
:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
طراحی و ساخت رله وصل سنکرون بانک خازنیعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

امروزه بانک هاي خازنی در شبکه قدرت داراي استفاده فراوانی هستند و براي جبران سازي توان راکتیو،

بهبود ولتاژ سیستم و همچنین آزادسازي ظرفیت خطوط و ترانسفورماتور ها استفاده از بانک هاي خازنی

بهترین راه حل می باشد. از طرفی با گسترش تجهیزات الکترونیکی و کلیدزنی حساسیت مصرف کننده ها

نسبت به اضافه ولتاژها و اغتشاشات شبکه بیشتر شده است. ورود و خروج بانک هاي خازنی یکی از

متداول ترین کارهایی است که همواره در شبکه انجام می شود و در صورتی که این ورود و خروج ها کنترل

شده نباشد می تواند باعث ایجاد اضافه ولتاژهاي گذراي مخربی براي بانک خازنی و مصرف کننده ها شود.

متداول ترین راهکاري که امروزه براي کنترل کلیدزنی بانک هاي خازنی استفاده می شود، وصل سنکرون

بانک خازنی است، به این صورت که بانک خازنی دقیقا در نزدیکی صفر ولتاژ وارد شبکه می شود. از جمله

محدودیت هاي این روش می توان به متغیر بودن سرعت کلید در اثر عواملی همچون ولتاژ کنترل کلید و

دماي محیط اشاره کرد، از این رو در اختیار بودن کامال دقیق اطالعات کلید و تاثیر عوامل مختلف در

سرعت عملکرد کلید براي این روش اجتناب ناپذیر است که این اطالعات در اختیار سازنده کلید می باشد

و در نتیجه سازنده کلید و رله ي مورد استفاده براي وصل سنکرون باید یکسان باشند. از دیگر محدودیت

هاي روش وصل سنکرون بانک خازنی عدم امکان استفاده از این روش توسط کلیدهایی است که به

صورت سه پل همزمان با هم عمل می کنند، می باشد چرا که در صورتی هدف وصل در نقطه صفر ولتاژ

براي هر فاز باشد طبیعتا پل هاي کلید براي هرفاز باید در زمان هاي متفاوت با هم بسته شوند تا بتوان بانک

خازنی را براي هر سه فاز به صورت سنکرون وارد شبکه کرد، که این امکان براي کلیدي که سه پل

همزمان باهم عمل می کند وجود ندارد، در حالی که استفاده از این نوع کلید در شبکه فشار ضغیف بسیار

متداول است. در این پروژه راهکارهایی براي رفع مشکل وصل سنکرون بانک خازنی توسط کلیدهایی که

اطالعاتی از آن ها در اختیار نیست، همچنین کلیدهایی که به صورت سه پل همزمان با هم عمل می کنند ارئه

شده است.
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