Archive of SID

بررسی روشهای محدودکننده جریان خطای
شبکه با حضور منابع توليد پراکنده

رضا اشرفی
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نطنز ،ایران Ashrafi@natanziau.ir
چکيده –با توجه به افزایش روزافزون انرژی الکتریکی ،ممکن است در شبکههای فشار متوسط یا فوقتوزیع احتياج به افزایش ظرفيت مدارشکن-
ها با توجه به باالرفتن سطح اتصال کوتاه در آنها باشد.حداکثر ظرفيت نامی مدار شکنها امروزه به  08کيلوآمپر با توجه به شرایط فيزیک محيط
دی الکتریک محدود شده است .پس تنها راه پيشگيری از افزایش جریان اتصال کوتاه به این نحو است که شبکه قدرت را از جریانهای اتصال-
کوتاه با محدود کردن مقدار آنها ،محافظت نمود .در این صورت نياز به ارتقای هميشگی و گران قيمت در تجهيزات شبکه نظير مدار شکنها از
بين میرود .در توپولوژی محدودکننده ارائه شده از تک هسته استفاده گردیده و همچنين تعداد دور کمتر سيمپيچ مستقيم را داریم که با توجه
به نقطه ضعفهای ارائه شده توانستهایم به وزن و اندازه کوچکتر محدودکننده دست پيدا کنيم و همچنين برای رفع سایر موانع ساختار
محدودکننده به نحوی است که تعداد دور سيمپيچ مستقيم کمتر و در نتيجه آن مقدار کمتر سيمپيچی مستقيم و به تبع آن مقدار کوچکتر
ولتاژ القا شده در دو سر سيم پيچی مستقيم را خواهيم داشت.
كليد واژه -جریان اتصالكوتاه ،محدودكننده خطا ،اشباع هسته

تقاضا برای انرژی الکتریکی به طور مداوم رشد میكند.
پيشرفتهای ناگهانی فناوری در دو دهه گذشته ،سبب شده
است كه مصرف انرژی افزایش یابد.این تجهيزات به هدف
بهبود آسایش زندگی ،طراحی شدهاند.در نتيجه ،مقدار
انرژی الکتریکی نسبت به هر فرد،هر روزه افزایش مییابد.
عالوه بر این ،نه تنها در داخل خانواده بلکه در محل كار و یا
در اماكن عمومی؛مصرف انرژی الکتریکی افزایش یافته است.
با افزایش تقاضا برای انرژی برق ،اقدامات الزم برای رسيدن
به تعادل بين توليد برق و مصرف باید صورت گيرد كه
شامل افزایش ظرفيت توليد ،انتقال و توزیع در سيستم
قدرت خواهد بود .افزایش توليد برق دو تأثير زیر را در
عملکرد سيستمهای توزیع و انتقال دارد:
الف -خطر اضافه بار ماندگار -افزایش ميزان توليد و انتقال
قدرت از طریق سيستمهای قدرت ممکن است به تجاوز از
سطح نامی اجزای سيستم مانند خطوط و
ترانسفورماتورها،منجر شود.

 -1مقدمه
شبکه برق متشکل از تركيب پيچيدهای از اجزا و مدارات
برای توليد ،انتقال ،تغيير سطح ولتاژ و توزیع انرژی
الکتریکی میباشد .اختراع سيستم متناوب چندفازه
ژنراتورها ،ترانسفورماتورها و موتورها توسط نيکوال تسال در
قرن  91ميالدی این امکان را فراهم ساخت كه توليد،
مصرف و انتقال انرژی الکتریکی در فواصل طوالنی صورت
بپذیرد].[1
سيستمهای الکتریکی به پایه توسعهای جهان مدرن تبدیل
شده است .امروزه ،سيستم برق زیرساخت تأمين انرژی
الکتریکی به مصرف كنندگان در سراسر جهان می-
باشد.سيستمهای قدرت از تعداد نسبتاً كمی ژنراتور مركزی
تشکيل شده است كه توليد و عرضه انرژی الکتریکی از
طریق شبکههای ولتاژ باال  ،ولتاژ متوسط و ولتاژ پایين
برای تعداد زیادی از بارها تأمين انرژی میكنند.
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ب– افزایش جریان اتصالكوتاه -در شرایط وقوع خطا ،مقدار
قدرت اتصالكوتاه مدار افزایش می یابد ،كه منجر به سطوح
باالتری در مقدار جریان اتصال كوتاه میشوند].[2

اگر در این سيستم اتصالكوتاه در فيدر  2رخ بدهد  .فيدر2
باید با باز كردن مدار شکن  2قطع شود.همچنين تغذیه به
فيدرهای دیگر نباید قطع شوند .جریان خطا اگر سر موقع
قطع نشود،میتواند سبب بیثباتی ژنراتور سنکرون و كل
سيستم شود.همچنين قطع ژنراتور  Gدر شکل( )9بارهای
فيدر 9و  3را بدون توان میگذارد ،كه این به هيچ وجه قابل
قبول نيست.

 -2عوامل مؤثر در تعيين جریان اتصالکوتاه
همزمان با رشد توليد ظرفيتهای انتقال و توزیع سيستم
قدرت نيز میبایست افزایش یابد،چرا كه توان انتقالی از
طریق سيستم انتقال در طول رژیم طبيعی افزایش می-
یابد.در وهله اول ،ترانسفورماتور و خطوط برق جدید ،باید
نصب شود .كه به این ترتيب امپدانس مؤثر سيستم كاهش
مییابد كه امکان انتقال مقدار بيشتری از قدرت فراهم می-
شود .و البته كه این اقدامات پرهزینه میباشد .مشکل اضافه
بار ماندگار سيستم ،را میتوان با نصب كنترلكنندههای
پخش توان 9حل نمود.آنها میتوانند قدرت را از بخش اضافه
بار شده سيستم به بخشهای دیگر سيستم كه توان مصرفی
آنها بيشتر از ظرفيت نمیباشد؛منحرف سازد.
افزایش ظرفيتهای توليد برق و انتقال و توزیع
قدرت؛همچنين سبب افزایش جریان اتصالكوتاه میشود.كه
پر اهميتترین امر در یک شبکه قدرت محافظت سيستم-
های قدرت از استرسهای بيش از حد مجاز حرارتی و
مکانيکی است ،كه میتواند به واسطه اتصال كوتاه فراهم
گردد.
وقوع اتصال كوتاه ،در سيستمهای قدرت اجتناب ناپذیر
است  .بنابراین بخشی از سيستم كه دچار خطا شده باشد
باید از بقيه سيستم در سریعترین زمان ممکن ،جدا شود.
در شکل ( )9بخشی از یک سيستم توزیع معمولی نشان
داده شده است،كه متشکل از یک شين ،یک فيدر ورودی و
سه فيدر خروجی با بارهای متصل به آن میشود .هر كدام
از فيدرها به مدارشکن مجهز شدهاند.

شکل  - 9شبکه قدرت نمونه

از سوی دیگر ،جریان خطا میتواند سبب افت بسيار شدید
ولتاژ شود .ولتاژ شينی كه در مسير جریان اتصالكوتاه
فعلی میباشد بسيار كوچک میباشد.در مثال داده شده،
شين  Aبه افت ولتاژ شدید گرفتار خواهد شد كه این امر
برای بارهای حساس متصل به فيدر های 9و  3مسئله ساز
خواهد شد .بنابراین زمان قطع اتصالكوتاه را باید به
كمترین مقدار ممکن رساند و این امر بسيار مهم می باشد.
بدین منظور سيستمهای حفاظتی به نحوی باید برنامهریزی
و انتخاب شوند كه كوچکترین منطقهای كه خطا در آن رخ
داده است ،سریعاً از بقيه شبکه ایزوله شده و بخشهای
سالم شبکه كمترین اختالل در عملکرد را داشته باشند].[3

 -1-2تأثير افزايش جريان اتصال کوتاه بر کليدهای
قدرت

Power Flow Controller

از آنجا كه مدارشکنها ،تنها وسيله حفاظتی هستند كه
برای جداسازی خطوط مورد استفاده قرار میگيرند ،باید این
اطمينان حاصل گردد كه مدارشکن مورد نظر ظرفيت اتصال
كوتاه كافی را داشته باشد ،بدین معنا كه قابليت عملکرد در
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تقسيم شبکه و شينها مانع از تأثير گذاشتن و مشاركت
بخشهای همسایه سيستم در زمان وقوع اتصالكوتاه می-
باشد.برای مثال در شکل( )2با وقوع اتصالكوتاه در شبکه A
از مشاركت شبکه  Bجلوگيری به عمل آمده است ،كه این
به نوبه خود یعنی از مشاركت ژنراتورهای متعدد در شبکه B
در اتصالكوتاه ممانعت شده است.

بيشترین مقدار جریان اتصالكوتاه موردنظر را داشته باشد.
چرا كه عدم عملکرد آن حتی در شرایط اضافهبار ،میتواند
استرسهای بيش از اندازه مکانيکی و حرارتی را به اجزای
سيستم قدرت وارد نماید كه سبب خرابی تجهيزات شبکه
شوند.
حال با توجه به افزایش روزافزون انرژی الکتریکی ،ممکن
است در شبکههای فشار متوسط یا فوقتوزیع احتياج به
افزایش ظرفيت مدارشکنها با توجه به باالرفتن سطح اتصال
كوتاه در آنها باشد.
حداكثر ظرفيت نامی مدار شکنها امروزه به  08كيلوآمپر با
توجه به فيزیک محيط دیالکتریک محدود شده است .هم-
چنين بر اساس نوع دیالکتریک مورد استفاده ،مدار شکنها
را میتوان به چهار گروه طبقه بندی كرد:مدار شکنهای
هوا ،روغن SF6 ،و خالء.با توجه به این كه در بعضی از
شبکههای قدرت ،جریان اتصالكوتاه  08كيلوآمپر اندازه-
گيری شده است ،پس انتظار میرود كه در آیندهای نزدیک
ظرفيت اتصالكوتاه از ظرفيت نامی مدار شکنها نيز تجاوز
كند.
لذا تنها راه پيشگيری از افزایش جریان اتصالكوتاه به این
نحو است كه شبکه قدرت را از جریانهای اتصالكوتاه با
محدود كردن مقدار آنها،محافظت نمود .در این صورت نياز
به ارتقای هميشگی و گران قيمت در تجهيزات شبکه نظير
مدار شکنها از بين میرود].[4

شکل  -2جداسازی شبکهها و شينها از یکدیگر

راه حل دیگر استفاده از ترانسفورماتورها با امپدانس اتصال-
كوتاه بزرگتر و یا نصب راكتور هسته هوایی ،همانطور كه در
شکل( )3مشاهده میكنيد ،سبب میشود سطح جریان
اتصالكوتاه كاهش یابد.

شکل  -3استفاده از رآكتور هسته هوایی

 -2-2عوامل محدودکنندگی جريان خطا
جدای از قطع جریان اتصالكوتاه با مدارشکن ،اقدامات
دیگری را نيز میتوان برای محدودسازی اندازه ظرفيت
اتصالكوتاه ،صورت داد.از یک طرف ،اقدامات توپولوژیکی
میتواند مورد استفاده گيرد كه نظير :كوچکسازی و
جداسازی شبکه و شينها .از سوی دیگر ،نصب قطعات
جدید و یا ارتقا در سيستم قدرت خواهد بود ،كه به عنوان
مثال :نصب ترانسفورماتورهای با امپدانس اتصالكوتاه
بزرگتر ،راكتور هسته هوایی و فيوزهای با ولتاژ باال می
باشند.

تمام اقدامات ذكر شده منجر به افزایش امپدانس سيستم در
طول رژیم عملکرد نامی شبکه خواهد شد .همچنين تقسيم
شبکه و شين ،دسترسی به منبع تغذیه را كاهش میدهد؛
چرا كه تعداد ژنراتور در دسترس برای فيدر سالم شبکه در
طول مدت اتصالكوتاه كاهش یافته است .پس همانطور كه
در قبل ذكر شد؛این موضوع با افزایش نياز به بار الکتریکی
كه سبب افزایش اتصال بين شبکهها و افزودن واحدهای
جدید نيروگاهی در تضاد است و به همين منظور مورد
استقبال قرار نمیگيرد.
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وقوع خطا جریانهای اتصال كوتاه را به مقدار از پيش
تعيين شده،محدود میگرداند.
همانطور كه در شکل( )4نشان داده شده است محدودكننده
به طور سری با خط نصب شده است كه میتوان آن را در
هر یک از شبکههای فشارقوی و یا فشار متوسط بهرهبرداری
نمود .امپدانس محدودكنندههای جریان خطا در طی شرایط
نامی شبکه مقدار كوچکی است كه باعث افت ولتاژ ناچيز
نيز خواهد شد ،ولی پس از آغاز اتصال كوتاه مقدار امپدانس
آن افزایش مییابد .امپدانس محدودكنندههای جریان خطا
محدودیت جریان اتصالكوتاه را سبب میشود و جریان
اتصالكوتاه را به سطح قابل قبول ،كه بستگی به نياز
سيستم میباشد ،تقليل میدهد.

افزایش امپدانس ترانسفورماتور و یا اضافه كردن و نصب
راكتور هسته هوایی؛ میتواند بر پایدارای گذرای سيستم
قدرت به دليل كاهش زمان بحرانی پاكسازی اتصالكوتاه،
مورد نياز ژنراتور،اثرات مخربی داشته باشد.در نتيجه،
سيستم میتواند به صورت گذرا ناپایدار گردد.
این اقدامات همچنين سبب افت ولتاژ و تلفات توان قابل
توجه در شرایط عملکرد نامی شبکه میشود.عالوه بر این،
تعویض و نصب ترانسفورماتورهای موجود نيز بسيار گران
است.
عالوه بر مدارشکنها،از فيوزهای ولتاژ باال نيز برای قطع
جریانهای خطا میتوان استفاده نمود .با این حال ،تعویض
فيوزهای سوخته بعد از هر اتصالكوتاه مورد نياز است و
همچنين امکان دو فاز یا تکفاز شدن مدار و ایجاد
نامتعادلی در شبکه وجود دارد و این مسائل سبب كاهش
اثربخشی استفاده از فيوزهای ولتاژ باال میشود].[5
بنابراین ،الزم است راهی موثرتر به منظور محدود كردن
جریان خطا در سيستمهای قدرت پيدا شود كه برآورده
كننده معيارهای زیر باشد :امپدانس رژیم طبيعی سيستم
نباید افزایش بيابد ،منابع تغذیه نباید از دسترس خارج شوند
و جریان اتصالكوتاه باید به مقدار قابل قبول محدود شود.
محدودكنندههای جریان خطا 2شرایط مورد انتظار ذكر
شده در بند قبل را فراهم میسازند و حفاظت مورد نياز
سيستمهای قدرت در برابر جریانهای اتصال كوتاه را فراهم
میسازد.

شکل -4نصب محدود كنندههای جریان در سيستم قدرت

در شکل( )5شکل موج یک اتصالكوتاه نمونه با
محدودكننده و بدون محدودكننده آورد شده است .جریان
اتصالكوتاه مورد انتظار یک مولفه كاهشی دیسی به دليل
حضور راكتانس سيستم دارد.
در نتيجه ،نخستين پيک جریان اتصالكوتاه مقدار بزرگتری
را نسبت به مقادیر پيک در حالت ماندگار خود دارد .كه این
امر باعث تشدید تنشهای مکانيکی به تجهيزات سيستم
خواهد شد .بنابراین محدود كننده ما باید در كمتر از 5
ميلی ثانيه بعد از وقوع خطا نسبت به آن واكنش نشان دهد
تا پيک اول جریان اتصالكوتاه را محدود سازد.
محدود شده میتواند توسط
جریان اتصالكوتاه
محدودكنندههای جریان خطا قطع شود و یا به آن اجازه
عبور داده شود تا توسط واحد حفاظتی دیگری به عنوان

 -3-2انواع محدودکننده جريان خطا
محدودكننده جریان خطا را میتوان بهصورت زیر تعریف
نمود :دستگاهی كه امپدانس ناچيزی را به خط در طول
عمل طبيعی سيستم قدرت اضافه میكند ،اما در صورت

Fault Current Limiters
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د  -عمل نکردن به خاطر شرایط گذرای سيستم (راهاندازی
موتور ،جریان هجومی ترانس و غيره) ،
ذ  -ادغام در طرحهای موجود حفاظتی ،
ر  -شرایط نگهداری كم.
محدودكننده باید قادر به محدود كردن نخستين پيک
جریان اتصال كوتاه بشود و بعد از رفع اتصالكوتاه ،با
سرعت هرچه بيشتر برای سيستم قدرت نامرئی و بدون اثر
گردد.تأخير در واكنش به اتصالكوتاه و تأخير در بازیابی بعد
از اتصالكوتاه از مهمترین ویژگیهای عملکرد محدودكننده-
های جریان خطا میباشند.

مثال مدارشکن پاک گردد .در مورداول ،محدودكنندههای
جریان خطا باید با مکانيسم قطع جریان همراه باشد.

شکل -5شکل موج اتصالكوتاه با وجود یا عدم وجود محدودكننده

در حالت ایدهآل ،محدودكنندههای جریان خطا باید شرایط
ذیل را قبل از اینکه حتی عملکرد آن قابل قبول در نظر
گرفته شود،ارضا نماید :
الف  -امپدانس كوچک در طول عمل طبيعی سيستم
قدرت؛ چرا كه محدودكنندههای جریان خطا نباید سبب
ایجاد افت ولتاژ قابل توجه بشود،
ب  -سریع ،با خرابی بسيار كم و عملکرد محدودكنندگی
كافی ؛ چرا كه محدودكنندههای جریان خطا باید واكنش
سریع داشته باشد تا اولين پيک اتصالكوتاه را محدود سازد
،
پ  -بازگشت خودكار در طی زمانی كوتاه؛ چرا كه بعد از
رفع اتصالكوتاه ،محدودكنندههای جریان خطا باید به حالت
امپدانس كم خود بازگشت نماید ،
ت  -عملکرد محدودكننده در طول عمر مفيد خود دچار
تخریب نشود ،
ث  -قابليت اطمينان باال ،
ج  -هزینه اوليه كم و تلفات توان كوچک (هزینه عملياتی
كم) ،
چ  -اندازه كوچک و وزن كم ،
ح  -بدون خطر برای پرسنل عملياتی و تکنسينها ،
خ  -سازگار با محيط زیست ،چرا كه نباید در آن از موادی
استفاده شود كه تأثير مخرب بر محيط زیست داشته
باشند.از جمله گازهای گلخانهای ،

 -4-2دستهبندی محدودکنندهها برحسب نوع و
همچنين واکنش به خطا
محدودكنندههای غيرمبتنی بر نيمههادی برای تشخيص اتصال-
ك وتاه نيازی به مدار كنترلی تشخيص خطا ندارند .آنها به دليل
خواص مواد مورد استفاده در آنها ذاتاً به اتصالكوتاه واكنش
نشان میدهند .با این حال ،محدودكنندهها با استفاده از مواد
ابررسانا ،تأخير قابل توجهی را پس از رفع اتصالكوتاه در بازگشت
به شرایط نرمال خود دارند ،چرا كه نياز به زمان برای حذف
حرارت ایجاد شده در طی اتصالكوتاه،دارند.
محدودكنندههای بر پایه اثر اشباع هسته از دو حالت مغناطيسی
هسته خود برای توليد امپدانسهای كم و زیاد استفاده می-
كنند.این محدود كنندهها هر دو نياز ما را برطرف می سازند كه:
آنها افزودن امپدانس خطا را با هيچ تأخيری صورت می دهند و
پس از رفع خطا ،امپدانس محدودكنندههای جریان خطا
بالفاصله به مقدار كم خود در شرایط عادی بر میگردد.
با وجود این مزایای قابل توجه  ،محدودكنندههای بر پایه اشباع
هسته هنوز به عنوان یک راه حل پر هزینه تلقی میشوند .چرا
كه با مقدار زیادی از مواد مغناطيسی و سيمپيچ همراه است و
این یعنی ما با هزینههای باالی روبرو هستيم].[6
محدودكنندههای حالت جامد با استفاده از نيمههادی های قدرت
مسيری را برای عبور جریان در شرایط نامی سيستم فراهم می-
سازند .با این وجود ،بسياری از آنها باید توسط سيگنالهایی كه
توسط مدار تشخيص خطا ایجاد میگردند ،فعال بشوند.و این امر
5
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ساخت محدودكننده جریان خطا یا بهبود یکی از محدود كننده-
های موجود به منظور افزایش عملکرد آن برای سيستمهای
قدرت فشار متوسط .بهبودهایی كه باید در نظر گرفته شوند
عبارتند از  :كاهش هر دو تأخير در عکسالعمل نسبت به وقوع
خطا و بازیابی بعد از رفع اتصالكوتاه ،كاهش توان تلفاتی در
طول شرایط نامی (هزینه عملياتی) و كاهش هزینههای اوليه".

هم در زمان وقوع خطا و هم در زمان رفع خطا بایستی صورت
بگيرد و سيگنالهایی به محدودكننده ارسال گردند.
با توجه به نکات گفته شده در بند قبلی ،میتوان نتيجه گرفت
كه آنها به صورت غيرذاتی و به واسطه مدار كمکی توانایی
واكنش نسبت به وقوع اتصالكوتاه را دارند و همچنين دارای
تأخيرهایی بعد از رفع اتصالكوتاه میباشند .با این وجود
محدودكنندههای حالت جامد از نوع پل ،تأخير در واكنش به
وقوع اتصالكوتاه ندارند.
توپولوژی محدودكنندههای پل به گونهای است كه خود جریان
اتصالكوتاه ،در هنگام عبور از مرز آستانهاز پيش تعيين
شده،دستور عمل به محدودكننده داده و عمليات محدودكنندگی
آغاز میگردد.
محدودكنندههای هيبرید از هر دو نوع نيمههادی قدرت و
سوئيچهای مکانيکی ،استفاده میكنند .وافت ولتاژ ناچيز در
شرایط عملکرد نامی را برای ما به ارمغان می آورند .اصول
عملکرد این نوع محدودكنندهها دقيقاً مشابه با محدودكنندههای
حالت جامد میباشد .با این وجود ،با توجه به حضور سوئيچ
مکانيکی ،هر دو تأخير ذكر شده در این نوع محدودكنندهها
نسبت به محدودكنندههای حالت جامد طوالنیتر خواهد بود.
سازنده محدودكننده مورد بررسی ما بر این باور است كه]:[0
"پژوهش ها و تحقيقاتی در زمينه محدودكننده های جریان خطا
در دو دهه گذشته ،با هدف غلبه بر معایب موجود فنآوریهای
محدودكنندههای جریان خطا ،صورت گرفته است .با وجود ارائه
متعدد مقاالت و نشریات و اثبات توانایی فنآوریهای مختلف
محدودكنندههای جریان خطا برای حفاظت جریان زیاد سيستم-
های قدرت ،محدودكنندههای جریان خطا هنوز تجاری نشدهاند.
چرا كه دو مسئله زیر باقی میماند:
اول اینکه ،فنآوریهای موجود محدودكنندههای جریان خطا
باید اصالح و مورد بازنگری قرار داده شوند و عمليات بهبودسازی
بر روی آنها صورت بپذیرد .یعنی،تأخير در واكنش به اتصال-
كوتاه ،تأخير در بازیابی و بازگشت به شرایط نرمال پس از رفع
اتصالكوتاه و تلفات توان در طول شرایط نامی شبکه سيستم باید
كاهش بيابد.
و دوم ،هزینههای اوليه محدودكننده باید كاهش داده شود.
این مسائل سبب شد كه سازنده را تشویق كند به:

 -3اصول محدود کنندگی جریان خطا
دو اصل محدودسازی خطا بدین صورت از هم تفکيک میشوند:
الف– اضافه نمودن امپدانس مقاومتی،
ب– اضافه نمودن امپدانس رآكتيو (سلف ،با یا بدون خازن).
در شکل(، )6محدودكننده جریان خطا را در یک شبکه نمونه
قدرت مشاهده مینمایيد،كه جریان اتصال كوتاه آن در محل بار
برابر است با:

شکل -6مدار معادل تکفاز سيستم قدرت

ولتاژ معادل تکفاز خط،
جریان خطا،
كه در آن
مقدار جریان خط
زاویه فاز امپدانس خط ،امپدانس خط،
ثابت زمانی
در لحظهی وقوع خطا ،لحظهی وقوع خطا و
خط میباشد.
هنگام استفاده از محدودكننده مقاومتی (رآكتيو) ،محدودكننده
در شکل( )6با یک مقاومت (سلف) جایگزین میشود.
تفاوت در تأثير خطا در سيستم ،هنگامی كه یک محدودكننده
مقاومتی یا راكتيو به كار میرود ،در این است كه مقدار ثابت
زمانی در این دو نوع سيستم مختلف میشود ،كه منجر به
متفاوت بودن مقدار مؤلفه مستقيم نزولی جریان خطا خواهد
شد .در نتيجه میتوان گفت ،برای یک امپدانس یکسان از این دو
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كه محدودكننده در خط قرار ندارد،كاه مقادار آن برابار باا
انرژی ذخيره شده در امپدانس سلفی خاط مایباشاد،برابر
خواهد بود با:

نوع محدودكننده ،ثابت زمانی خطی كه در آن خطا واقع شده
است ،در حالت مقاومتی كوچکتر از محدودكننده رآكتيوی است:

ثابتزمانی سيستم دارای خطا با محدودكننده
كه در آن
ثابتزمانی سيستم دارای خطا با محدودكننده
مقاومتی و
بهترتيب اندوكتانس و مقاومت
راكتيو است .همچنين و
امپدانس
امپدانس مقاومتی و
خط میباشند.و
راكتيوی محدودكننده میباشد.
بنابراین ،برای یک امپدانس مجموع برابر برای هر یک از این نوع
محدودكننده ،اولين پيک جریان خطا برای محدودكنندگی با
امپدانس مقاومتی نسبت به حالت راكتيو كمتر است.
حال پس از وقوع خطا،امپدانس محدودكننده در خط قرار می-
گيرد و عمل محدودكنندگی صورت میپذیرد ،پس برای دو
حالت محدودكننده مقاومتی و اندوكتانسی ،جریان محدود شده
خطا به شرح زیر بدست می آید:

كه در رابطه باال ،برابر با مقدار ولتاژ سيستم در لحظهای
است كه مدار شکن شروع به بازكردن خط میكند.
حااال اگاار از محدودكننااده مقاااومتی اسااتفاده نمااایيم،این
مقدار انرژی برابر خواهد شد با:

و اگر از محدودكننده راكتانسی استفاده نماایيم،این مقادار
انرژی برابر میشود با:

تفاوت دیگر این دو نوع در آن است كه محدودكننادههاای
مقاومتی در طول خطا تلفات انارژی دارناد ،در حاالی كاه
محدودكنندههای القاایی ،انارژی را در ميادان مغناطيسای
ذخيره كرده و در زمان وجود خطا ،در پایان هر سايکل،این
انرژی را به سيستم ،بر مای گرداناد .بناابراین ،در عملکارد
طبيعی سيستم ،كه جریان قطاع نشاود،محدودكنندههاای
القایی تلفات توان به سيستم اضاافه نمایكنناد (مقاومات
سلف در اینجا نادیده گرفتاه شاده اسات) .در صاورتی كاه
جریان خط قطع شود ،فقط انرژی كاه در سايکل آخار در
ميدان مغناطيسی ذخيره شاده اسات ،در مدارشاکن تلاف
میشود.

ماكزیمم مقدار جریان خطا(مقدار پيک
كه در رابطه باال،
مقدار تأخير محدودكننده برای واكنش
اول جریان خطا)،
به وقوع خطا،میباشد .حال برای محدودكننده مقاومتی داریم:

و برای محدودكننده اندوكتانسی داریم:

-1-3

از ویژگیهای بسيار مهم محدودكنندههای غيرمبتنی بر
نيمههادی آن است كه آنها ذاتاً نسبت به وقوع خطا واكنش
نشان میدهند ،بدین صورت كه با عبور جریان از یک مقدار
آستانهای كه از پيش تعيين شده است،عمل محدودكنندگی
صورت می پذیرد و هيچ تأخيری در واكنش نسبت به خطا

همچنين میتوان گفت كه با افزودن محدودكننده جریاان
خطا،تلفات در مدارشکن خط نيز كاهش مییابد.اگر فار
كنيم كه مدارشکن ما در كمتار از یاک سايکل عمال بااز
كردن را صورت دهد،انرژی تلف شاده در مدارشاکن،زمانی
7
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افزایش مقاومت ابررسانا شده كه بالتبع آن محدودكنندگی
جریان خطا را نتيجه میدهد.

وجود ندارد ،از آنجا كه برای فعالسازی محدودكننده به
مدار تشخيص خطا كمکی نيازی نيست ،پس از اینکه خطا
رفع شد ،آنها بهطور خودكار به حالت قبل از خطا بازگشت
مینمایند و این یعنی دوباره به امپدانس كوچک تبدیل می-
گردند .محدودكنندههای غير مبتنی بر نيمههادی بر سه
قسم زیر میباشند:

شکل -0قرارگيری محدودكننده ابر رسانایی در خط

.1-1-3محدودکنندههای مبتنی بر گذار ابررساانایی

پس از رفع خطا ،محدودكننده ابر رسانایی ،دوباره تا دمای
زیر بحرانی خود سرد میشود ،یعنی دوباره حالت بدون
مقاومتی به خود میگيرد .واكنش محدودكننده ابررسانایی
به خطا ،به اندازه كافی سریع میباشد تا اولين پيک جریان
اتصالكوتاه را محدود سازد.

نرمال ( )N Sمواد ابررسانا
وابستگی مقاومت به دما در ابررساناها در شکل()0نشان داده
شده است .هنگامی كه درجه حرارت مواد ابررسانا به درجه
حرارت بحرانی  ،TCRمیرسد؛ مقاومت آن ناگهان به مقدار
بسيار كوچکی تقليل مییابد.

.2-1-3محدودکنندههای مبتنی بر اثر اشباع هسته
به اشباع رساندن هسته را میتوان با یک سايمپايچ اضاافی
حامل جریان مستقيم ممکن ساخت كاه بارای ایجااد آن از
یک منبع كمکی و یا از آهنربای دائم بهره جست .سيمپيچ-
های سلف با خط سری میباشد و حامل جریاان گذرناده از
خط خواهند بود.شایان ذكر است كاه در رژیام نرماال،عمق
اشباع باید به اندازه كافی باشد كه با گذشتن حداكثر جریان
مورد انتظار بار،هسته در حالات اشاباع بااقی بماناد و از آن
خارج نشود.

شکل: -0تغييرات مقاومت ابررسانا نسبت به دما

هنگامی كه یک ابررسانا به عنوان یک محدودكننده
استفاده میشود ،در مجموعهای با خط متصل شده و جریان
خط از آن عبور میكند .همانطوری كه در شکل()0مشاهده
مینمایيد .سيستم تبرید تضمين میكند كه تلفات توان ،در
ابررسانا در حين شرایط عادی سيستم ،برداشته شده؛به
طوری كه دمای ابررسانا در زیر دمای بحرانی آن باقی می-
ماند.در این حالت ،محدودكننده ابررسانا 3هيچ امپدانسی
به سيستم قدرت اضافه نمیگرداند .در شرایط وقوع
خطا،افزایش چگالی جریان در ابررسانا باعث انتقال آن ،به
نام گذار،از ابررسانا به شرایط نرمال میشود.كه این امر سبب

SFCL

كه در آن  NDCتعداد دور سيمپيچ مستقيم Idc ،جریان
مستقيم IL,max ،دامنه حداكثر جریان بار گذزنده از خط و
 Hsatمقدار ميدان مغناطيسی در حالت اشباع ،میباشند.
با وقوع خطا ،شار دور سيمپيچ متناوب افزایش یافته و
هسته را از اشباع خارج نموده و سبب میشود اندوكتانس
محدودكننده جریان خطا به شکل قابل توجهی افزایش
بيابد.
این دو توپولوژی در شکلهای( )1و()98آمدهاند كه بهترتيب
محدود كننده جریان خطا با دو هسته در هر فاز و محدود-
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كننده جریان خطا با یک هسته و یک یکسوكننده پل در هر
فاز ناميده میشوند .در نتيجه امر اینکه اصل عملکرد
محدودكنندههای بر پایه اشباع هسته؛وارد كردن یک
اندوكتانس با مقدار زیاد در حين وقوع خطا و داشتن
اندوكتانس كوچک در رژیم نرمال شبکه میباشد.

.3-1-3محدودکنندههای نوع ترانسفورماتوری با مدار
رزونانس موازی
شماتيک یک محدودكننده رزونانسی با یک ترانسفورماتور
موازی متصل شده به آن در شکل ()99آمده است.این
محدودكننده شامل خازن و ترانسفورماتوری با یک شکاف
تخليه در سمت ثانویه میباشد .در حين شرایط عادی،
سمت ثانویه ترانسفورماتور به عنوان مدار باز عمل میكند
چرا كه افت ولتاژ در محدودكننده به اندازه كافی بزرگ
نيست كه به شکست شکاف تخليه منجر شود .در نتيجه،
امپدانس ترانسفورماتور در طرف اوليه تقریباً برابر راكتانس
مغناطيسكننده است ،كه بسيار بزرگتر از راكتانس خازنی
خازن محدودكننده میباشد .در نتيجه آن محدودكننده
توسط سيستم خازن سری ،دیده شده و عملکرد آن
جبرانساز خازنی سيستم میباشد.

شکل(:)1محدودكننده با دو هسته در هر فاز

شکل(:)98محدودكننده با یک هسته و یک
یکسوكننده پل در هر فاز
شکل( :)99محدودكننده رزونانسی با یک
ترانسفورماتور موازی

هسته مغناطيسی محدودكننده جریان خطا در حالت نرمال
شبکه در اشباع هستند و به اندازه كافی به اشباع رفتهاند
به طوری كه تغييرات شار با توجه به جریان نرمال شبکه؛
نمیتواند سبب برگشت آن به محدوده خطی هسته بشود.
هسته بالفاصله پس از رفع خطا به حالت اشباع بازگشت
میكند .بنابراین ،در حالی كه جریان خط كاهش مییابد،
امپدانس سيمپيچهای متناوب نيز كاهش مییابد .در نتيجه
میتوان فهميد كه محدودكننده در صورت وقوع خطاهای
متوالی به مشکلی بر نمیخورد و قادر به محدود كردن
خطاهای متوالی خواهد بود.

در طول رژیم خطا ،شکاف تخليه در معر ولتاژ بسيار
بزرگتری نسبت به شرایط عادی میباشد .در نتيجه فاصله
هوایی دچار شکست شده و اندوكتانس در سمت اوليه بسيار
كم دیده میشود.اندوكتانس با خازن موازی رزونانس كرده و
امپدانس محدود كننده را افزایش میدهند.
 -2-3محدودکنندههای حالت جامد

محدودكنندههای حالت جامد از ساوئيچهاای نيماههاادی
قدرت بهره میبرند .سوئيچ در طول شرایط عادی سيساتم،
مسيری با امپدانس پایين برای جریان عاادی فاراهم مای-
سازد .در زمان وقوع خطا ،سوئيچ خاموش میگرددو جریان
خطا بر روی مسير موازی كه متشکل از امپادانس محادود
كننده است منحرف میگردد.
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نحوی كه در هنگام بروز خطا،جریان مستقيم قطع شده وجریاان
خطا ؛ هسته را ،سریع تر از اشباع خارج نماید.

 -3-3محدودکنندههای هيبرید

در محدود كنندههای هيبرید ،بارای جلاوگيری از تلفاات
توان (افت ولتاژ) در نيمههادیها در طاول رژیام طبيعای،
سوئيچ مکانيکی به محدودكنندههای حالات جاماد اضاافه
میشود.كه مسير اصلی را برای جریان عادی شابکه فاراهم
میگردانند.اشکال به كارگيری یک سوئيچ مکانيکی در این
است كه ،تأخير واكنش نسبت باه خطاا در محدودكنناده
افزایش مییابد].[0
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