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 اتصال انيهاي جر  براي محدودكنندهدييدر اين مقاله ساختار جد :چكيده
جاي استفاده از ابررسانا   بهيشنهاديدر محدودكننده پ. كوتاه پيشنهاد شده است

پيچي و همچنين تلفات  ده و تلفات سيمپيچ، از مس استفاده ش در ساخت سيم
.  كمكي جبران شده استارناشي از ادوات الكترونيك قدرت با استفاده از يك مد

  تر  گونه كه نشان داده خواهد شد محدودكننده مذكور با كاركردي مناسب همان
 در كاركرد ستمي سيها  بر مشخصهي بسيار كمترريدر زمان اتصال كوتاه، تأث

سه با آنچه كه تاكنون با استفاده از ابررسانا پيشنهاد شده بود از عادي در مقاي
 ابررسانا و عدم وجود يامكان ساخت بدون نياز به تكنولوژ. دهد خود نشان مي

 آناليز دقيق و. باشد ترين مزاياي مدار پيشنهادي مي كنترل اصلي مدار
زم با استفاده  اليها يساز هيشده و شب  ارائهDCهاي طراحي براي راكتور  مشخصه
دادن عملكرد مناسب محدودكننده  براي نشان  وPSCAD/EMTDCافزار  از نرم

تر آن نسبت به نوع ابررسانا در كار  هاي اتصال كوتاه و عملكرد مناسب جرياندر 
دست آمده و  ه نيز بيشگاهي آزماجينتا. عادي سيستم قدرت انجام شده است

 يشنهادي پدي مناسب مدار جدييآدهنده كار  نشانيساز هي شبجيتشابه آنها با نتا
  .باشد ي اتصال كوتاه ماني محدودكردن جريبرا

  
 افت ولتاژ، ،يمحدودكننده جريان عيب، راكتور غير فوق هاد :كليد واژه

  .كننده جبران مدار

  قدمهم - 1
هاي قدرت، سطح اتصال  هاي اخير با رشد و توسعه سيستم در سال
اين امر موجب كاهش قابليت اطمينان آنها ها افزايش يافته و  كوتاه شبكه
 موجب شده در صورت بروز اتصال ني موضوع همچننيا. گرديده است

كوتاه احتمال خرابي تجهيزات، احتمال فروپاشي شبكه، اعمال نيروهاي 
مخرب مكانيكي و ساير صدمات الكتريكي و حرارتي به تجهيزات سيستم 

ب شده است كه در برخي از شرايط مذكور موج.  كنددايقدرت افزايش پ
ها و خطوط سيستم قدرت نياز به تعويض تجهيزات و استفاده از  پست

هاي زيادي  تجهيزاتي با مقادير نامي باالتر احساس شود كه اين امر هزينه
كه بتوان مدت زمان عبور  در صورتي.  آوردخواهدوجود  هرا براي شبكه ب

توان مشكالت فوق را  ياد م اتصال كوتاه از شبكه را كاهش ديها جريان
 و كليدهاي قدرت ي حفاظتيها سفانه سيستمأمت.  محدود نموديتا حد

مورد استفاده در سيستم قدرت براي عملكرد كامل نيازمند زماني معادل 
عبور مقادير بزرگ جريان از . باشند مي) ثانيه چندين ميلي(چند سيكل 

تواند موجب  ميخطوط و تجهيزات سيستم قدرت در همين چند سيكل 
هاي  روش ديگر براي حل مشكل جريان. تخريب جدي تجهيزات شود

 هاي جريان اتصال كوتاه اتصال كوتاه باال، استفاده از محدودكننده
 

 1386 ماه دي 10تاريخ  و دردريافت  1385 ماه بهمن 16 قاله در تاريخاين م
  .شد بازنگري
 كدپستي ،زي تبرز،ي عباپور، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تبريمهد

5166616471 (email: mehdi.abapour@gmail.com).  
 كدپستي ز،ي تبرز،يمهرداد طرفدار حق، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تبر

5166616471 (email: tarafdar@tabrizu.ac.ir).  
 كدپستي ز،ي تبرز،ي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تبر،يمهران صباح

5166616471 (email: sabahi@tabrizu.ac.ir). 

)1(FCLها ضمن كاهش سطح  با استفاده از اين محدودكننده. اشدب  مي
 قدرت مستيتر در س تجهيزاتي با مقادير نامي پايين اتصال كوتاه، استفاده از

 تكنولوژي نسبتاً جديدي بوده و يها داراFCL]. 1[باشد  پذير مي امكان
  : دارد كه در زير به چند مورد اشاره شده استي زيادياستفاده از آنها مزايا

 ]2[بهبود كيفيت توان با كاهش افت ولتاژ در زمان اتصال كوتاه  )1  
  .]5[تا 

  .]8[ تا ]6[بهبود پايداري سيستم قدرت  )2  
  .]1[كاهش حداكثر گشتاور الكتريكي و مكانيكي ژنراتور  )3  
  .]9[هاي هجومي ترانسفورماتور  كاهش جريان )4  

آل بايد مقاومت و امپدانس صفر در كار عادي سيستم   ايدهFCLيك 
از ديگر . قدرت و امپدانس باال در زمان اتصال كوتاه از خود نشان دهد

  :]10[هاي آن عبارت است از  مشخصه
  .بدون تلف توان در كار عادي سيستم قدرت )1  
  .عملكرد سريع بالفاصله بعد از اتصال كوتاه )2  
  . كوتاه پس از رفع اتصال كوتاهيبازگشت به حالت عادي در زمان )3  
  .هزينه ساخت پايين )4  

توان به دو دسته  هاي پيشنهادشده در مراجع مختلف را مي محدودكننده
  ]:16[تا  ]1[اصلي زير تقسيم نمود 

  .هاي امپدانسي محدودكننده )الف  
  .DCهاي نوع راكتور  محدودكننده )ب  

هاي مختلف پس از  روش از هاي امپدانسي با استفاده محدودكننده
  كنند و مانع  صورت سري وارد خط مي اتصال كوتاه، امپدانسي را به

ين ترين نوع ا رايج. شوند هاي اتصال كوتاه مي افزايش بيش از حد جريان
باشند كه انواع مختلف آن  هاي رزونانسي مي ها، محدودكننده محدودكننده

دليل قراردادن يك خازن سري با خط كه موجب تأثيرگذاري در كار  به
شود و همچنين مشكالت حفاظت خازن در صورت عدم  يعادي سيستم م

عملكرد سيستم كنترل حين اتصال كوتاه، نتوانسته كاربرد عملي پيدا كند 
  ].11[ و ]4[ تا ]2[

ساختارهاي   اتصال كوتاه ابررسانا داراياني جريها محدودكننده
 ي اندوكتانس،3ي اندوكتانس،2يتوان به انواع مقاومت يباشند كه م مختلفي مي

اين نوع . اشاره نمود 6شونده  اشباعDCو راكتور  DC5 راكتور، 4شونده اشباع
د و در زمان كار عادي شون صورت سري با خط نصب مي از محدودكننده به

ها  براي اينكه وجود اين محدودكننده. سيستم هم در مدار قرار دارند
كه  طوري هج ولتاژ و جريان نداشته باشد، بامواثيري در شكل أت گونه هيچ

 تمام مقاالت مرتبط قبلي استفاده از ابررسانا درمؤلفين مطلع هستند 
 است كه مطابق نتايج مقاله ، اين در حالي]16[ تا ]12[پيشنهاد شده است 

 باز هم موجب SFCLهادي  حاضر وجود افت ولتاژ بر روي ادوات نيمه
 

1. Fault Current Limiter 
2. Resistive Type 
3. Shield Inductive 
4. Saturated Inductive Type 
5. DC Reactor Type 
6. Saturated DC Reactor Type 

   محدودكننده جريان عيبي جديد برايساختار
  ي مهران صباح وحقمهدي عباپور، مهرداد طرفدار
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  . با استفاده از ابررساناجي اتصال كوتاه رااني ساختار محدودكننده جر: 1شكل 

  

  
  .كننده ن بدون استفاده از ابررسانا، با منبع جبرايشنهادي اتصال كوتاه پانيساختار محدودكننده جر:  2شكل 

  

  
  .كننده  بدون استفاده از ابررسانا، با مدار جبرانيشنهادي اتصال كوتاه پانيكننده جرساختار محدود:  3شكل 

  
رسانا  شود و استفاده از ابر اعوجاج در شكل موج ولتاژ بار و جريان شبكه مي

از . كارگيري آن حين كار عادي شبكه گردد ه سوء بثيرأتواند مانع ت نمي
 مورد نياز جهت ساخت ابررسانا موجب گرديده كه ي بااليتكنولوژ يطرف

  .]16[ تا ]12[حال در سيستم قدرت مقدور نباشد ه  از آن تا بياستفاده عمل
هاي راكتور  شده جديدي از محدودكننده در اين مقاله ساختار تكميل

DCجاي استفاده از ابررسانا، از در اين محدودكننده به.  پيشنهاد شده است 
پيچي و اثرات  پيچ استفاده شده و تلفات سيم سيم مسي در ساخت سيم

هادي با استفاده از يك مدار كمكي جبران  كارگيري ادوات نيمه هناشي از ب
اين ساختار محدودكننده كاركردي بهتر از آنچه تاكنون با . شده است

 يبردار ه ساخت، بهرنيي پانهيهز. استفاده از ابررسانا پيشنهاد شده بود، دارد
 آن، ي و تكنولوژزاتيبودن تجه  در دسترسني آن و همچنيو نگهدار

ويژه در كشورهاي در حال   بهيشنهادي محدودكننده پياي مزانيتر مهم
  .باشد يتوسعه م

  قدرت مدار ساختار - 2
. دهد فاز رايج را نشان مي  آرايش مدار محدودكننده ديودي سه1شكل 

 با ساختار DCفاز، راكتور  دي سهاين مدار متشكل از يك يكسوساز ديو

)ابررسانا  )dL،در . باشد فاز مي  ترانسفورماتور كوپلينگ و كليد قدرت سه
شود و  اندازه پيك جريان شبكه شارژ مي  بهDCكار عادي سيستم، راكتور 

. شود  ميDCتنها افت ولتاژ روي ديودها موجب دشارژ كوچكي در راكتور 
صورت سري با خط قرار گرفته و در   بهDCان اتصال كوتاه راكتور در زم

اين ترتيب باعث  كند و به برابر افزايش ناگهاني جريان مخالفت مي
شدن  با سپري. شود محدودشدن جريان اتصال كوتاه در چند سيكل اول مي

اندازه جريان اتصال كوتاه شارژ شده و بايد   بهDCچند سيكل، راكتور 
مطابق شكل فوق . درت جهت حذف اتصال كوتاه عمل كنندكليدهاي ق

پيچ سلف   اين مدار مستلزم استفاده از ابررسانا در ساخت سيميكارگير هب
هاي جريان اتصال كوتاه  اين امر كاربرد اين نوع از محدودكننده. باشد مي
از ديگر معايب اين نوع از .  به تحقيقات آزمايشگاهي محدود كرده استار

ها تأثير افت ولتاژ ديودها بر روي شكل موج ولتاژ بار و جريان  ندهمحدودكن
.  شده استي اين مقاله اين موضوع بررس5باشد كه در بخش  خط مي

 در اين مقاله پيشنهاد شده 2منظور حل مشكالت مذكور مدار شكل  هب
 بوده و تنها تفاوت آن استفاده از 1 مشابه مدار شكل  مدار كامالًنيا. است

 DCكننده   منبع ولتاژ جبرانكي و ي مقاومت اهميمسي و داراسلف 
   DC   منبع   كردن اضافه   نحوه   از   يكامل   حيتشر   3  شكل    در   .باشد يم
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  .يشنهادي اتصال كوتاه پاني محدودكننده جري بخش اصل: 4شكل 

  
ه دآم 3كه در مدار شكل  طوري همان.  نشان داده شده استيشنهاديپ

) ازي مورد نDCولتاژ است  )dV كي با استفاده از يشنهاديدر مدار پ 
. شود ي منيمأفاز از شبكه قدرت ت  سهيودي پل دكيترانسفورماتور ولتاژ و 

عنوان منبع   و ترانسفورماتور كاهنده بهكسوسازيطور خالصه مجموعه  به
)ولتاژ  )dV پيچي سلف و ديودهاي  ران افت ولتاژ بر روي سيم جبفهيوظ
  . را داردDCكننده نوع راكتور محدود

 ي نامريبودن توان و مقاد نيي پا3 در مدار شكل تينكته حائز اهم
 زي امر از آنالنيا. باشد ي مكسوسازيترانسفورماتور كاهنده ولتاژ و مدار 

 نيا. باشد يتاج م مدار كه در بخش بعد آورده شده است قابل استنيليتحل
 رشده به مدا  اندك بخش اضافهاري بسمتيدهنده ق تنها نشان موضوع نه

 FCL كم توان مجموعه اريدهنده مصرف بس  است بلكه نشانهيپا
ها و  مدار پيشنهادي جديد برتري. باشد ي از شبكه قدرت ميشنهاديپ

  :مزاياي زير را نسبت به نوع رايج با ابررسانا دارد
پيچي سلف كه  ز به استفاده از ابررسانا در ساخت سيمعدم نيا )1  

هم قابل  كاربرد آن را عمومي كرده و حتي در مقياس صنعتي
استفاده از ابررسانا و . ساخت بوده و صرفه اقتصادي خواهد داشت

كاري ابررساناها  برداري و خنك مشكالت مربوط به تهيه، بهره
هاي  حدودكنندهم مسائلي هستند كه استفاده از اين نوع از

هاي اتصال كوتاه را به مقياس آزمايشگاهي و كشورهاي  جريان
  .خاص محدود كرده است

پيچي با استفاده از  سازي افت ولتاژ بر روي ديودها و سيم جبران )2  
 در كار عادي سيستم و در نتيجه عدم تأثيرگذاري بر DCمنبع 

سيستم  يهاي ولتاژ بار و جريان خط از ديگر مزايا شكل موج
 معرفي شد با وجود 1در مدار پايه كه در شكل . باشد ي ميپيشنهاد

 افت ولتاژ بر روي ديودها و شارژ و دشارژ جوداستفاده از ابررسانا، و
راكتور محدودكننده باعث اعوجاج اندكي در شكل موج ولتاژ بار و 

بنابراين حتي در صورت استفاده از ابررسانا در . دوش ميجريان خط 
كننده  پيچي محدودكننده استفاده از مدار كمكي جبران سيمساخت 

  .شود پيشنهاد مي
 يپيچ شده جريان اتصال كوتاه از طريق مقاومت سيم انرژي جذب )3  

 موقت و يها شود كه اين موضوع در اتصال كوتاه مستهلك مي
 پس از هر اتصال DC موجب كاهش جريان اوليه راكتور يتكرار

  .شود يم ييمحدودشدن بيشتر جريان نهاموجب  كوتاه شده و نهايتاً

  پيشنهادي مدار تحليلي آناليز - 3
 را براي آناليز 3 بخشي از محدودكننده پيشنهادي شكل 4شكل 

ولتاژ سينوسي شبكه توسط يكسوساز منبع ولتاژ . دهد يتحليلي نشان م
  راكتور    مقاومت .كند ي م ديتول  را  dV   مقدار  با  ثابت DC   ولتاژ  و يكسوشده

  
 انيدست آوردن جر ه بي در زمان اتصال كوتاه براستميمدار معادل س:  5شكل 
  .DC راكتور

  
DCگونه كه در شكل نشان داده شده با   همانdrمدل شده است  .

ر آن توان مقدا اده شده است كه مي نشان دdLاندوكتانس محدودكننده با 
 اندازه. سازي جريان اتصال كوتاه طراحي كردرا براي هر اندازه از محدود

DFVاين مدار سه وضعيت عملكرد . باشد  برابر افت ولتاژ روي هر ديود مي
  :به شرح زير دارد

   شبكه قدرتيكار عاد )1  
   اتصال كوتاهتيوضع )2  
  الت پس از رفع اتصال كوتاهح )3  

   شبكه قدرتيكار عاد 1- 3
 كه يطيآوردن شرا وجود ه بيدر كار عادي شبكه قدرت، برا

 ري رابطه زدي قدرت نداشته باشد باستمي در عملكرد سيريمحدودكننده تأث
  برقرار شود

d DF d LdV V r I= +2  )1(  

 شده است كه دليل خاصيت سلفي بزرگ محدودكننده، فرض به) 1(در 
) DCجريان  )LdI يدر واقع در حالت كار عاد. كند از آن عبور مي 

  سيستم داريم
( )Ld Ldi t I=  )2(  

 شبكه يدر تمام مدت كار عاد) 1 (ي با برقرار4با توجه به شكل 
ه  بوده و در واقع دو سر محدودكنندتي در حال هداودهايقدرت، تمام د
 شبكه هيچ ي حين كار عادي مدار پيشنهادجهيدر نت. باشد ياتصال كوتاه م

 شبكه عمل يمستقل از مقدار جريان عاد دهد و ي از خود نشان نمياثر
دليل افت ولتاژ   است كه نوع محدودكننده ابررسانا بهياين در حال. كند يم

ود كه ش يديودها موجب اعوجاج در شكل موج ولتاژ بار و جريان شبكه م
  . قرار گرفته استي اين مقاله مورد بررس5اين موضوع در بخش 

   اتصال كوتاهتيوضع 2- 3
براي تحليل رفتار سيستم و نقش محدودكننده جريان اتصال كوتاه در 

 مدار نيدر ا.  استفاده كرد5توان از مدار ساده شكل   ميبيزمان بروز ع
بر اندوكتانس راكتور چون امپدانس منبع و امپدانس اتصال كوتاه در برا

دليل  همچنين به. نظر شده است  كوچك است، از آنها صرفاريبس
كردن   با افت ولتاژ بر روي ديودها و مقاومت و خنثيdV ولتاژ نبود مساوي

در مدار . كدام از آنها اشاره نشده است اثر همديگر در اين شكل به هيچ
 DC راكتور انيدست آوردن جر ه بي برا5ر شكل معادل نشان داده شده د

 اني ترانسفورماتور جرهي با مقدار متوسط آن در ثانوACمنبع ولتاژ 
. سازي نيز مطابقت دارد  است كه اين موضوع با نتايج شبيهدهجايگزين ش

  و   يمحدودساز  نحوه  شينما  يبرا  DC  راكتور  انيجر  آوردن  دست هب
www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   محدودكننده جريان عيبي جديد برايساختار:  و همكارانعباپور

 

329

  
  . پس از رفع اتصال كوتاهDC راكتور  نحوه دشارژ: 6شكل 

  
مقاومت اهمي  dr، 5در شكل . باشد ي مي اندازه راكتور ضروريطراح
 اندوكتانس dL كسوشده،يفاز   مقدار متوسط ولتاژ سهDsVپيچ راكتور،  سيم

با فرض . باشد ي ماني ترانسفورماتور جرلي تبدت نسبa و DCراكتور 
a =   صورت زير نوشت هرا ب) 3(توان  در اين شكل مي 1

d ( )
( )

d
Ld

Ds d Ld d
i t

V r i t L
t

= +  )3(  

 كه در واقع پوش جريان خط در حين اتصال DCجريان راكتور ) 3(با حل 
  آيد دست مي به) 4(صورت   به،باشد كوتاه مي

( )( ) ( )( )( ) { } { }d d d dr L t t r L t tDs
Ld

d

V
i t e i e

r
− − − −= − +0 001  )4(  

  در اين رابطه داريم
( )Ld t t Ldi i t I== =0 0  )5(  

 با توان ي كوچك است ماري بسdLدر برابر  dr اندازه نكهيبا توجه به ا
   آورددست هرا ب) 6 (،)4(كردن از آن در  نظر صرف

( ) ( )Ds
Ld

d

V
i t i t t

L
= + −0 0  )6(  

 باًي تقرشي افزاكي )6(رابطه . باشد  اتصال كوتاه مي  لحظهt0در واقع 
 يها  موضوع در بخشنيا. دهد ي را نشان مDC راكتور اني را در جريخط

 فرض.  نشان داده خواهد شديشگاهي آزماجيها و نتا يساز هيمربوط به شب
tشود مدار محدودكننده تا لحظه  مي t=  دي كلاي رفع شود بيكه ع 1
 اتصال كوتاه را محدود خواهد اني عمل كند در مدار خواهد بود و جرتقدر
tدر لحظه . كرد t=  شبكه اني كه در واقع پوش جرDC راكتور اني جر1
  .رسد يم i1باشد به  يم

  حالت پس از رفع اتصال كوتاه 3- 3
 نشان داده شده 6گونه كه در شكل  پس از رفع اتصال كوتاه همان

برقرار ) 2(شود تا دوباره   از طريق پل ديودها دشارژ ميDCاست راكتور 
 يا DCدليل آنكه در حالت دشارژ، جريان راكتور  قابل ذكر است به. شود

باشد، تمام ديودها در زمان  ز پيك جريان شبكه باالتر ميجريان دشارژ ا
 .باشد دشارژ روشن بوده و مجموعه محدودكننده در حكم اتصال كوتاه مي

.  نخواهد داشتDCثيري در دشارژ راكتور أنتيجه جريان و ولتاژ شبكه تدر 
 را پس از رفع اتصال كوتاه DCتوان جريان راكتور   مي6ل  شك بهبا توجه

  دست آورد هب) 9(صورت  هب) 7(با حل ) ان دشارژدر زم(
d ( )

( )
d
Ld

d Ld d
i t

r i t L
t

+ =0 )7(  

( )Ld t ti i t ==
11  )8(  

( )( )( ) ( ) d dr L t t
Ldi t i i e i− −= − +1

1 0 0  )9(  

با . دهد ي را پس از رفع اتصال كوتاه نشان مDCجريان راكتور ) 9(رابطه 
اتصال كوتاه  پس از رفع DCتوجه به رابطه فوق زمان دشارژ راكتور 

   .باشد  ميDCوابسته به اندازه اندوكتانس و مقاومت اهمي راكتور 
 كاهش ي نوعد،ي دمي خواهيساز هيگونه كه در بخش شب همان) 9(رابطه 

  .دهد ي نشان مDC راكتور اني در جرا ريينما

  DC راكتور يطراح روابط - 4
در  DC مقدار اندوكتانس راكتور ، شدبيانكه در بخش قبل  طور همان

 كافيست جريان شارژ  ندارد و صرفاًي شبكه اهميت چندانيحين كار عاد
از .  بيشتر از جريان حداكثر شبكه انتخاب شوديو كم LdI آن معادل

 تجهيزات موجود در شبكه قدرت، بايد يطرف ديگر با توجه به مقادير نام
خاب شود كه بتوان مدت زمان  انتيا گونه هب DC اندوكتانس راكتور ارمقد

 تجهيزات مذكور خطرناك ي كه برايميزان هو حداكثر جريان عيب را ب
اين در حالي است كه افزايش مقدار راكتانس مدت . نباشد محدود نمود

فرض  هب. زمان دشارژ آن را پس از وقوع اتصال كوتاه افزايش خواهد داد
 باشد كه پس از وقوع اتصال كوتاه الزم است تا كليد ي زمانت مدt1 اينكه

توان  ي نشان دهيم مi1 قدرت مدار را قطع كند و جريان متناظر به آن را با
 توسط i1 مقدار. دست آورد ه حالت اتصال كوتاه بيرا برا) 10(، )4(با حل 

  شود يين متنظيم كليد قدرت تعي
ln( )d d Ds

d d Ds

L r i V
t t

r r i V
−

− =
−

1
1 0

0
 )10(  

  را نوشت) 11(توان  نظر شود، مي  صرفdl در برابر drاز ) 10(اگر در 
( )d

Ds

L
t t i i

V
− = −1 1 20  )11(  

 پريود فركانس قدرت K برابر t1 و t0عنوان مثال اگر بازه زماني بين  هب
 راكتور ي براازيتوان اندازه مورد ن مي) 12(در نظر گرفته شود با استفاده از 

DCرا محاسبه نمود   
Ds

d
V

L KT
i i

=
−1 0

 )12(  

 در ي بايد توجه داشت كه پنج عامل اساسي اقتصاديمنظور بررس هب
  : قدرت مؤثر است كه عبارتند ازكيشده هر مدار الكترون  تماممتي قنييتع

  وي كنترل، محافظت و درا،يريگ  اندازهيمدارها
  ي و خروجي وروديلترهايف

   قدرتكي الكترونادوات
  وي پسيها المان
  ...) و يشگاهي تست آزما،يطراح (ي مهندسيها نهيهز

 چهارم و پنجم نوع محدودساز  از مواردريغ  موارد مذكور بهيدر تمام
اما . باشند ي مي مشتركيها نهي هزي دارايشنهاديرايج ابررسانا و نوع پ

 ي مهندسنهيهز و ويپس يها المان شده  تمامنهيتوان انتظار داشت كه هز يم
عالوه .  باشديپيچ مس  باالتر از يك سيماري محدودكننده ابررسانا بسكي

هليم مايع و همچنين /م نيتروژن مربوط به سيستيها نهيبر آن هز
 يبردار  هستند كه پس از بهرهي مواردو محدودكننده ابررسانا جزينگهدار

 يها در محدودساز پيشنهاد گردند كه اين هزينه يبه موارد مذكور اضافه م
 ي نامير مقادي تمامي است مباحث فوق برايبديه. اين مقاله وجود ندارد

  .باشند يتوان محدودساز صادق م
 DCتوان اندازه تلفات توان در راكتور  ياز نظر محاسبات تلفات م

( )dcPبه دست آوردري را از رابطه ز   
dc d LdP r I= 2  )13(  
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  .) ساختارهاسهيمقا (ستمي سي شكل موج ولتاژ بار در كار عاد: 7شكل 

  

  
  .) ساختارهاسهيمقا (ستمي سي خط در كار عاداني شكل موج جر: 8شكل 

  
  .شده يساز هيشب مدار پارامترهاي :1 جدول

  

  مشخصات مدار تست  مشخصات محدودكننده پيشنهادي
  Ω 7  مقاومت اهمي بار  Hz 50  فركانس منبع

  H 03/0  اندوكتانس بار  V 3  افت ولتاژ روي ديودها
  Ω 5/0  مقاومت منبع  DC H 2/0اندوكتانس راكتور 

  H 01/0  اندوكتانس منبع  DC  Ω 1/0تور راكمقاومت اهمي 
  kV 6/6 (L - L, rms)ولتاژ منبع   1  نسبت تبديل ترانسفورماتور جريان
      05/0به  kV 6/6  نسبت تبديل ترانسفورماتور ولتاژ

  
 انيبا جر kV 04/0 / 20 ترانسفورماتور كي ي مثال براي حالت برانيدر ا
 كه محدودكننده ي در حال9/0  توانبي و ضرهي آمپر در اول50 مؤثر ينام
  برابر باDC نصب شده و مقاومت راكتور ي در طرف فشار قويشنهاديپ
   بات برابر اسعي توزدري به توان فDC اهم باشد نسبت تلفات راكتور 1/0

dcP = 490 )وات(    /
dc

Load

P
P

⇒ = 16000  )14(  

 از ي كوچكاري درصد بسDCور دهد كه تلفات راكت ي نسبت نشان منيا
 قابل قبول ي عملي از كاربردهاياري بسي بوده و براعي توزدريتوان ف

 آن كه جي در نوع راعي ماتروژني است كه كمپرسور ني در حالنيا. باشد يم
 خود توان قابل ،رديگ ي ابررسانا مورد استفاده قرار ميكار  خنكيبرا
  .كند يمصرف م kW 2 در حدود يا حظهمال

  يساز هيشب جينتا - 5
 ييها يساز هي شب،يشنهاديدادن عملكرد مدار پ  نشاني برابخش نيدر ا

پارامترهاي مربوط به مدار .  انجام شده است3 و 1بر اساس مدار شكل 
 سري با R - Lصورت  بار به.  آورده شده است1شده در جدول  يساز هيشب

 بخش همانند نيشده در ا  انجاميها يساز هيشب. باشد اتصال ستاره مي
 اتصال كوتاه و تي شبكه قدرت، وضعيكار عاد:  در سه مرحلهقبلبخش 

  .شود يحالت پس از رفع اتصال كوتاه ارائه م
   شبكه قدرتيكار عاد 1- 5

 و ييدادن بهبود كارآ  نشانيساز هي قسمت از شبني در ايهدف اصل
 ينهادشيكارگيري مدار پ ه شبكه قدرت در اثر بيعدم اختالل در كار عاد

 مقدار نيهاي ولتاژ بار و جريان خط و همچن در ادامه شكل موج. باشد يم
THDبراي مقايسه سه ساختار زير مورد استفاده قرار گرفته است .  

محدودكننده جريان اتصال كوتاه با استفاده از ابررسانا كه در  )1  
  . نشان داده شده است1شكل 

ادي بدون استفاده از محدودكننده جريان اتصال كوتاه پيشنه )2  
 نشان داده 3كننده كه در شكل  ابررسانا و با استفاده از مدار جبران

  .شده است
محدودكننده جريان اتصال كوتاه بدون استفاده از ابررسانا و بدون  )3  

  .كننده مدار جبران
 يرگذاريدادن نحوه تأث  نشاني براA ولتاژ مربوط به فاز 7در شكل 

 شكل موج ولتاژ بار در هر سه ساختار ي بر روDCكننده راكتور محدود
با توجه به شكل مذكور، در ساختار . ذكرشده، نشان داده شده است

كه   در حاليشود ي مشاهده نمي اعوجاجگونه چي هباًي مقاله تقريشنهاديپ
 محدودكننده جريان عيب رايج با استفاده از ابررسانا موجب ازاستفاده 

 مربوط به اني جر8 در شكل نيهمچن. گردد ار مياعوجاج ولتاژ در دو سر ب
 ي بر روDC محدودكننده راكتور يرگذاريدادن نحوه تأث  نشاني براAفاز 

  . خط در هر سه ساختار ذكرشده نشان داده شده استانيشكل موج جر
 را ري تأثني كمتريشنهاديها استفاده از ساختار پ با توجه به شكل موج
 THD راتيي تغ9شكل .  خط خواهد داشتانيدر اعوجاج ولتاژ بار و جر
باشد، با  ي خط ماني در جركي از وجود هارمونيولتاژ دو سر بار را كه ناش

 يها يساز هي نمودار از شبنيا. دهد ي نشان مDC مقاومت راكتور راتييتغ
  گونه كه در  همان. دست آمده است  به3 و 1 دو ساختار يمختلف برا

 در THD اندازه DC مقاومت راكتور شيفزاشود با ا ي مدهي شكل دنيا
 THD صفربودن مقاومت، ليدل  به1در ساختار . ابدي ي مشي افزا3ساختار 

 كه يدر صورت. باشد كه در شكل نشان داده شده است  مييبرابر عدد ثابت
  شود  ي نمدهي ديكي هارمونگونه چي هتقريباً) يشنهاديمدار پ (2 ساختار رد
  . باشد يم صفر  نزديك   بسيار  شده انجام  يها يساز هيشب در   THD  اندازه  و
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 سهيمقا (DC مقاومت راكتور راتيي در برابر تغTHD راتيي نمودار تغ: 9شكل 

  .)3 و 1 يساختارها
  

  
   2 ي قدرت با استفاده از ساختارهاستمي سي در كار عادDC راكتور اني جر: 10 شكل

  .3 و
  
 جي و ولتاژ خط در نتااني به جر مربوطيها  امر در شكل موجنيا

 استفاده از نيبنابرا .باشد ي قابل مشاهده مزي نيشگاهي و آزمايساز هيشب
تر از استفاده از ابررسانا   مناسباري بسيشنهادي با ساختار پيها حدودكنندهم

  .باشد ي اتصال كوتاه ماني جريها در ساخت محدودكننده
 قدرت با استفاده ستمي سي در كار عادDC راكتور اني جر10در شكل 
كننده   استفاده از مدار جبرانريدادن تأث  نشاني برا3  و2 ياز ساختارها

 يشود، در حالت ي مدهي شكل دنيگونه كه در ا همان. نشان داده شده است
ار ي بساني جرپلي، ر)2ساختار (كننده استفاده شده است  كه از مدار جبران

 كه يدر حال.  داشتمي را خواه كاملDC اني جركي باًيكوچك و تقر
شود  ي كه از ابررسانا استفاده مي در حالتي حتيبدون استفاده از مدار كمك

 ي داشت كه موجب افت ولتاژ بر رومي خواهDC راكتور اني در جريپلير
  .شود ي خط ماني اعوجاج در جرجاديراكتور محدودكننده و ا

كننده نشان داده  ران ترانسفورماتور كاهنده مدار جباني جر11در شكل 
 آن يكننده كه بخش اصل  مدار جبراننيي پااريمصرف بس. شده است

  .شود ي مدهيطور كامل د  شكل بهنيباشد، در ا يمربوط به ترانسفورماتور م
   اتصال كوتاهتيوضع 2- 5

 در زمان اتصال يشنهادي مدار پيدادن كارآي  قسمت نشاننيهدف ا
 در زمان DCفاز خط و راكتور   سه جريان12در شكل . باشد يكوتاه م

t شكل لحظه نيدر ا. اتصال كوتاه نشان داده شده است t= لحظه  (0
tو ) وقوع اتصال كوتاه t=  دهيدر شكل د)  از شبكهبيلحظه رفع ع (1

ت، آمده اس) 4( شكل نشان داده شده است و در رطور كه د  همان.شود يم
t تا لحظه ي خطباًيصورت تقر  بهDCجريان راكتور  t=   .ابدي  افزايش مي1

 ييحسب مقدار نها  برDC اندازه راكتور ي طراحيها ي منحن13شكل 
 مدت زمان مجاز ها يپارامتر منحن. دهد ي اتصال كوتاه را نشان مانيجر
   نيا  واقع  در  .باشد يم  رتقد فركانس   يها كليس  تعداد حسب   بر  بيع

  
  .كننده  ترانسفورماتور كاهنده مدار جبراناني شكل موج جر: 11شكل 

  

  
  . قبل و بعد از اتصال كوتاهDCفاز خط و راكتور   سهيها اني جر: 12شكل 

  

  
  . اتصال كوتاهاني جرييحسب مقدار نهار بDC راكتور ي براازي اندازه مورد ن: 13شكل 

  
دست آمده   و ولتاژ بهاني جرري و از مقاددهياستخراج گرد) 11 ( ازها يمنحن
  .ها استفاده شده است يساز هيدر شب

  پس از رفع اتصال كوتاه 3- 5
 در بازگشت به حالت يشنهادي محدودكننده پتي قسمت قابلنيدر ا

 يها  اتصال كوتاهي براي اتصال كوتاه، و آمادگرفعاز ود پس  خهياول
فاز خط و   سهيها  جريان14در شكل . داده شده است نشان ي بعدياحتمال

گونه كه  همان.  پس از رفع اتصال كوتاه نشان داده شده استDCراكتور 
اشاره شد، پس از رفع اتصال كوتاه ) 9(شود و در  ي مدهي شكل دنيدر ا
 به تي تا در نهاابدي ي كاهش مي خطباًيصورت تقر  بهDC راكتور انيجر
در زمان .  خود را ادامه دهدي عادتي و وضعدهي شبكه رسكي پانيجر

 در دشارژ راكتور عي و تسرلي موجب تسهDCدشارژ مقاومت راكتور 
 يها  در برابر اتصال كوتاهي آمادگي راكتور برارژسرعت دشا. شود يم

وجود مقاومت در راكتور . باشد ي برخوردار ميادي زتي از اهمي بعدياحتمال
 ي راكتور، نوعي سلفتيكوتاه همانند خاصمحدودكننده در زمان اتصال 
در نتيجه . باشد ي اتصال كوتاه ماني جرشيعامل محدودكننده در برابر افزا

 در زمان اتصال كوتاه، ينوسي به شكل موج صاف و سازيبا توجه به عدم ن
پس .  تأثير مثبت در محدودسازي خواهد داشتDCوجود مقاومت راكتور 

   فايا  راكتور  دشارژ  يبرا مثبت  نقش   راكتور  قاومتم  كوتاه، اتصال   رفع  از
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  .بي بعد از رفع عDCفاز خط و راكتور   سهيها  جريان: 14شكل 

  

  
   )3ساختار (كننده  ن شكل موج ولتاژ بار بدون استفاده از مدار جبرا: 15شكل 

)100volt / div = (.  
  

  
   )2ساختار (كننده  جبرانشكل موج ولتاژ بار با استفاده از مدار :  16شكل 

)100volt / div = (.  
  
 نوع ابررسانا دشارژ راكتور در مدت يها  حال آنكه در محدودكننده،كند يم

 كه اين موضوع يكي ديگر از مزاياي سيستم رديپذ ي انجام متر طوالني
  .باشد پيشنهادي مي

  يشگاهيآزما جينتا - 6
 جي نتا،يشنهاديپ محدودكننده ييدادن كارآ  نشاني بخش، برانيدر ا

 قدرت ستمي سي در كار عاد3 و 2 ي ساختارهاسهي جهت مقايشگاهيآزما
  ي  از ساختار مدار،يشگاهي آزماجي استخراج نتايبرا. ارائه شده است

  . استفاده شده است2 و پارامترهاي مذكور در جدول 3شكل 

  
  ) 3ختار سا(كننده   خط بدون استفاده از مدار جبراناني شكل موج جر: 17شكل 

)5Amp / div = (.  
  

  
  ) 2ساختار (كننده   خط با استفاده از مدار جبراناني شكل موج جر: 18شكل 

)5Amp / div = (.  
  

 بدون استفاده از مدار بيترت  را بهA ولتاژ بار در فاز 16 و 15 يها شكل
 7گونه كه در شكل  همان. دهد يكننده و با استفاده از آن نشان م جبران

شود،  ي مدهي د15 نشان داده شد و در شكل يساز هي شبجيبه نتامربوط 
 در ولتاژ بار ياعوجاج قابل توجه ،كننده بدون استفاده از مدار جبران

 گونه چي هيشنهادي در ساختار پ16با توجه به شكل .  داشتميخواه
  .شود ي نمدهياعوجاج در ولتاژ بار د

 بدون استفاده از بيترت ، بهA خط در فاز اني جر18 و 17 يها در شكل
 مربوط به 8 با شكل سهي مقايكننده و با استفاده از آن، برا مدار جبران

 در شكل ي اعوجاج17در شكل .  نشان داده شده استيساز هي شبجينتا
 شده اني جركيآمدن نقطه پ نييشود كه باعث پا ي مدهي دانيموج جر
 اعوجاج رفع نيود اش ي مدهي د18گونه كه با دقت در شكل   همانااست ام

  .شده است
 قدرت ستمي سي در كار عادDC راكتور اني جر20 و 19 يها در شكل

 يكننده و با استفاده از آن برا  بدون استفاده از مدار جبرانبيترت به
 نيا. كننده نشان داده شده است  استفاده از مدار جبرانريدادن تأث نشان
  .باشند ي مسهيل مقاب قا)10شكل ( يساز هيشب جيها با نتا شكل

 يكننده برا  ترانسفورماتور كاهنده مدار جبراناني جر21در شكل 
 22در شكل . نشان داده شده است) 11شكل  (يساز هي شبجي با نتاسهيمقا

  فاز   جريان  كوتاه،  اتصال  زمان در  پيشنهادي   مدار كارآيي   دادن نشان  براي
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) 3ساختار (كننده  دون استفاده از مدار جبران بDC راكتور اني شكل موج جر: 19شكل 

)5Amp / div = (.  
  

  
) 2ساختار (كننده   با استفاده از مدار جبرانDC راكتور اني شكل موج جر: 20شكل 

)5Amp / div = (.  
  

  
  .) = 1Amp / div( كننده  ترانسفورماتور كاهنده مدار جبراناني شكل موج جر: 21شكل 

  
  

  
كننده در مدهاي مختلف   خط با استفاده از مدار جبراناني جر شكل موج: 22شكل 

  .) = 20Amp / div() 2ساختار (
  

  .يشگاهيآزما مدار پارامترهاي :2 جدول
  

  مشخصات مدار تست  مشخصات محدودكننده پيشنهادي
  Ω 10  مقاومت اهمي بار  Hz 50  فركانس منبع

  H 03/0  اندوكتانس بار  V 2/1  افت ولتاژ روي ديودها
  V 240 (L - L, p - p)ولتاژ منبع   DC H 1/0اندوكتانس راكتور 

  1  نسبت تبديل ترانسفورماتور جريان  DC  Ω 1/0راكتور مقاومت اهمي 
  V 3/240  نسبت تبديل ترانسفورماتور ولتاژ    

  
Aدر اين شكل محدودسازي .  در زمان اتصال كوتاه نشان داده شده است

گونه كه  همان. شود ور واضح ديده ميط  پيشنهادي بهFCL توسط نجريا
تدريج   مربوط به نتايج آزمايشگاهي هم نشان داده شد، به12در شكل 

در اين . يابد تا به مقدار نهايي خود برسد جريان اتصال كوتاه افزايش مي
سيكل كليد قدرت عمل كرده و خط معيوب را از  شكل پس از سه نيم

  . استدهشبكه جدا كر

  گيري هجينت - 7
ين مقاله ساختار جديدي براي محدودسازهاي جريان عيب پيشنهاد در ا

جاي نوع ابررسانا  هاي مسي را به پيچ شده است كه امكان استفاده از سيم
پيچ مذكور  مدار مذكور با جبران افت ولتاژ ديودها و سيم. كند فراهم مي

گونه اثري بر طرز كار شبكه حين كار  توسط يك منبع ولتاژ كمكي هيچ

ثري موجب محدودشدن ؤطور م عملكرد سيستم پيشنهادي به. ي نداردعاد
شده و عملكرد  روابط طراحي محدودساز ارائه. گردد جريان اتصال كوتاه مي

محدودساز پيشنهادشده با نوع رايج آن مقايسه و برتري آن از نظر عدم 
ايجاد اعوجاج در شكل موج ولتاژ دو سر بار و جريان شبكه نشان داده شده 

دادن نحوه كار  منظور نشان سازي و آزمايشگاهي به نتايج شبيه. است
  .سيستم و تأثير آن در كاهش اعوجاجات ارائه شده است
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 در بي ارشد بترتي و كارشناسي خود را در مقاطع كارشناسالتيتحص عباپور يمهد
اكنون   همبرده نام. ه است رسانداني به پازي از دانشگاه تبر1386 و 1384 يسالها

 مورد يقاتي تحقيها نهيزم. باشد ي مدرس متي در دانشگاه تربي دوره دكتريدانشجو
 ناني اطمتي اتصال كوتاه، قابلاني جريها محدودكننده:  عبارتند ازشانيعالقه ا

  . قدرت و بازار برقيها ستميس
 

 يناسي ارشد مهندس تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشمهرداد طرفدارحق
 در دانشگاه تبريز به پايان 1372 و 1369برق قدرت با احراز رتبه اول بترتيب در سالهاي 

 از همان دانشگاه 1380 برق قدرت خود را در سال ي مهندسي دكترايو. رسانده است
 ژاپن گذرانده ي خود در مقطع دكترا را در دانشگاه ازاكاياخذ نموده و فرصت مطالعات

اكنون دانشيار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تبريز بوده و  برده هم امن. است
هاي  زمينه.  آغاز نموده استي به عنوان مرب1372 خود با آن دانشگاه را از سال يهمكار

 از يبردار ، بهرهFACTS ادوات ان،كيفيت تو: تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از
 . روكش داري توزيع هوائياه ه قدرت و شبكيها سيستم

 
 در 1370 در سال كيتحصيالت خود را در مقطع كارشناسي برق الكترون يمهران صباح
 برق قدرت  بترتيب در سالهاي ي و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترزيدانشگاه تبر

هاي  زمينه.  به پايان رسانده استزي از دانشگاه تهران و دانشگاه تبر1388 و 1373
 ي قدرت شامل مدارهاكيمباحث الكترون: تي مورد عالقه ايشان عبارتند ازتحقيقا

  . قدرتكي الكتروني و ترانسفورماتورهانگيچيسو
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