت 19-ب-4-2
  )وضعیت چراغ نمایشگر فاز(مقره خازنی)20-ب-4-2
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  ) سالم بودن مقره هاي اتکائی تابلو21-ب-4-2
  ) وجودپالك و مسیر تغذیه22-ب-4-2
  ) مناسب بودن اتصاالت، شینه ها و کابلشوها23-ب-4-2
  ) وجود رنگ شینه ها،ویا کیفیت آن24-ب-4-2
  نترالك) عدم وجود سیستم ای25-ب-4-2
  هاPTها و CT) وضعیت ظاهري 26-ب-4-2
  )مناسب بودن وعدم وجود مشکل در ارت قطع کننده ها27-ب-4-2
  )عدم وجود ویا مشکل در سکسیونر زمین و ارت مربوطه آن28-ب-4-2
  ) عدم وجود ویا مشکل در سوئیچ قفل اینتر الك29-ب-4-2
  ره بودن))معیوب یا در مدار نبودن قطع کننده ها  (یکس30-ب-4-2
  ) معیوب یا در مدار نبودن ولت متر ها  آمپر متر ها31-ب-4-2
  ) معیوب بودن نشانگر خطا 32-ب4-2
  ج) ترانسفورماتور: دربازدید از ترانسفورماتورها موارد ذیل بایستی مورد توجه فرد بازدید کننده قرارگیرد-4-2
  ) معیوب بودن یانشتی  روغن نما1 -ج-4-2
  ترانسفورماتور )کسري روغن2-ج-4-2
  ) نشتی روغن ترانسفورماتور3-ج-4-2
  ) حفاظ ایمنی و (توري ) و ارت آن4-ج-4-2
  ) وجود یا مشکل دار بودن محفظه سیلیکاژل و خود سیلیکاژل5-ج-4-2
  ) وجود  روغن در پیاله محفظه سیلیکاژل6-ج-4-2
  ) وجود عیب دربوشینگها و اتصاالت آن7-ج-4-2
  م بودن شاخک هاي برقگیر) وجود ویاتنظی8-ج-4-2 

  ) وجود تابلو مشخصات در ترانسفورماتور9-ج-4-2
  )در مدار بودن رله بوخهلتس موجود10-ج-4-2 

  )عدم وجود مشکل در ارت درپوش وبدنه ترانسفورماتور11-ج-4-2
  ) عدم وجود مشکل در کابلشو هاي کابل ارتباطی ترانسفورماتور به تابلو فشار متوسط12-ج-4-2
  ) عدم وجود مشکل  کابل ارتباط ترانسفورماتور به تابلو فشارمتوسط وتناسب مقطع آن با قدرت ترانسفور ماتور13-ج-4-2
  ) تراز بودن ترانسفورماتور14-ج-4-2
  ) مناسب بودن محل ونحوه استقرارترانسفورماتور15-ج-4-2
  )  غیر عادي بودن صدا ویا حرارت کارکرد ترانسفورماتور16-ج-4-2
  )عدم وجود یا نامناسب بودن ترمز چرخهاي ترانسفور ماتور17-ج-4-2
  ) تمیزي رنگ و خوردگی در بدنه ترانسفور ماتور18-ج-2- 4
  )وجود مشکل تمیزي و رنگ سینی کابلهاي ترانسفور ماتورو یا ارت آن19-ج-4-2
  ) وجود تاریخ تست روغن ترانسفورماتور ویا گذشتن دوره نمونه برداري20-ج-4-2
  ) برداشته شدن صفحه جدا کننده بین مخزن و باك ترانسفورماتور21-ج-4-2
  د) تابلوي فشارضعیف : دربازدید از تابلوهاي فشار ضعیف مواردذ یل بایستی مورد توجه فرد بازدید کننده قرار گیرد .-4-2
  ) استقرار صحیح تابلو1-د -4-2
  ) قفل و لوال و چفت و بست تابلوها2-د-4-2
  ت بدنه و درب تابلوها و ارت نول) ار3-د-4-2
  ) عدم وجود مشکل در بدنه و درب تابلوها4-د-4-2
  )مناسب بودن رنگ تابلوها5-د-4-2
  ) وجود مشکل درروشنایی داخل تابلوها6-د-2- 4
  ) مناسب بودن وضعیت ظاهري تجهیزات روشنائی معابر7-د-4-2
  تنظیم کلید با ظرفیت ترانسفورماتور ) عدم وجودکلید اصلی فشار ضعیف وتناسب قدرت ویا8-د-4-2
  ) وضعیت ظاهري کلید اصلی (اتوماتیک)9-د-4-2
  ) وجود عیب درکلید فیوز (فیدر) ویا پایه فیوز ها (فیدر ها)10-د-4-2
  )  وجود مشکل درشینه ها واتصاالت تابلو11-د-4-2
  ) هماهنگ بودن ظرفیت کلید فیوز با جریان مجاز کابل خروجی12-د-4-2
  ) عدم هماهنگی آمپر فیوز منصو به بر روي فازهاي کلید فیوز13-د-4-2
  ) معیوب بودن کلید سلکتور،ولتمتر ها،آمپر مترها،واتمترهاو... تابلو14-د-4-2
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  ) مسیر تغذیه کابلهاي خروجی فشار ضعیف15-د-4-2
  )مناسب نبودن استقرار کابلها ، و فرم دهی آنها16-د-4-2
  ره هاي اتکائی) تمیزي تابلو و مق17-د-4-2
  ) اشکال در کابلشو ها18-د-4-2
  ) تناسب مقاطع  یا تعدادکابل رابط ترانسفور ماتور به تابلو19-د-4-2
  ) عدم وجود یا مشکل در لوازم اندازه گیري روشنائی معابر20-د-4-2
  ) وجود عیب درمقره اتکائی تابلو21-د-4-2
  شینه نول) وجود مشکل در اتصال نول کابل ها به 22-د-4-2
  ) وضعیت ظاهري خازن فشار ضعیف23-د-4-2
  ) صفحه محافظ و ایمنی تابلو24-د-4-2

 ==============  
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نوشته ها و  نظرات همچنین و که در چند جزوه نوشته بودم  تجربیات و اطالعات شخصی خودم خالصه در تهیه این جزوه از 
دیگران در اینترنت استفاده نمودم .  بدیهی است  این جزوه داراي اشکاالتی است که با تذکرات شما و ارسال به آدرس زیر 

  برطرف میشود.  و تکمیل نقایص 
Sedighias220@yahoo.com 

  
  
  

*******  
آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که در هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل 

امیدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید  براي هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و نا
 .  

  "ام ؟ براي یادگیري و خودآموزي چه کرده "نخست از خود بپرسید : 
  "ام ؟ من براي کشورم چه کرده "بپرسید :  سپس همچنان که پیشتر میروید

و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و 
  اید.اعتالي بشریت داشته

میشویم  هر کداممان باید حق  اما هر پاداشی که زندگی به تالشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک
  1895لوئی پاستور       " اممن آنچه در توان داشته ام انجام داده "آن را داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم  

*******  
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