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با  طور سريراكتورهاي محدودساز جريان معموالً به —چكيده 
جريان را به مقدار مناسبي  گيرند تا نرخ تغييراتاي خازني قرار ميهبانك

محدود نمايند. اما چنين ساختاري منجر به عملكرد ناموفق كليد در هنگام 
پس در اين مقاله، شود. برطرف سازي خطا بين راكتور و بانك خازني مي

، راهكار استفاده از اتصال خازن موجي فوق الذكر از بررسي موضوع
ده است. انك خازني كليد قدرت پيشنهاد شموازي با راكتور در سمت ب

هاي موجي بر اساس خازن نشتي باسبار، راكتور، مقدار اين خازن
كليه شود. مشخصات كليد قدرت و حداكثر جريان خطا تعيين مي

انجام  EMTP-RV يافزاراين مقاله در محيط نرمهاي سازيشبيه
  شده است.پذيرفته

راكتور محدودساز  ؛خازن موجي ؛بانك خازني —كليدي  هايهواژ
 ؛ ولتاژ بازيابي گذرا.جريان

 مقدمه  .1

هاي قدرت امروزي امري هاي خازني در شبكهضرورت استفاده از بانك
ي فوق توزيع هاپستصورت موازي در ها معموال بهواضح است. اين بانك

اهدافي نظير اصالح ضريب قدرت، تنظيم ولتاژ، كاهش  منظوربهو انتقال 

گيرند. البته اين قرار مي مورداستفادهتلفات و آزادسازي ضريب تجهيزات 
به جريان  توانيم هاآن نيترمهمباشد كه از تجهيز داراي نقاط ضعفي نيز مي

 يهانهيحفاظت و هز ، نيازمندهاي)TRV(مانند  هجومي، مشكالت كليدزني
 هاي خازني دربرداري از بانكاشاره كرد. مقادير نامي و شرايط بهره جانبي

ها بايد محدوده كمتر از مقادير نامي ولتاژ و . خازناندشدهمشخص ]1[
ها توانايي تحمل گذراهاي كليدزني با پيك برداري شوند. خازنفركانس بهره

 انتظارقابلل عمر را بدون اينكه طو مؤثربرابر مقدار نامي ولتاژ  2√2ولتاژ تا 
ولتاژها ممكن است باعث تخليه  ها كاهش پيدا كند، دارند. اين اضافهآن

در  دشدهيتولو گازهاي  1جزئي در واحد خازني شوند. بارهاي به دام افتاده
شوند. نيم سيكل اوليه باعث تشديد بيشتر دشارژ در نيم سيكل ثانويه مي

زنندگي اضافه ولتاژها با سيبها موجب شدت بيشتر آانباشتگي اين آسيب
  شود.شكست عايقي خازن مي تيدرنهاافزايش زمان حادثه و 

زني بانك ي گذراي ناشي از كليدمحدودساز .2
  خازني
شود شود و يا از شبكه جدا ميزماني كه يك خازن به شبكه وصل مي

 نيترمهم. برخي از ]2[شودحاالت گذرايي در ولتاژ و جريان ايجاد مي

                                                            
1  Trapped charges 
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گيرند قرار مي مورداستفادهولتاژهاي گذرا  كنترل اضافه منظوربهكه  تجهيزاتي
  از: اندعبارت

 گيرها برق -الف

  2اتصال سنكرون -ب

  هاي وصلها و مقاومتاندوكتانس  -ج

ها، مزايا و معايب مختلفي در ارتباط با كاهش اضافه هريك از اين روش
- اطمينان و نيازهاي بهرههاي گذرا، هزينه، ملزومات نصب، قابليت ولتاژ

ي قرار خواهد گرفت، موردبررسبرداري و تعميرات دارند. آنچه در اين مقاله 
هاي وصل است. استفاده از مقاومت يا سلف ها و مقاومتاستفاده از سلف

هاي گذراي ولتاژ و جريان وصل در تجهيز كليدزني باعث كاهش حالت
لكرد اين امپدانس با استفاده از ناشي از اتصال خازن به شبكه خواهد شد. عم

پذيرد. در هنگام ورود صورت مي جادشدهياهاي گذراي بررسي اندازه حالت
هاي جريان يكي از پركاربردترين روش محدودسازاستفاده از راكتور سري 

)، 3CLRsمورداستفاده در صنعت است. راكتورهاي محدودكننده جريان (
  گيرند:منظور تأمين اهداف ذيل قرار ميهاي خازني بهصورت سري با بانكبه

 محدودسازي جريان هجومي 

 هاي خازنيدار كردن پشت سرهم بانكبرق 

  يدزنيكلكنترل گذراهاي 

شده كه مقدار راكتور براي محدودسازي پيك جريان گذرا تعبيه مقدار
نماي شماتيكي از مدار  1شكل شده است. مشخص ]3[ اين جريان در

  .دهديمراكتور را نمايش  باوجودسيستم 

  
  نمايش شماتيكي اتصال بانك خازني با استفاده از راكتور سري :1شكل 

بانك خازني و  MVARافزايش  مقدار اين راكتور محدودساز جريان با
يابد. وجود اين راكتور موجب هاي موازي شده افرايش مييا تعداد خازن

                                                            
2 Synchronous closing 
3 Current-limiting reactors 

) در سمت راكتور كليد قدرت 4RRRVافزايش نرخ افزايش بازيابي ولتاژ (
نمايش  2شكل . مدار شماتيكي اين پديده در ]4[شود هنگام رفع خطا مي

مقدار خازن نشتي كليد قدرت  Cstrayاست. الزم به ذكر است كه  شدهداده
الزم به ذكر است كه خازن نشتي راكتور محدودكننده نيز مي توان با  است.

دترين اين مقدار جمع كرد ولي در اين مقاله به منظور انجام محاسبات در ب
  حالت ممكن، از خازن نشتي راكتور صرف نظر شده است.

  
  نمايش خطا بين خازن و راكتور محدودساز جريان :2شكل 

درنتيجه اين موضوع، كليد قدرت از رفع خطاي روي بانك خازني به 
منجر به عدم  توانديمباال ناتوان خواهد بود. اين پديده  RRRVعلت 

عملكرد صحيح كليد و وقوع قوس مجدد در كليد شود. اين موضوع در 
يي را در هاهيتوص NERCاست كه  قرارگرفته موردتوجهي تازگبهحدي 

 ذكرشدهعدم عملكرد كليد قدرت بر پديده . ]5[است كردههيتهرابطه با  
ي از اربردبهرهو مشكالتي را براي  شدهمشاهدهصورت عملي نيز حتي به
. در اين مقاله سعي ]6[ هاي خازني در كشور امريكا ايجاد نموده استبانك

اتصال خازن موجي موازي  لهيوسبه RRRVشده است مشكل ناشي از 
نمايش داده شده  3شكل  نحوه اتصال اين خازن در راكتور برطرف شود.

  ي ذيل است:هاتيمزاين ايده داراي  است.

 .نيازي به بازطراحي مجدد در اثر تغيير جريان اتصال كوتاه شبكه نيست 

  شوديممقدر خازن موجي، بر مبناي جريان اتصال كوتاه كليد طراحي. 

 هاي نشتي دارد.مقدار خازن موجي وابستگي اندكي به خازن 

 باشد و نيازي مقدار ولتاژ خازن ضربه به اندازه كسري از ولتاژ شبكه مي
 ي زياد ندارد.كارقيعابه 

  ،محاسبات تعيين مقدار خازن موجي مستقل از نوع كليد قدرت (روغني
خال، گازي و غيره) است و نوع كليد تنها مقدار خازن نشتي مربوطه 

 دهد.را تغيير مي

                                                            
4  Rate of Rise Recovery Voltage 
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  مناسب، داراي هزينه اقتصادي كمي دارد.ضمن كاركرد  شدهارائهروش  

  

  
  نحوه اتصال خازني موجي در شبكه :3شكل 

  محاسبات تعيين مقدار خازن ضربه موردنياز .3
. پيك ولتاژ دوسر راكتور ميپردازيمدر ابتدا به بررسي كلي موضوع 

ولتاژ در هنگام هاي عادي اندك است، اما اين محدودكننده جريان در زمان
شدت افزايش بروز خطا به دليل افزايش شديد دامنه جريان عبوري، به

خواهد يافت. مقدار اين ولتاژ به ازاي خطا بر سر راكتور از رابطه زير 
  شود:محاسبه مي

 V 	 I Lω )1(  

پيك جريان اتصال   kV، I برحسبولتاژ دو سر راكتور   كيپ  Vكه 
 برحسبجريان  محدودكنندهدار راكتانس راكتور مق Lو kA برحسبكوتاه 

  : كنديمنوسان  fهانري است. اين ولتاژ با فركانس 

 f  )2(  

Cهرتز)، برحسبفركانس نوسانات ( fكه خازن نشتي بريكر در  	
فاراد) است. براي مثال اگر مقدار خازن نشتي باس،  برحسبسمت راكتور ( 

و مقدار   ]7[پيكوفاراد 400الي  300بريكر و بوشينگ كليد درمجموع برابر 
 تيدرنهاي در نظر گرفته شود، كروهانريم 300سلف محدودكننده برابر 

كيلوهرتز خواهد بود. علت وقوع اين  500الي  400فركانس نوسانات ولتاژ 
 كهيدرصورتانس باال، مقدار اندك خازن نشتي كليد است. حال نوسان با فرك

(جريان خطاي نسبتا اندك) اتفاق  آمپر لويك 15برابر  rmsخطايي با دامنه 
 لوهرتزيك 500كيلوولت با فركانس  2,4، مقدار ولتاژ دو سر سلف برابر فتديب

كه  شوديم kV/μs 4,5كليد برابر   RRRVمقدار  تيدرنها. كه خواهد شد
چنين  تيدرنها. دينمايم) تجاوز kV/μs 2در استاندارد ( شدهنييتعاز مقدار 

  تواند به منجر به عدم عملكرد صحيح كليد شود. خطاي نسبتا اندكي مي

  مقدار راكتور محدود كننده جريان .3,1
محدودسازي نرخ افزايشي جريان گذرا است و هدف استفاده از راكتور، 

  شود:اسبه ميزير مح روابطمقدار آن از 

 L  )3(  

 L  )4(  

پيك جريان گذرا   Iكيلوولت)، برحسبپيك ولتاژ شبكه ( Vكه 
مقدار اندوكتانس  L هاي خازني موازي وتعداد بانك n (برحسب آمپر)،

  بانك خازني موازي هستند. nراكتور محدودكننده براي 

  و ولتاژ خازن ضربه مقدار .3,2
با در نظر گرفتن حداكثر جريان اتصال كوتاه، مقدار پيك ولتاژ كليد برابر 

 kV/μsناشي از اين ولتاژ برابر  RRRVكيلوولت خواهد شد. مقدار  4,9
) است. زمان kV/μs 2شود كه بسيار بيشتر از مقدار مجاز استاندارد (مي 9,8

  شود:رسيدن به پيك ولتاژ از رابطه زير محاسبه مي

 t . 		μs )5(  

افتد، حداكثر شيب موج سينوسي در لحظه عبور از مقدار صفر اتفاق مي
تواند در زمان عبور موج طور تقريبي زمان حداكثر تغييرات ميبنابراين به

   درجه اتفاق بيفتد، بنابراين داريم: 30تا  - 30سينوسي از 

  )6(  

از رابطه به دست خواهد  رادبر حسب ميكروفا كه مقدار خازن موجي
   آمد:

 C  )7(  

 fزمان رسيدن به پيك ولتاژ برحسب ميكروثانيه،  tدر روابط فوق،
برحسب  CLRمقدار اندوكتانس  Lفركانس نوسانات برحسب هرتز و 

الزم به ذكر است كه در برخي موارد از قبيل برقدار كردن  ميكروهانري است.
بانك خازني يا جريان هجومي خارج شونده (بر اثر خطا خارجي مجاور)، 

راكتور محدودساز دچار اضافه ولتاژ -ممكن است مجموعه خازن موجي
  مقدار ولتاژ دو سر خازن موجي از رابطه ذيل قابل محاسه است:گذرا شود. 

 V  )8(  

حداكثر ولتاژ  Vحداكثر ولتاژ روي خازن موجي، Vكه در اين رابطه 
به منظور حفاظت خازن كاپاسيتانس بانك خازني است.  C	و  فاز شبكه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بهبود عملكرد كليد قدرت در رفع خطا مابين بانك خازني و راكتور محدودكننده جريان

تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي  

 4  

 

توان از برقگير كالس توزيع (قيمت پايين) موجي در برابر اين ولتاژها مي
و مقدار ولتاژ دو  شوداستفاده كرد. اين برقگير موازي خازن موجي نصب مي

  ار نامي خازن) محدود خواهد نمود.سر آن را به مقدار مجاز (دو برابر مقد

 يسازهيشب .4

  شده است.استفاده 7شكل شده در ي از شبكه نمايش دادهسازهيشببراي 
هرتز  50 آن فركانس ناميو كيلوولت  132 مورد بررسي سطح ولتاژ شبكه

مگاوار بانك خازني با اتصال ستاره كه با  60انتخاب شده است. مقدار 
اند به شبكه متصل شده است. خازن پراكندگي مت يك اهم زمين شدهومقا

  ته شده است.نانوفاراد در نظر گرف 0,3كليد (در سمت بانك خازني) برابر 

شده، مقدار ولتاژ دو سر سلف محدودكننده جريان با مطابق مطالب ارائه
كيلوولت و مقدار سلف  2ي برابر آمپرلويك 10فرض جريان اتصال كوتاه 
به  ييآيد. خطاميكروهانري به دست مي 300محدودكننده جريان برابر 

در حد فاصل بين بانك خازني و راكتور  صورت سه فاز (بدون مقاومت)
با  سازياتفاق مي افتد. شبيه ميلي ثانيه 50 برابر ماندگاريبا  محدودكننده

است. در  شدهانجامميكروثانيه  0,1ي هاگامبا  EMTPافزار استفاده از نرم
و ولتاژ  4شكل در  جريان عبوري از كليد، حالت عدم وجود خازن موجي

  است. 5شكل  سمت راكتور كليد قدرت در

  
  عبوري از سيستم كوتاه : جريان اتصال4شكل 

  
  قدرت كليد بانك خازني سمت TRV :5شكل 

(ناحيه  ي خطاسازپاكدر بازه پس از  TRVمنحني با بزرگنمايي 
  حاصل خواهد شد: 6شكل ، )5شكل رنگ در تيره

  
  پس از رفع خطا TRVبزرگنمايي  :6شكل 

است.  kV/μs 3برابر RRRVمطابق تغييرات منحني فوق، مقدار 
شود اين مقدار از مقدار مجاز استاندارد باالتر بوده كه مشاهده مي طورهمان

شده، مقدار ولتاژ دوسر و نياز به خازن موجي داريم. مطابق مطالب ارائه
مقدار خازن موجي  تيدرنهاكيلوولت خواهد شد.  4,2راكتور محدودساز 

نانوفاراد در نظر گرفته  5نانوفاراد محاسبه خواهد شد كه  4,5وردنياز برابر م
  است. 8شكل صورت خازن موجي به وجود باشود. نتايج مي

  
  شبكه شبيه سازي شده :7شكل 
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  نانوفاراد 5با حضور خازن موجي  TRV :8شكل 

خواهد بود كه داراي حاشيه  kV/μs 0,77برابر  RRRVمقدار  تيدرنها
سازيباشد. در صورت تكرار شبيهاطمينان مناسبي نسبت به مقدار مجاز مي

ها براي مقادير مختلف جريان اتصال كوتاه، مقدار راكتور محدودساز و 
، 1جدول در  خواهد شد.حاصل  1جدول  منطبق بر يخازن موجي، نتايج

-مقدار از  TRVزمان گذار موج  tو  TRVنمايش دهنده پيك  mVمقدار 

mV  تاmV .است  

  هانتايج تكرار شبيه سازي :1جدول 
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0,3 10 1,5 1,0 3,0 1,5 2,0 1,5 1,5 3,9 0,8 

0,3 20 3 1,0 6,0 3 2,0 3,0 3 4,0 1,5 

0,6 10 3,1 1,4 4,4 3,1 2,7 2,3 3,1 2,6  2,4 

0,6 20 6 1,3 9,2 6 2,8 4,3 6 2,4 5,0 

مشاهده است، در صورتي كه از خازن موجي كه از نتايج قابل همانطوري
از حدمجاز بوده و عملكرد كليد قدرت بيش RRRVاستفاده نشود، مقدار 
نانوفاراد خازن موجي،  5شود. در صورت استفاده از نامناسب ارزيابي مي

ميكروهانري در رنج مجاز قرار  0,3براي راكتورمحدودساز  RRRVمقدار 
گرفته و سيستم عملكرد صحيحي خواهد داشت. در صورت افزايش راكتور 

 افزايش مجدد خازن موجي وجود دارد. ميلي هانري، نياز به  0,6به 

  يريگجهينت .5
هاي خازني، مقدار جريان بانك محدودسازيكي از معضالت راكتورهاي 

RRRV  ي خطا مابين بانك خازني و راكتور محدودساز سازپاكباال پس از
در براي حل اين معضل، روش هاي متعددي متصور است كه جريان است. 

اين مقاله سعي شده است مشكل با استفاده از يك خازن موجي حل شود. 

جريان نصب گرديده و نحوه  صورت موازي با سلف محدودسازاين خازن به
موجي بر  خازنمقدار  .محاسه آن به تفصيل در مقاله شرح داده شده است

اساس خازن نشتي باسبار، راكتور، مشخصات كليد قدرت و حداكثر جريان 
سازي در با استفاده از شبيهروش و محاسبات انجام شده شود. طا تعيين ميخ

كه  دهديمنتايج نشان  صحت سنجي گرديده است. EMTP افزارنرم محيط
  را به مقدار موردنظر كاهش داد. RRRVتوان مقدار خازن موجي مي بااتصال
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