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 یچ شوندهیخازن سو
 

 .فراکوه، پاسخی به نیاز صنعت برق) Switching Capacitor( شونده سوییچخازن 
 

  . کوچک استادی با ابع،نترل کننده توان راکتیو در ظرفیت های کوچکک ک، یاین مجموعه
 یاقدرت اصالح ضریب مکانیکی یا الکترونیکی خازن، کلیدزنی  وخاص با به کارگیری مدارهای کنترل کننده 

 .امکان پذیر استکاهش تلفات در شبکه های توزیع 
 

 :اجزاء مختلف خازن سوییچ شونده عبارتند از
 مدار کنترل براساس ضریب قدرت .1
  یا الکترونیکیکلیدزنی مکانیکی .2
 ترانس جریان اندازه گیری .3
 خازن اصالح ضریب قدرت  .4

     

 



 

 :چگونگی عملکرد مدار کنترل
برای وارد .  کندخروج خازن را به مدار کلیدزنی صادر می فرمان ورود واندازه گیری ولتاژ و جریان، با  این مدار

 :شدن خازن به مدار دو شرط زیر باید برآورده گردد
 
 .توان راکتیو باقی مانده در مدار پس از وارد شدن خازن کمتر از توان راکتیو موجود گردد .1
 .ر نگرددضریب توان از مقدار مشخصی بیشت .2
 

توان %  50لزوم وجود دو شرط برای مواردی که توان راکتیو مدار کمتر از توان راکتیو نامی خازن و بیشتر از 
در مدار وجود داشته باشد، جریان راکتیو آمپر  10به طور مثال اگر جریان راکتیو .  نمایان است،راکتیو خازن باشد

 وارد 0,7در این شرایط با فرض باری با ضریب توان . تقلیل می یابدآمپر  8مدار در صورت وارد شدن خازن به 
 لبنابراین افزودن واحد محاسبه ضریب توان به این کنتر. تغییر می دهد 0,78کردن خازن ضریب توان را به 

 . وجلوگیری از خازنی شدن شبکه است آن تضمین کننده عملکرد مناسبتر، کننده
 

 ترونیکی یا الکمدار کلیدزنی مکانیکی
براساس نتایج حاصل از آزمایشات گوناگون بااستفاده از کنتاکتورهای سازندگان معروف کنتاکتور شکل محفظه 
قوس و خصوصیات مدار مغناطیسی کنتاکتور مورد نیاز دقیقا تعیین گردید و پس از بررسی سازندگان مختلف 

 .ظر برای کار در شرایط ویژه گردیدیم موفق به ساخت کنتاکتوری با تمام ویژگی های مورد ن،کنتاکتور
 

 ترانس جریان اندازه گیری
 با توجه به تغییر مشخصات . قابلیت نصب در فضای آزاد را دارد،ه شدهداندازه گیری به کار برجریان ترانس 

ی شوکهای جریان به منظور باال بردن دقت اندازه گیری باید از آهن خاصی برا هسته آهن بر اثر تغییرات دما و
بندی اتصاالت ترانس و تثبیت مکانیکی ترانس بر روی سیم  عالوه بر این نحوه آب. هسته ترانس استفاده گردد

 .نیز برای کارکرد مناسب آن در فضای آزاد از دیگر مسایل نصب ترانس جریان در فضای آزاد است
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