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مفهوم پست
 معموال فاصله طوالنی در حد چند صد کیلومتر قرار داردبار بین نیروگاه و .
    ان ایین  با عبور جریان از خط انتقال، انرژی الکتریکی به گرما تبدیل میی ویود و میی

.تلفات انرژی به مقاومت خط و مجذور جریان وابسته است
 جه جریان را در نتی)برای آنکه تلفات خط کاهش یابد در پست نیروگاه ولتاژ را اف ایش

جهت ایمنیی مصیرف   )و در نقطه مصرف، ولتاژ را کاهش می دهند ( کاهش می دهند
(کنندگان

اگر جریان نصف وود تلفات یک چهارم خواهد ود.



G
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20Kv

400V

یک پست توزیع در یک کارخانه



اج ا تشکیل دهنده پست



سوئیچگیر



سواالت
علت وجودی پست چیست ؟ . 1

چرا ولتاژ را در خط انتقال اضافه می کنند ؟. 2

اگر ولتاژ خروجی ژنراتور . کیلوولیت  400کیلوولت باود و در پست ولتیاژ را بیه   320
برسانیم تلفات خط انتقال چند برابر می وود ؟ 

اگر ولتاژ یک خط را دو برابر و مقاومت آن را نی  دو برابر کنییم تلفیات خیط چ   . نید  4
برابر می وود ؟

در یک خط انتقال ولتاژ . اگر ولتیاژ  . مگاوات است11.5کیلوولت و تلفات خط 5132
کیلوولت برسانیم تلفات خط چه می ان خواهد ود ؟400را به 

سوال اختیاری . اهیم  10( مقاومت هر فاز خط)مقاومت  خط یک خط انتقال در ( 6
منتقل کنییم تلفیات   کیلوولت 400مگاولت آمپر را در ولتاژ 346.5اگر توان . است

𝑆راهنمایی )خط چه می ان خواهد ود ؟  = √3𝑉𝐼 )





تجهيزات پست
براي تغيير سطح ولتاژترانسفورماتور
ال كوتااه  براي قطع جريان بار و اتصال كوتاه، كه جريان اتصكليد قدرت

.به صورت اتوماتيك قطع مي شود
درت و براي جدا سازي قابل رؤيت در هنگام تعميرات كليد قا سكسيونر

جداسازي در حالت بدون بار
آمپار و كااه    5براي كااه  جرياان باه    ترانسفورماتور جريان و ولتاژ

ولت جهت ايزوله كردن دستگاههاي اندازه گيري از قسمت100ولتاژ به 
فشار قوي

ي از براي حفاظت در مقابل رعد و بار  و اااافه ولتاژهااي ناشا    برقگير
كليدزني



اليه هاي مختلف يك پست
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دياگرام مداري يك پست



33 KV  يك پست
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مفهوم كليد قدرت
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SF6  كليد قدرت گاز





500 KV   يك كليد قدرت



سكسيونر يا ديسكانكت سوئيچ

Open



كليد قدرتايجاد جرقه در هنگام باز شدن 



Surge Arrester برقگير

















سواالت
چه پارامترهایی در طراحی پست تاثیرگذارند ؟. 1

وین چیست ؟. 2

سیستم تک وین با جداکننده چه م یتی بر وینه ساده دارد ؟. 3



موفق و پیروز باوید


