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برای حفاظت سیستم از اضافه ولتاژ نکات زیر باید رعایت 
:شوند

.از پیش آمدن اضافه ولتاژ تا حد ممکن جلوگیری شود
.روشی یافت تا اضافه ولتاژهای ایجاد شده کاهش یابند

عایق دستگاه را برای حد اکثر ولتاژ ممکن و با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی 
.طراحی نمود



:سطح حفاظت برقگیر
اقی  حد اکثر ولتاژی است که بر روی برقگیر در آزمایش با ولتاژ کلیدزنی یا ضربه ب

.می ماند

:مابقی ولتاژ برقگیر

حداکثر ولتاژ اعمال شده به تجهیزات با وجود عملکرد برقگیر می باشد



:تعریف برقگیر
برقگیر در اصل یک مقاومت غیر خطی است که بین هادی  و زمین قرار می گیرد 

ولتاژ دو ( در شرایط ایده آل)که در صورت عملکرد ضمن عبور جریان دلخواه
.سر آن ثابت بماند و مانند منبع ولتاژ عمل کند

دیود زنر قدرت
د برقگیر فقط برای گرفتن اضافه ولتاژ ضربه و کلید زنی است که مدت آنها از چن

.میلی ثانیه تجاوز نمی کند



:چند نکته درباره برقگیر
با توجه به اینکه تجهیزات قدرت قابلیت تحمل اضافه ولتاژ زیاد برای مدت کم را  

دارند الزم و عملی نیست که سطح حفاظت برقگیر همان ولتاژ کار نامی  
.دستگاه باشد

.اگر در برقگیر مدت عبور جریان چند پریود طول بکشد برقگیر منفجر خواهد شد



:برقگیر با مقاومت سری غیر خطی
در اینجا ازکاربید سیلسیم به عنوان مقاومت سری استفاده 

.می شود
مقاومت کاربید سیلسیم اولین نیمه هادی است که در صنعت از آن استفاده شد و

آن در جریان کم زیاد و در جریان زیاد کم است ولی همچناان در ولتااژ ناامی    
یر جریان زیادی از خود عبور می دهند پس وجود فاصله هوایی در این نوع برقگ

.اجباری است



:برقگیر با فاصله هوایی
.دراین نوع برقگیر از فوت مغناطیسی برای خاموش کردن قوس استفاده می شود

.فوت مغناطیسی توسط پیچک سری با قوس انجام می شود



:رفتار برقگیر در برابر آلودگی
آلودگی برقگیر ممکن است باعث عملکرد برقگیر در ولتاژ کار و انفجار آن گردد 

.که دلیل آن عدم تقسیم یکنواخت ولتاژ به دلیل آلودگی است



:برقگیرهای متال اکسید
.متال اکسید

.جریان نشتی کم
.فوت مغناطیسی الزم نیست

.دنباله جریان وجود ندارد و تعدد عملکرد در مدت کوتاه ممکن است
.سرعت عملکرد در پیشانی موج
.امکان موازی کردن وجود دارد

.حجم کم این نوع برقگیر















در جريان تخليه برقگير در رديف مشخصات اسمی برقگيرها محسوب  شده•
هنگام سفارش به عنوان مشخصه اصلی به کارخانجات سازنده اعالم 

می شود

جريان تخليه اسمی•

مدارهای جريان مستقيم و فشار ضعيف: کيلو آمپر  2.5-1.5

شبکه های فوق توزيع با رديف ولتاژ اسمی: کيلو آمپر      10-5

کيلو ولت52کمتر از                                    

شبکه های انتقال انرژی با رديف ولتاژ اسمی: کيلو آمپر           10

کيلو ولت300کمتر از                                    

شبکه های انتقال انرژی با رديف ولتاژ اسمی: کيلو آمپر          20

کيلو ولت400بيشتر از                                    



Potential Transformer

Capacitive Voltage Transformer





اندازه گیری ولتاژ
بايستي پارامترهايي نظیر ولتاژميقدرت های جهت بررسي نحوه عملكرد شبكه ،

كنترل اين پارامترها بهه  . ها را همواره كنترل نموداين شبكه…جريان، توان  و 
به . نمايدجهت حفظ قابلیت اطمینان نسبت به تداوم بار، امری حیاتي و الزم مي

. ندبايستي ترانسفورماتورهای جريان و ولتاژ بكهار گرتتهه شهو   همین جهت مي
ولهه  ترانسفورماتورهای ولتاژ عالوه بر پايین آوردن ولتاژ طرف تشهار قهوی و اي   

جهت اههداف ،نمودن طرف تشار قوی از دستگاههای قابل دسترس طرف ثانويه
از . بكار مي رونهد گیری، حفاظت، كنترل و سنكرونی اسیوناندازه: مانندمختلفي 

ون تجهیه ات مختلفهي  ه   ،ولتاژ تبديل شده توسط ترانسهفورماتورهای ولتهاژ  
. …ها، ثباتها، كنتورها، تجهی ات سیستم اسكادا و گیری، رلهدستگاههای اندازه

ههای  گیری در مورد وضهيیت حهال و آينهده شهبكه    تصمیم. نماينداستفاده مي
آيهد  يالكتريكي نیازمند پارامترهايي است كه توسط تجهی ات مذكور بدست مه 

. استضرورت وجود ترانسفورماتورهای ولتاژ بیانگر خود امر كه اين 



انواع اندازه گیری ولتاژ
شوندترانسفورماتورهای ولتاژ از نظر ساخت به دو دسته کلی زیر تقسیم می:

 نوع اندوکتیوولتاژ ترانسفورماتورهای(PT )

 خازنیولتاژ ترانسفورماتورهای(CVT)

 کیلوولت که استفاده از سیساتم  33و 20نظیر متوسط در سطوح ولتاژPLC
شاود  استفاده مای (PT)نوع اندوکتیوضرورتی ندارد از ترانسفورماتورهای ولتاژ 

لتااژ  کیلوولت و باالتر استفاده از ترانسافورماتورهای و 63ولی در سطوح ولتاژی 
بکار گرفتاه  (CVT)اقتصادی نبوده و ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی اندوکتیو 

نیاز  PTکیلوولات باه نادرت از    63الزم به ذکر است در سطح ولتاژ .شوندمی
تواناد بعناوان خاازن    میترانسفورماتورهای ولتاژ خازنیخازن .استفاده می شود
هم بکار رود و در این صورت در پستهای با ساطح ولتااژ   PLCکوپالژ سیستم 

باشند نیازی به استفاده میPLCکیلوولت که دارای سیستم ( 66)63باالتر از 
.از خازن کوپالژ مجزا نخواهد بود



مقایسه دو نوع تجهیز
پیچهای اولیه و ثانویه و هساته  ترانسفورماتورهای ولتاژ نوع اندوکتیو شامل سیم

انویاه قابال   بوده و براساس نسبت تبدیل ترانسفورماتور، ولتاژ اولیه را به ولتااژ ث 
…های کنترل و ها، کنتورها و دستگاهگیری، رلهاستفاده در دستگاههای اندازه

. کنندتبدیل می
    خااازنی و یااک  مقساام ترانساافورماتورهای ولتاااژ نااوع خااازنی شااامل یااک

کاه ولتااژ   باه ایان صاورت   . باشندمیفشار متوسط ترانسفورماتور ولتاژ اندوکتیو 
الً حادود  معمو)فشار متوسطولتاژ سطح فشار قوی ابتدا توسط مقسم خازنی به 

سافورماتور  کاهش یافته و سپس این ولتاژ بعنوان ولتاژ اولیاه تران ( کیلوولت24
.گیرداندوکتیو مورد استفاده قرار می



CVTقسمتهای مختلف 
CVD .مقسم خازنی
A .ترمینال فشارقوی
B .ترمینال فشارمتوسط
C .ترمینال فشارضعیف
N .ترمینال زمین
C1 .خازن فشارقوی
C2 .خازن فشارمتوسط

STB .جعبه ترمینال ثانویه
Gt .ترمینال زمین
H .گرم کن
F .فیوزها
D .بوبین نشتی فرکانس باال
G .جرقه گیر فرکانس باال
SHF .کلید زمین فرکانس باال
EMU .واحد الکترومغناطیسی
IVT .ترانسفورماتور ولتاژ فشارمتوسط
LK .رآکتور جبران کننده
Zd .امپدانس میراکننده




لتاژمقادیر استاندارد ولتاژ خروجی از ترانسفورماتور و
پیچ ثانویه در نظار گرفتاه   مقدار ولتاژی که در طراحی ترانسفورماتور ولتاژ جهت سیم

.باشدشده و مشخصات و عملکرد ترانسفورماتور بر مبنای آن می
 مطابق استانداردIEC مقادیر استاندارد ولتااژ ناامی ثانویاه بارای     60044-2شماره ،

: از عبارتنداند ترانسفورماتورهای ولتاژ تکفازی که بین فاز و زمین قرار گرفته

مقادیر به ولت می باشد .
 (نوع اول)استفاده می شود 100در ایران بیشتر از ولتاژ
 متری انسان را به ذغال تبدیل 2کیلوولت که در فاصله 400به عبارتی ولتاژ خطرناک

. ددولت که با یک چسب برق معمولی عایق می شود تبادیل میگار  100کند به ولتاژ 
!!(ولت تک فاز، تقریبا ولتاژ سیم تلفن موقع زنگ خوردن57یعنی ولتاژ )
این ولتاژی است که در اتاق کنترل می توان به راحتی با آن کار کرد.



سواالت
علت وجودی دستگاههای اندازه گیر ولتاژ چیست ؟. 1

به چه علت ولتاژ را جهت اندازه گیری کاهش می دهند ؟. 2

نحوه کار . 3PT وCVTرا توضیح دهید.

از . 4PTدر چه محدوده ولتاژ استفاده می شود ؟

استاندارد ولتاژ خروجی دستگاههای اندازه گیر ولتاژ چه میزان است ؟. 5

اگر بخواهیم در مقسم خازن . 6CVT ولتاژ یک دهم شود(K=10 ) نسبتC1 به
C2چقدر باید باشد ؟



Current 

Transformer



کلیات
       ل قابا ترانسفورماتورهای جریان جهت تبدیل جریانهاای باا دامناه بااال باه جریانهاای

تورهای ترانسافورما . به کاار مای روناد   اندازه گیری توسط تجهیزات حفاظتی و کنترلی 
جااد  حااالت ای جریان در شرایط عادی و غیر عادی به شبکه متصل هساتند، بناابراین   

ی ترانسافورماتورها . نباید سبب خرابای یاا عادم دقات آنهاا شاود      شده در این شرایط 
حالات  جریان همچنین باید قابلیت تحمل جریانهای اتصال کوتاه و دقت مناسب را در

خطاا  به استثناء ترانسفورماتورهای جریان اندازه گیری که دقت آنهاا در شارایط  )گذرا 
.داشته باشند( تضمین نمی گردد

ولتااژ  از دیگر وظایف اساسی و مهم ترانسفورماتورهای جریان می توان به ایزوله نمودن
 گیری و دستگاههای اندازه)فشار قوی اولیه از دستگاههای قابل دسترسی طرف ثانویه 

.اشاره نمود... ( رله های حفاظتی و 
   باور  از اولیه ترانسفورماتورهای جریان در شرایط عادی شبکه، جریاان نرماال شابکه ع

از باا  می کند و در حالت ایده ال دامنه جریان ثانویه برابر درصدی از جریان اولیه و هم ف
.آن خواهد بود



هدف استفاده
:ترانسفورماتورهای جریان در شبکه قدرت به دو منظور عمده بکار می روند

ن اندازه گیری جریان به منظور اطالع از وضعیت شبکه از لحاا  عباور جریاان در آ   -الف
.نقطه
ته شده که در این حالت به ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور جریان اندازه گیری گف

تر ماورد  آنچه در این حالت بیش. ثانویه آن به دستگاههای اندازه گیری متصل می گردد
ل نظر است، شرایط عادی شبکه بوده و نیازی باه دقات در شارایط غیرعاادی از قبیا     

.اتصال کوتاه و غیره نمی باشد
. اندازه گیری جریان به منظور حفاظت شبکه در شرایط غیرعادی-ب
 شاده کاه   در این حالت به ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور جریان حفاظتی گفتاه

های آنچاه در ایان ناوع ترانسافورماتور    . می گرددمتصل ثانویه آن به رله های حفاظتی 
در از و حفظ دقت مورد نیجریان دارای اهمیت است تبعیت جریان ثانویه از اولیه آنها 

.می باشد( هنگام بروز عیب)اتصال کوتاه جریانهای 



جریان اولیه و ثانویه
جريان نامي اولیه 

  دارد مقاادیر اساتان  . مقداری از جریان اولیه که مبنای کار ترانسفورماتور جریاان اسات
:جریاااااااان ناااااااامی اولیاااااااه بااااااار حساااااااب آمپااااااار عبارتناااااااد از

مقاادیری  . و یا ضرایب ده دهی از آنها75-60-50-40-30-25-20-15-12.5-10
. که زیر آنها خط کشیده شده است دارای ارجحیت بیشتری می باشند

توجه شود که با وجود آنکه جریان زیاد نیست اما ولتاژ آن بسیار باالست.
نامي ثانويه ريان ج
 اندارد مقاادیر اسات  . مقداری از جریان ثانویه که مبنای کار ترانسفورماتور جریان اسات

.آمپار ارجحیات دارناد   5و 1آمپر که مقادیر 5و 2، 1: جریان نامی ثانویه عبارتند از
وق تقسیم برای ترانسفورماتورهای جریانی که به صورت مثلث بسته می شوند مقادیر ف

.بر  نیز مقادیر استانداردی می باشند
 آمپر در صنعت استفاده می شود5در ایران بیشتر از نوع.



سواالت
علت وجودی دستگاههای اندازه گیری جریان چیست ؟. 1

از . 2CTبا چه اهدافی در پست استفاده می شود ؟

به چه علت جریان را جهت اندازه گیری کاهش می دهند ؟. 3

نحوه کار . 4CTرا توضیح دهید.

استاندارد جریان خروجی دستگاههای اندازه گیر جریان چه میزان است ؟. 5

در حالتی که جریان فشارقوی . استفاده مای  CTآمپر است به چه علت از 610
آمپر کاهش می دهند ؟5شود تا جریان را به 





اتاق فرمان
مود نیااز  برای آنکه بتوان وضعیت پست فشارقوی مشاهده، اندازه گیری و کنترل ن

دیل است بعد از آنکه مقادیر مورد نظر به صورت جریان و ولتااژ فشاار ضاعیف تبا    
یتم شد کار اندازه گیری آن در مکانی صورت گیرد و همچنین با توجاه باه الگاور   

این مکان باه علات   . های و با کمک مدارهای فرمان به رله ها و کلیدها فرمان داد
. صدور فرمان برای پست اتاق فرمان نامیده می شود

ر اتاق در این ساختمان از هر یک از تجهیزات پست کابلهایی به تابلوهای موجود د
.متصل است



مالحظات طراحي اتاق ترمان
  برای طراحی یک مجموعه معماری عوامل مختلفی در کنار یکدیگر مشارکت خواهناد داشات .

بطاور مثاال  . بخشی از این عوامل مستقیماً به مشخصات خاا  آن سااختمان ارتبااا دارناد    
اشای از  هویت یک ساختمان مسکونی با ساختمان صنعتی کامالً متفاوت است و این تفااوت ن 

ری کارکردهای داخلی، ارتباا بیرونی، نحوه تردد افاراد، دسترسایها و همچناین عوامال دیگا     
.است که ویژگیهای یک بنای مسکونی را از صنعتی متمایز می کند

در بخشی دیگر از عوامل تاثیر گذار در معماری یک مجموعه، خصوصیات خارجی آن است که
برخای از ایان عوامال    . بسیاری از موارد بدون توجه به عملکرد داخل ساختمان عمل می کناد 

. اقلیم، همجواری ها، موقعیت  شهری، اصول و ارزشهای معماری و فرم: خارجی عبارتند از 
    د بخش اول از عوامل ذکر شده عموماً توسط طراح و با مشورت با دوائر ذیاربط یاا کارفرماا ما

نظر قرار می گیرد، درحالی که بخش دوم عوامل صرفاً از طرف طاراح اعماال شاده و در واقاع     
طاراح سااختمان   . انطباق خواسته های کارفرماا باا عوامال تعیاین شاده در بخاش اول اسات       

نظار  می بایستی در مرحله طراحی با خالقیت و انعطاف تالش  کند تا عوامل یادشاده را باا در  
.ایدگرفتن کلیه پارامترهای اقتصادی، زیبایی شناختی و خالقیت معماری تلفیق نم



كنترلمكان يابي ساختمان 
 سات  نکته در طراحی ساختمان کنترل، مکان یاابی مناساب آن در پ  اولین

نترلای  پستهای فشارقوی از دیدگاه سیستم حفااظتی و ک . فشارقوی است
DCSدر سیساتم هاای   . تقسیم بندی می شوندDCSبه دو دسته معمولی و 

نیاز  ( BCR)عالوه بر ساختمان مرکزی کنتارل، تعادادی اطاقاک کنتارل     
ه در موجود بوده که با توجه به نوع شینه بنادی و ساطوح ولتااژی مربوطا    

ر بسته باه ناوع پسات، عوامال زیار د     . محوطه تجهیزات جایابی می گردند
.مکان یابی ساختمان کنترل مؤثر می باشند



كنترلمكان يابي ساختمان 
مستقیم اتاق كنترلديد -1
       ن ساختمان کنترل باید در جوار محوطه ساوئیچگیر قارار گیارد تاا پرسانل و اپراتورهاای شااغل در آ

در ایان  . اشاند حتی االمکان بتوانند به آسانی و با دید مناسب به عملکرد تجهیزات دید مناسبی داشته ب
ات راستا و در صورت امکان ارجح است که ساختمان کنترل را در محور میانی و روبروی محوطه تجهیز

در هر صورت برخی محدودیت ها می توانند مانع از ایان امار شاده و نظار طاراح در ایان       . جایابی نمود
.خصو  بسیار مهم خواهد بود

زمین پست-2
ندترین نقطه چنانچه زمین پست دارای شیب طبیعی باشد، توصیه می شود که ساختمان کنترل حتی المقدور در بل

بارای  و یا حداقل باالتر از سطح تجهیزات قرار گرفته تا ضمن داشتن ارتفاع مناساب، امکاان دیاد مطلاوب تاری را     
.پرسنل تامین نماید

می ان كابل مصرتي-3
 محوطاه  باین سااختمان کنتارل و   )محل ساختمان کنترل باید به نحوی انتخاب گردد که مقدار کابل های مصرفی

.و طول کانالها به حداقل ممکن کاهش یابد تا از میزان هزینه ها کاسته شود( تجهیزات
تاصله مناسب-4
  و ( ورهامانناد ترانسافورمات  )محل ساختمان کنترل باید تا حد امکان دارای فاصله ای مناسب از منابع پر سر و صادا

رسی پست همچنین فاصله از جاده های دست. دیزل ژنراتورها همچنین منابع میدانهای الکتریکی و مغناطیسی باشد
.حتی االمکان کوتاه باشد



كنترلمكان يابي ساختمان 
توسيه آتي-5
سعه پست بوجودمحل ساختمان کنترل باید به گونه ای انتخاب شود تا در مواردیکه در آینده نیاز به توسعه وجود داشته باشد مشکلی در خصو  تو

.به عبارت دیگر جهت توسعه نیاز به تخریب نباشد. نیاید
ترم ساختمان به لحاظ ميماری-6
از دیدگاه مسائل معماری و همجواریها، در انتخاب محل ساختمان کنترل می بایستی هماهنگی الزم با فضای اطراف صورت گیرد.
دسترسي-7
صلی نبایستی حتی االمکان جاده دسترسی ا. از طریق ورودی اصلی پست می بایستی امکان دسترسی مناسب به ساختمان کنترل وجود داشته باشد

.از زیر تجهیزات بگذرد
جمع آوری آب باران-8
 در صورت استفاده از شیروانی می بایستی از آب رو لندنی گالوانیزه و همچنین ناودان های گالوانیزه و لولهPVC جهت جمع آوری آب باران و هدایت

شایب بنادی   صورتی که ساختمان کنترل دارای شیروانی نبود، سقف می بایستی به شاکل مناسابی  در . گرفتآب به محوطه اطراف ساختمان بهره 
.گردد

دسترسي به پشت بام-9
در صورت عدم استفاده از شیروانی، می بایستی توسط راه پله دسترسی به پشت بام امکان پذیر گردد.
سپتیك ساختمان كنترل-10
وقعیت مکانی به محل سپتیک بهتر است در خارج از ساختمان و در نزدیکترین م. ابعاد سپتیک به تعداد پرسنل و حداکثر زمان تخلیه وابسته است

.سرویس های بهداشتی و آشپزخانه قرار گیرد
اسكلت ساختمان كنترل-11
 رت انتخااب  اجازه جوشکاری در محل در صاو . باشد( با پیچ و مهره)اسکلت  ساختمان کنترل می تواند از نوع بتونی یا به صورت اسکلت فلزی آماده

.اسکلت فلزی وجود نخواهد داشت



كنترلساختمان همجواری و دسترسي
پست  



Power Line Carrier 



سیستم مخابراتي
     ی جهت اندازه گیری، حفاظت، کنترل در طول خاط نیااز باه سیساتم مخاابرات

.است
عمده روشهای ارتباا مخابراتی در طول خط انتقال روشهای زیر است

 تله موج(PLC)
 فیبر نوری(OPGW)

Power Line Carrier 



(PLC)مخابراتي تله موج ساختار 
    از بین روشهای مختلف ارتباا مخابراتی در شبکه هاای قادرت، سیساتمPLC

ین موارد در ا)پرکاربردترین و در مواردی که ترافیک انتقال اطالعات باال نباشد 
اتی مناسابترین سیساتم مخاابر   ( از شبکه های فیبار ناوری اساتفاده مای شاود     

.می باشد
سایگنال  استفاده از خطوا انتقال نیرو جهت ارتباا مخابراتی، مستلزم تفکیک

تای  از سیگنال مخابراتی است که ایان امار توساط ادوا   ( فرکانس قدرت)انرژی 
اگرام دیا صفحه بعد شکل . انجام می گیرد... همچون موج گیر، خازن کوپلینگ و 

.را نشان می دهدPLCیک کانال مخابراتی 

Power Line Carrier 



PLCساختار مخابراتي 
 یگنال در هر یک از دو انتهای این کانال، امکان تفکیک سیگنال مخابراتی و سا

ساایگنالهای مخااابراتی خااود شااامل ساایگنالهای صااحبت، . اناارژی وجااود دارد
هستندکه بعاد از مدولاه شادن در یاک     ... اطالعات، مدیریت انرژی، حفاظت و 

.می شوند PLCفرکانس باال وارد کانالهای 
  اصول کار یک سیساتمPLC   نشاان داده شاده اسات   صافحه بعاد   در شاکل .

از سیگنال انرژی ( 4)همانطور که در این شکل دیده می شود سیگنال مخابراتی 
.می گردد PLCتفکیک شده و وارد مجموعه ادوات ( 1)



نمای ظاهری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

    

 

             

              

              

       



سواالت
.PLC چیست و چه وظیفه ای در پست دارد ؟1
اصول کار تله موج چیست ؟. 2

تله موج در چه فرکانسی کار می کند ؟. 3

اجزاء اصلی تله موج چیست ؟. 4



موفق و پیروز باشید


