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 محوالت الجهد والتيار

 

كافة االشارات  هلوقاية، فمنهما تدخل الي( يمثالن بوابة الدخول لجهاز اCT and VTمحوالت الجهد والتيار )

Relaying Signals وبالتالي فأي خطأ أو تشويه في قراءة هذه االشارات سيتسبب في خداع اجهزة الوقاية، ويجعله ،

 بالتأكيد ليس عيبا في جهاز الحماية، ولكن عيبا في هذه المحوالت.يعمل بطريقة غير مناسبة، وهذا 

ومن هنا وجب العناية بدراسة هذه االجهزة، والتأكد من دقة عملها واال فال قيمة ألي مجهود يبذل في تطوير اجهزة الوقاية 

ية واليمكن ان تدخل مباشرة طالما االشارة الداخلة لها غير سليمة.  وحيث أن الجهود والتيارات في الغالب تكون عال

 لجهاز الوقاية، فلذلك تقوم محوالت الجهد والتيار بخفض قيمة الجهد والتيار قبل دخولهما لجهاز الوقاية. 

 ، فكالهما يؤدي الوظائف التالية:وظيفة محوالت الجهد والتيار تتشابهوبصفة عامة فإن 

 قياسها بأجهزة القياس أو الوقاية.تخفيض قيمة الجهد أو التيار الى قيم مناسبة يمكن  .1

عزل الدوائر الموجودة في الجانب الثانوي )أجهزة وقاية/قياس ( عن الجانب االبتدائي ذي التيارات والجهود  .2

 العالية.

 استخدام قيم قياسية للجهد/للتيار لألجهزة الموجودة في الجانب الثانوي. .3

 

 نظرية عمل المحوالت:

 ص بما يلي:حوالت تتلخعمل الم إن نظرية

تقوم بدفع الفيض في القلب الحديدي  mmfعند توصيل مصدر كهربائي على الجانب االبتدائي فانه تنشأ قوة دافعة مغناطيسية 

ليقطع ملفات الثانوي فينشأ فيه تيار الثانوي. ثم يقوم تيار الثانوي بتوليد قوة دافعة مغناطيسية جديدة معاكسة لتلك الموجودة 

 في االبتدائي.

 تكون حسب المعادلة التالية: في المحوالت باالبتدائي والثانوي وعدد اللفات نسبة التيار والجهدوأن 
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P,IPV.الجهد والتيار في االبتدائي : 

S,ISV.الجهد والتيار في الثانوي : 

2/N1Nويرمز لها  أو نسبة التحويل : نسبة عدد اللفات في االبتدائي والثانويN. 

 

 حالة التشبع في المحوالت:

عند مرور تيار كهربائي خالل سلك او ملف سوف يكون مصاحبا لفيض مغناطيسي يتناسب طرديا مع التيار. ومشكلة 

التشبع تحدث مع الزيادة الكبيرة في قيمة التيار )عند حدوث عطل( حيث سيتسبب ذلك في نشوء فيض عالي جدا اليستطيع 

 .Saturationدي تحمله فيحدث له مايسمى التشبع القلب الحدي

والقلب الحديدي في هذه الحالة يشبه طريق كبير يمر فيه عدد من السيارات، لكن الطريق له قدرة استيعاب محددة فإذا زاد 

الطريق قد تشبع. وهذا تماما ما يحدث في القلب الحديدي حيث  عدد السيارات به فإن المرور حتما سيتوقف ونقول أن

 سليم اداء  نتوقعاليتسبب التشبع في توقف زيادة الفيض وبالتالي تثبت على قيمة معينة ثابتة )حد التشبع(. وفي هذه الحالة 

 لجهاز الوقاية مهما كانت دقته مالم تحل هذه المشكلة.
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   transformers Potentialمحوالت الجهد 

تصمم محوالت الجهد على أساس أن توضع بين خط واألرض أو بين خطين وتستخدم لتغذية أجهزة قياس الجهد أو التحكم 

أو الملف الخاص بالجهد في أجهزة قياس القدرة الكهربائية ونسبة التحويل للملف االبتدائي إلى الثانوي تكون بحيث تعطي 

 فولت. 121.111.111قيمة للجهد في الملف الثانوي تساوي 

م )وهي المحوالت التي تستخد ومحوالت الجهد المستخدمة في القياس والوقاية تختلف أساسا عن محوالت القوى الرئيسية

 خالل: الجهد( منفي الشبكات لرفع او خفض 

بينما قد  V.Aقدرتها العشرات من  ال تتعدىفمحوالت القياس والوقاية  منهما،لكل  Rated powerالقدرة قيمة  .1

 في محوالت القوى الكهربائية. 311VAتصل القدرة الى 

 محوالت القياس والوقاية الى تبريد بينما نجد من الضروري توفيرها الى محوالت القوى الكهربائية. ال تحتاج .2

 محوالت القياس والوقاية صغيرة الحجم بينما محوالت القوى الكهربائية تكون كبيرة الحجم. .3

 المستخدمة في القياس والوقاية هو: محوالت الجهدالمطلوب من ان 

 Turnsان تنتج جهدا في الجانب الثانوي يماثل قدر المستطاع جهد االبتدائي )مع االخذ بنظر االعتبار قيمة ال  .1

Ratio،) .وهذا يتطلب ان يكون هبوط الجهد خاللها اقل مايمكن 

 للقلب الحديدي. Saturationاع عن حدود التشبع ان تكون نقطة التشغيل لهذه المحوالت بعيدة قدر المستط .2

 توصيل محوالت الجهد:

ين خط محول بالثالثة بصورة منفصلة حيث يتم توصيل كل  بصفة عامة توصل محوالت الجهد لقياس الجهد على االوجه

(. والشكل C, V BV , AV) فصلة عن بعضهايرى قيمة جهود االوجه الثالثة منان واالرضي، وبالتالي تتاح لجهاز الوقاية 

 ادناه يوضح تركيب محول الجهد مع أحد الخطوط الثالثة لخط نقل القدرة الكهربائية.

 

 

 نسبة الخطأ في محوالت الجهد.

 في محوالت الجهد كما في المعادلة االتية: Errorتعرف نسبة الخطأ 

error =
𝑉𝑆

− − 𝑉𝑆

𝑉𝑆
∗ 1111                             𝑉𝑆

− = 𝑉𝑃/𝑁 

SV :.)الجهد في الثانوي )المحسوب 

SV.)الجهد في الثانوي )المقاس : 

PV.الجهد في االبتدائي : 

N.نسبة التحويل : 
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 انواع محوالت الجهد

    Magnetic Voltage Transformer (VT   , PT)محول الجهد المغناطيسي أ( 

 يتكون هذا المحول من:

 .ون من رقائق من الحديددائرة مغناطيسية مقفلة تتك .1

 ( يحتوي على عدد كبير من اللفات ويوصل على التوازي مع مصدر الجهد.Primary Windingملف ابتدائي ) .2

( يحتوي على عدد أقل من اللفات ويوصل على التوازي يملفات الجهد في Secondary Windingملف ثانوي ) .3

 اجهزة القياس والوقاية.

التشغيل فكلما زاد الجهد زاد عزل ( تعتمد على جهد Insulationل )يتم عزل الملف االبتدائي عن الملف الثاني بمادة عز

وبالنسبة للجهود األعلى يغمر القلب والملفات  .كيلو فولت يمكن أن تكون محوالت جافة 3.3فالمحوالت أقل من  الملفات.

الت تخدامه أيًضا لمحوفي الزيت للعزل ومع التطور واستخدام غاز سادس أوكسيد الكبريت في العزل ألجهزة القطع تم اس

 . 00111vوحتى  011vويستخدم هذا النوع مع الجهود من  الجهد.

 الشكل ادناه يوضح 

 الدائرة المكافئة لمحول الجهد. .أ

 تبسيط الدائرة المكافئة. .ب

 

 ل يبين محول جهد مغناطيسي.الشك
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 Cascade typeب( النوع التعاقبي 

كيلو فولت ويالحظ أن  141شكل ادناه يبين محول جهد ذو ست مراحل وغالبًا يستخدم هذا المحول في الجهود أكثر من 

 ة األخيرة.المرحل -الملف االبتدائي تم تقسيمه على عدة قلوب مغناطيسية بينما الملف الثانوي موجود فقط على قلب واحد 

 

 

 الشكل يبين محول جهد نوع تعاقبي

 Capacitorدام المكثفات استخج( 

يصبح استخدام محوالت الجهد المغناطيسية )التقليدية( مكلفا جدا، كما ان حجمها  00kvعند العمل على جهود اعلى من 

يكون كبير جدا، ولما كانت الجهود العالية تحتاج الى عزل مناسب ، جاء التفكير في استخدام البديل وهو عبارة عن محوالت 

، ثم يستخدم محول  11kvفات والتي يمكن من خاللها تخفيض قيمة الجهد االبتدائي لقيمة معينة ، غالبا الجهد ذات المكث

 الجهد المغناطيسي لتخفيض هذه القيمة الى القيمة القياسية لدوائر الوقاية والقياس.

 تركيب هذا النوع يعتمد اساسا على فكرة مجزئ الجهد باستخدام المتسعات.
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 ل جهد نوع السعويالشكل يبين محو

 Current Transformers CTمحوالت التيار 

 لدائرة،ا فيالمار  األصليبتيار صغير تتناسب قيمته مع التيار  الوقايةوظيفة محول التيار أن يغذى أجهزة القياس / 

نسبة  باختيارويتم ذلك  الطبيعية،األحوال  فيأمبير  1حدود أقل من  في الثانيويفضل دائما أن تكون قيمة تيار الجانب 

،  1:  311 - 1:  211 - 1:  111 المثال:ولها قيم قياسيه أشهرها على سبيل  ،Turns Ratioتحويل معينه تعرف بـ 

 .  1:  3111حتى نصل إلى أقصى قيمه عمليا وهى 

 

 ( من :  C.Tيتكون محول التيار ) 

 .  المغناطيسية الدائرةمن الحديد والنيكل ، ويمثل  سبيكةمن  أو مصنوع السليكونقلب مصنوع من الحديد  -1

( lineمع الخط ) التواليمقطع كبير ، يتكون من لفه واحده أو أكثر ويتصل على  ذيعباره عن موصل  ابتدائيملف  -2

ول وإذا كان مقنن مح Series Transformerالذى سيتم تركيب محول التيار عليه ومن هنا جاءت تسمية محول التيار بـ 

 .  المغناطيسية الدائرةيكون عباره عن موصل مستقيم يمر خالل  االبتدائيالتيار عاليا ، فإن الملف 

 ياالبتدائعباره عن عدد كبير من اللفات مصنوعه من سلك معزول ، تلف على القلب ، يتم عزل الملف  ثانويملف  -3

 بمادة عزل تعتمد على جهد التشغيل فكلما زاد الجهد زاد العزل .  الثانويعن الملف 

 صغيره جدا. والثانوية االبتدائيةتكون فيه مقاومة وممانعة الملفات  المثاليويالحظ أن محول التيار 

 توصيل محوالت التيار مع أجهزة الوقاية

مع الخط أو الدائرة المراد قياس التيار لها. ويتم توصيل الملف الثانوي  يالتواليوصل الملف االبتدائي لمحول التيار على 

  أو بإضافة مقاومة صغيرة جدا بين طرفي الملف الثانوي كما موضح بالشكل ادناه.مباشرة الى أجهزة الوقاية والقياس 

 

 

 

 نسبة الخطأ في محوالت التيار

 في محوالت التيار كما في المعادلة االتية: Errorتعرف نسبة الخطأ 

error =
𝐼𝑆

− − 𝐼𝑆

𝐼𝑆
∗ 1111                             𝐼𝑆

− = 𝐼𝑃 ∗ 𝑁 

SI.)التيار في الثانوي )المحسوب : 



 

6 
 

SI.)التيار في الثانوي )المقاس : 

PI.التيار في االبتدائي : 

N.نسبة التحويل : 

 

  Current transformer open circuit voltageجهد الدائرة المفتوحة لمحول التيار 

 mmfلي تكون كل امضادة لتلك المتولدة في االبتدائي. وبالت mmfفي حالة فتح دائرة الثانوي في محول التيار فلن تنشأ أي 

ي على أطراف المحول بسبب مرور تيار المتولدة في االبتدائي مركزة على القلب المغناطيسي فقط وبهذا يظهر جهد عال

 .للملف الثانوي للمحول Ze الداخلية في الممانعة عالي

 يسبب انهيار العزل وخطورة على األشخاص المتعاملين مع هذه المحوالت أيًضا.وهذا الجهد العالي 

الثانوي للمحول وبذلك  أطرافعلى  Short Circuitلذلك يتم استبدال جهاز الوقاية المراد رفعه من الثانوي بدائرة قصر 

  محول التيار.  أطرافمضادة لتلك التي في االبتدائي فال يرتفع الجهد على  mmfيبقى هنالك تيار في الثانوي مما يولد 

 


