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چكيده :اين مقاله يک مدار قدرت جديد براي کنترل کنندههاي  FACTSمعرفي نموده است .اين ساختار را نميتوان جزو کنترل کنندههاي
 FACTSسري يا موازي قرار داد .ساختار پيشنهادي به کمک اينورتر منبع ولتاژ ،ولتاژ جبران سازي را بين هـر دو فـاز يک خط سه فاز تزريق
ميکند .اين تجهيز جبران ساز خط به خط ) Line to Line Compensator (LLCناميده شده است .هم چنين در اين مقاله با حذف
سنسورهاي جريان ،از روش قاب ولتاژ براي کنترل  LLCاستفاده شده است و کارآيي قابل توجه اين روش توسط شبيهسازيهايي در نرم افزار
 MATLAB/SIMULINKتاييد گرديده است .توانايي  LLCدر کنترل ميزان شارش توان اکتيو در خط انتقال در يک نمونه آزمايشگاهي نيز
بررسي شده است.

واژههاي

كليدي :شارش توان اکتيو ،قاب ولتاژ ،جبرانساز خط به خط ،کنترل کننده انعطافپذير سيستم انتقال AC
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FACTS Controllers
Z.Hooshi1, M. Tarafdar Hagh2, M. Sabahi3
1, 2 & 3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Abstract: In this paper a new power circuit topology for FACTS controllers is introduced. This topology is
neither series nor parallel FACTS controller. This controller injects an additive compensating voltage between
each of two phases of a three phase power line by using a voltage source inverter (VSI). So, it is named as line to
line compensator (LLC). Analytical analysis and simulation results by MATLAB/SIMULINK are presented and
a test setup is built to verify the operation of proposed FACTC controller.
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شکل ( )1ساختار تجهيز  FACTSپيشنهادي را نشـان مـيدهـد
[ .]11جبرانساز خط به خط  LLCيک تجهيز  FACTSبر پايه مبدل
منبع ولتاژ است که با تزريق و جمع کردن يک ولتاژ جبران ساز با ولتاژ
بين دو فاز ،مقدار ولتاژ خط را کنترل مينمايد .به اين منظور ولتاژ خط
به خط سيستم سه فاز بايد در دست باشد که اين ولتاژ از طريـق يـک
اتصال مثلث فراهم ميشود .جهت جمع کردن ولتاژهاي جبرانسـاز بـا
ولتاژ خط اتصال ترانسفورماتور سه فاز بايد به شکل بانک سه فاز (سـه
ترانسفورماتور تک فاز به جاي يـک ترانسـفورماتور سـه فـاز يکپارچـه)
باشد .اگر بانک سه فاز با يک اتصال مثلث در شبکه موجود باشد LLC
در آن نصب ميشود و در غير اين صورت يک بانک سه فاز بـا حـداقل
يک سمت مثلث در محل  LLCجايگذاري ميگردد .قابل ذکر است که
استفاده از ترانسفورماتورهاي ستاره-مثلث به شکل بانـک سـه فـاز بـه
خصوص در توانهاي باال مرسوم است.
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-
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 -2ساختار و نحوه کارکرد

vb

v ca

امروزه بهره برداري مفيد و بهينه از سيستم قدرت از عوامل پيشرفت
صنعت برق است .براي تامين انرژي الکتريکي با کيفيت مطلوب و ارزان
ميتوان به توسعه شبکه انتقال و احداث نيروگاههاي جديد پرداخت اما
ممکن است اين امر از نظر عملي ميسر نبوده و يا از نظر اقتصادي به
صرفه نباشد .استفاده از روشهاي مدرن از جمله سيستمهاي انتقال
انـرژي  acانعطافپـذير  FACTS1راهکار ديـگري بـراي کنترل و
بهرهبرداري بهينه از شبکه قدرت است .استفاده از چنين فناوريهاي
جديدي ،با توجه به طرح مسائل خصوصي سازي و گسترش روزافزون
مصرف انرژي تحقيق ،مطالعه و پژوهش بيشتري را طلب ميکند.
هر کدام از کنترل کنندههاي نسل ابتدايي از جمله خازنها و
سلفهاي ثابت و متغير ،ترانسفورماتورهاي داراي تپ چنجر،
ترانسفورماتورهاي شيفت فاز و کندانسورهاي سنکرون در مقاطعي
مورد استفاده بودهاند .امروزه بهرهگيري از ادوات مبتني بر مبدلهاي
الکترونيک قدرت بـا پاسخهاي سريعتر و کنترل پذيري مناسبتر
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين راستا تجهيزات  FACTSبا
قابليت کنترل توان انتقالي و افزايش قابليت اطمينان شبکه راهکار
مناسبي هستند .مفهوم  FACTSو کنترل کنندههاي FACTS
نخستين بار در سال  1188توسط  Hingoraniمطرح شد [1و.]2
تحقيقات بر روي کاربرد نيمه رساناهاي توان باال در سيستمهاي قدرت
براي کنترل سريع پارامترها و متغيرهاي الکتريکي شبکه نظير ولتاژ،
امپدانس ،زاويه فاز ،جريان ،توان اکتيو و راکتيو در همين راستا است
[ .]3با توجه به خانواده کليدهاي نيمه هادي ميتوان  FACTSرا به
دو نوع مختلف FACTSهاي بر پايه تريستورهاي با کموتاسيون خط
[ ]4و FACTSهاي بر پايه ادوات نيمه هادي تماماً کنترلپذير با
فرکانسهاي باالتر کليدزني مانند  GTOو  ،]2[ IGBTتقسيم کرد.
در ساختار  FACTSاز مبدل منبع جريان ( )CSC2نيز ميتوان
بهره برد اما با توجه به جنبههاي اقتصادي و کارآيي ،اين تجهيزات بر
پايه مبدل منبع ولتاژ (  )VSC3کار ميکنند [ .]7مقايسهاي بين
 VSCو  CSCدر [ ]6ارائه شده است .امروزه مبدلهاي قدرت مبتني
بر  VSCبه مقادير زير  222مگاوات محدود ميشوند .اين محدوديت
به جهت اقتصادي و محدوديتهاي عملي کليدهاي الکترونيکي است.
تجهيزات ديگري هم در دست بررسي هستند و راههايي نيز پيش روي
محققان وجود دارد .مانند استفاده از مبدلهاي مستقيم  ac-acبدون
تغيير فرکانس براي تحقق کنترل شارش توان [ .]8،1معموالً به اين
تجهيزات مبدلهاي کليدزني برداري ( )VeSC4ميگويند که عمدتاً از
ترانسفورماتورهاي شيفت فاز (مانند  ،)Г5خازنهاي جبرانساز (مانند
 ،)Ξ6خازنهاي فيلتر و ترانسفورماتورهاي تزريق سري و VeSC
تشکيل شدهاند [ .]12ولتاژ توليدي توسط اين مبدلها که از نظر اندازه
و يا فاز کنترل شده هستند از طريق ترانسفورماتورهاي تزريق سري به

خط انتقال تزريق ميشوند تا شارش توان اکتيو و يا راکتيو را کنترل
کنند .از تکنيکهاي  PWM7نيز براي افزايش کارآيي استفاده ميشود.
در اين مقاله نوع جديدي از ادوات  FACTSارائه شده است که
ساختاري متفاوت با نمونههاي پيشين دارد و به دليل محل تزريق
ولتاژ ،رسته جديدي در انواع  FACTSايجاد ميکند .در متون علمي
متعارف دستهبندي تجهيزات  FACTSبه سه نوع زير انجام ميشود:
[]2
 .1ادوات  FACTSسري مانند  TSSC ،SSSCو ،TCSC
 .2ادوات  FACTSموازي مانند  STATCOMو ،SVC
 .3ادوات  FACTSترکيبي مانند  UPFCو .IPFC
پيشنهاد اين مقاله افزودن نوع جديد ادوات خط به خط به اين
سه گروه است .در اين مقاله اصول کارکرد جبرانساز خط به خط
 ،]11[ LLC8مدلسازي آن ،نحوه کنترل توان اکتيو توسط آن ،کنترل
 LLCبدون سنسور جريان و همين طور مقايسه  LLCبا تجهيزات
قبالً ارائه شده و نتايج حاصل از شبيهسازي با نرمافزار
 MTLAB/SIMULINKو نمونه آزمايشگاهي ساخته شده براي
تاييد محاسبات ارائه شده است.

-
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()2

بنابراين در حالت دائمي ولتاژ خط به خنثي پس از تزريق با رابطه
( )3به دست ميآيد:
()3

اگر هم نسبت تبديل ترانسفورماتور مثلث -مثلث را در شـکل ()1
به جاي يک T ،در نظر بگيريم رابطه ( )4را ميتوان نوشت:
3
()4
  30)V pqa
3
با توجه به رابطه ( ،)3حضور  LLCو تزريق ولتاژ در بين فازها بـا
( Va'  TVa 

سه ولتاژ تزريقي در هر فاز مانند شکل ( )3ميتواند مدل شود.
 ( 3 3)  30 V pqa 

Va
  30

Vb
Iab

Va

Ia

شکل ( :)3مدار معادل سري LLC

زاويه ولتاژ تزريقي هر مقداري ميتواند داشته باشد ،ولي اگر مقدار
توان اکتيو مبادله شده بين خازن و شبکه در شکل ( )1صفر باشد ،بايد
فازور ولتاژ هر مبدل بر فازور جريان عبوري از آن عمـود باشـد .رابطـه
( )3نشان ميدهد که حضور  LLCبه صورت يک ولتاژ تزريقـي سـري
عمود بر جريان با اندازه  V pq 3در هر کدام از سه فاز مدل ميشـود.
با وجود چنين ولتاژ تزريقي توان شارش يافتـه در خـط تغييـر خواهـد
کرد .در يک سيستم دو ماشينه مانند شـکل ( ،)4بـدون حضـور LLC
توان انتقالي در هر فاز خط از رابطه ( )2به دست ميآيد.

Vbc

()1

) v ab  v ca v ab  v pqa  (v ca  v pqc

`
3
3
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LLC

V

V0

شکل ( :)2دياگرام فازوري تاثير  LLCبر ولتاژ خط

vab  vca
3

 V pqb 

X

در شکل ( Vab )2ولتاژ خط قبل از تزريق و  Vabپس از تزريـق
است .براي محاسبه تاثير ولتاژ تزريقي بر روي ولتاژ فازهـا رابطـههـاي
( )1و ( )2در حوزه زمان و روابط ( )3و ( )4را براي فازورهـا مـيتـوان
نوشت .در روابط ( )4-1حروف کوچک براي نمايش مقادير لحظـهاي و
حروف بزرگ براي نمايش فازورها به کار رفتهاند:
va 

v a 



Vab

a



Vca

pq

V

Vpqa

Vab



 ( 3 3)  30 V pqc 

 Vpqc  Vpqa  120بــا  Vcaجمــع خواهن ـد شــد .در شــکل ()2

Vc

V pqc



 Vabجمـــع شـــود ولتـــاژ  Vpqb  Vpqa   120بـــا  Vbcو

ترانسفورماتور تزريق ولتاژ  V pqaنيز است.



 ( 3 3)  30 V pqb 

اگر يک ولتاژ با فازور  V pqa بين دو فاز  aو  bتزريق شود و با

جريان خط با  I aو جريـان سـاق  abترانسـفورماتور مثلـث بـا I ab
نشــان داده شــده اســت .ايــن جريــان در واقــع جريــان گذرنــده از

3
  30)V pqa
3

( Va'  Va 



در شکل ( )1سه اينورتر تک فاز در سـمت ثانويـه ترانسـفورماتور
بين فازها قرار گرفتهاند .ساختارهاي مرسوم براي اينـورتر تـک فـاز در
اين جا قابل استفادهاند ولي در اين مقاله از سه اينورتر تک فاز پـل H
با لينک  dcمشترک استفاده شده است .در ساختار نشان داده شده در
شکل ( )1از يـک ترانسفورمـاتور مثلث-مثلث استفاده شده است ولـي
ترکيبهاي ستاره-مثلث يا مثلث-ستاره هم قابل استفادهاند .اگر ماننـد
شکل ( )1از يک خـازن در سـمت  DCاينـورتر اسـتفاده شـود مبـدل
الکترونيک قدرت  LLCفقط ميتواند توان راکتيو با خط مبادله کنـد و
در نتيجه فقط يک کميت (توان اکتيو شارش يافته در خط) را ميتواند
کنترل کند .ولي اگر در سمت  DCاز منابع ( DCماننـد منـابع توليـد
پراکنده  )DG9يا عناصر ذخيره ساز انـرژي اسـتفاده شـود درجـه آزادي
بيشتري حاصل ميشود و هم توان اکتيو و هـم تـوان راکتيـو در خـط
انتقال قابل کنترل ميشود.
اثر تزريق يک ولتاژ در بين دو فاز ،در دياگرام فـازوري شـکل ()2
نشان داده شده است .در ايـن ديـاگرام ضـريب تبـديل ترانسـفورماتور
مثلث -مثلث ،برابر يک است .اين فرض لطمهاي به کليت مساله نميزند.

vab  vca v pqa  v pqc

3
3
v pqa  v pqc
 va 
3


شکل ( :)4سيستم دو ماشينه

()2

2

V
sin 
X

P

کـه در آن  Pتــوان اکتــيو شـارش يافتـه در خـط V ،ولتـاژ
سمتهاي فرستنده و گيرنده X ،راکتانس خط انتقـال و  اخـتالف
فاز بين ولتاژهاي سمت فرستنده و گيرنده پيش از نصب  LLCاست.
با استفاده از  LLCدر محـل مشـخش شـده بـراي کنتـرل تـوان
شارش يافته و با توجه به محاسـبات متنـا ر در [ ]2رابطـه ( )7بـراي
محاسبه توان شارشي حاصل ميشود.
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cos( ) 2 sin( )  K 
X
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() 7



P

با  ) Vabمحاسبه ميشود و سپس دو ولتاژ باقي مانـده بـا ايجـاد±122
درجه اختالف فاز در آن ايجاد ميگردد.
I

که در آن:
││Vpq

3

()6

V pq
V

K

to LLC

+

PI

-



()8

2

2 sin

شکل ( )2نمودار رابطه درصد تغيير توان بـر حسـب کميـتهـاي
موثر را نشان ميدهد .در اين نمـودار ( P Pدر محـور عمـودي) بـر
حسب ( در محور افقي) بسته بـه مقـدار ولتـاژ تزريقـي بـر حسـب
پريونيت (با در نظر گرفتن ولتاژ خط به عنوان مبنا) رسم شده است.

<Vs

+

+ <Vpq
+

II

120º

-

V*dc
Vdc

+

PI

K

Pline

Inverter

درصد تغييرات توان از رابطه ( )8محاسبه ميشود.
P Pˆ  P


P
P

P*line

-

III

شکل ( :)7مدار کنترلي براي روش قاب ولتاژ

در شکل ( P*line )7توان مطلـوب مرجـع جابجـا شـده در خـط
است Pline .هم توان خط اندازهگيري شده است که در بخش  Iاز هـم
کم ميشوند تا خطاي حاصله از طريق کنترل کننـده  PIانـدازه ولتـاژ
تزريقي را به نحوي توليد کند که توان خط به مقـدار مطلـوب برسـد و
خطا کوچک شود .زاويه فاز ولتاژ تزريقي بايستي  12درجه با زاويه فـاز
ولتاژ خط به خط اختالف فاز داشته باشد (روش قاب ولتاژ) و از آنجـا
که ولتاژ خط با ولتاژ فاز  32درجه اختالف زاويه دارند در مجموع 122
درجه اختالف فاز بين ولتاژ تزريقي و ولتاژ فاز متنا ر (  Vaبـراي ، Vab
 Vbبراي  Vbcو  Vcبراي  ) Vcaدر بخش  IIايجاد ميشود .عالوه بر اين
الزم است که توان تلف شده در مبدلها و تجهيـزات تزريـق (از جملـه
ترانسفورماتورها) با جابجايي فاز ولتاژ تزريقي از شبکه تامين شود تا ولتاژ

شکل ( :)2نحوه کنترل توان بر حسب اختالف زاويه و ولتاژ تزريقي

خازن لينک  dcثابت باقي بماند (بخش .) III
نحوه کارکرد مدار کنترلي در قاب ولتاژ دياگرام فازوري شکل ()6

 -3مدار کنترلي

نشان داده شده است .ولتاژ تزريقي  V p q aبا  122درجه اختالف فـاز بـا

استفاده از روشهاي کنترل مرسوم ادوات  FACTSنيازمند اندازهگيـري
جريان و استخراج زاويه فاز آن است .مخصوصاً بـراي مـواقعي کـه الزم
است جهت صفر کردن انتقال توان اکتيو بـين مبـدلهـاي الکترونيـک
قدرت و شبکه و يا ثابت نگاه داشتن ولتاژ خازن سمت  DCمبـدلهـا،
ولتاژي عمود بر جريان مبدل تزريق شود .بـه ايـن روشهـاي مرسـوم
کنترل ـي ،روشهــاي در قــاب جري ـان گفتــه م ـيشــود .حــال اگــر از
سنسورهاي ولتاژ به اين منظور استفاده شود کنترل در قـاب ولتـاژ بـه
وجود خواهد آمد [ .]12براي چنين روش کنترلي نياز است کـه ولتـاژ
در محل قرارگيري  LLCقرائت شود .در اين مقاله ولتاژ خط به خنثـي
فاز  aخوانده ميشود و اگر سيم خنثي در دست نباشد با انـدازهگيـري
ولتاژ خط به خط ميتوان آن را محاسبه کرد و به کار برد .ولتاژ ديگري
که بايد اندازهگيري و وارد مدار کنترلـي شـود ولتـاژ خـازن لينـک dc
مبدلهاي الکترونيک قدرت است .مدار کنترلـي پيشـنهادي در شـکل
( )7نشان داده شده است .در کنتـرل کننـده پيشـنهادي انـدازه ولتـاژ
تزريقي و دامنه آن براي يکي از جبرانکنندهها (مثالً ولتاژ جمع شونده

ولتاژ فاز  aسمت فرستنده (  ) Vaتزريق ميشود ،در اين صـورت زاويـه
آن با ولتاژ خط به خط  12درجه ميشود .با جمع شدن  V p q aبا ولتـاژ
خط به خط  Va bولتاژ خط جديد (  ) Vabو ولتاژ خط به خنثـي جديـد
(  ) Vaدر سمت فرستنده حاصل ميشوند (پس ترتيب رسم فازورهـا از
 1تا  2است) .الزم به يادآوري اسـت کـه مـيتـوان  LLCرا در سـمت
گيرنده با اثرگذاري بر ولتاژ خط به خط نيز در نظر گرفت.
120 
330  )V a




3
Vab
Vpqa

( Vab 

  30 )Vab

4

2

( 1
3

Va

Va

5

 30 


30

1

شکل ( :)6دياگرام فازوري روش کنترل قاب ولتاژ
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 -4نتايج شبيه سازي
پارامترهاي مدار شبيهسازي شده شـکل ( )4در جـدول ( )1ارائـه
شده است .البته جبران ساز  LLCمحدوديت محل نصب در ابتدا ،انتها
يا وسط خط ندارد .سيمپيچ مثلث ترانسفورماتور  LLCهم ميتواند در
اوليه يا ثانويه قرار بگيرد .ولي در اين شبيه سازيهـا  LLCدر ابتـداي
خـط نصـب شــده و ولتاژهـاي کنترلـي در سـيم پـيچ ثانويـه تزريـق
گرديدهاند.
جدول ( )1مشخصات سيستم شبيه سازي شده
مشخصه

مقدار

ولتاژ سمت فرستنده

230 (kV) phase-phase rms

ولتاژ سمت گيرنده

230 (kV) phase-phase rms

اختالف زاويه فاز سمت فرستنده و گيرنده

10 °

ولتاژ خط به خط در خط انتقال

230 (kV) phase-phase rms

اندوکتانس سري منبع در هر فاز

)1 (mH

اندوکتانس خط در هر فاز

)0.3 (H

مقاومت خط در هر فاز

)40 (Ω

فرکانس

)50 (Hz

رفيت خازن لينک DC

)5 (mF

ولتاژ نامي خازن لينک DC

)4 (kV

فرکانس کليدزني اينورتر

)700 (Hz

مقــدار پارامترهــاي انــدوکتانس و مقاومــت خــط و نســبت آنهــا
(  ) X Rدر جدول ( )1طوري انتخاب شده است که نزديک به مقـدار
نسبت  X Rدر مدار عملي بخش  7باشد .با توجه به محدوديتهـاي
عملي ساخت نمونه آزمايشگاهي اين مقدار کمي دور از واقعيـت اسـت.
هرچند براي  X Rبزرگتر هم نتايج مطلوب شبيهسـازي بـه دسـت
ميآيد.
در شبکهاي با مشخصـات جـدول ( )1تـوان انتقـالي بـدون هـيچ
کنترل کننده اي  6.6 MW Phaseاست .شـکل ( )8تـوان متوسـط
عبوري از خط به هنگام تغيير توان مرجع مطلوب هر فاز بـين مقـادير
 7 MW Phase ، 6.6 MW Phaseو  7.2 MW Phaseرا نشان
ميدهد .به هنگام اين تغييرات ولتاژ خازن لينـک  dcو ولتـاژ تزريقـي
توسط  LLCبين فازهاي  aو  bنيز در شکل ( )1نشان داده شده است.
در شکل ( )1مشاهده ميشود که ولتاژ خازن ثابت باقي مـيمانـد
که در نتيجه توان اکتيو ناچيز جابجا شـده بـين  LLCو شـبکه اسـت.
دامنه ولتاژ تزريقي آن قدر بزرگ نيست که موجب اعوجـاج ولتاژهـاي
خط شود .شکل ( )12ميزان اغتشاشات هارمونيکي ( )THDولتاژ خط
و جريان خط پس از نصب  LLCدر شبکه اي با مشخصات جدول ()1
را نشان ميدهد .پرشهاي نمودارهاي  THDدر زمانهاي تغيير تـوان
مرجع و در زمان تغيير فاز ولتاژ اينورتر بـراي ثابـت نگـهداشـتن ولتـاژ
خازن لينک  dcرخ ميدهند.

Serial No. 67

شکل ( :)8توان کنترل شده هر فاز خط کنترل شده با نصب LLC

شکل ( :)1ولتاژ خازن اينورتر (باال) ولتاژ خروجي اينورتر (پايين)

شکل ( :)12درصد اغتشاش هارمونيکي ولتاژ (باال) و جريان خط (پايين)
براي مقايسه  LLCبا يک تجهيز سري از کنترل کننـده SSSC10

استفاده ميشود .شکل ( )11ساختار يک  SSSCکه کـارکردي مشـابه
با  LLCدارد را نشان ميدهد.

شکل ( :)11ساختار SSSC
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با توجه به مدل ارائه شـده در رابطـه ( LLC ،)3عـالوه بـر تمـام
قابليتهاي  SSSCقابليتهاي افزونتري نيـز دارد .شـکل ( )12نتـايج
يک شبيهسازي را نشان ميدهد که اثر باز شدن يکي از جبران سـازها
بر روي کيفيـت عملکـرد  LLCو  SSSCرا مقايسـه مـيکنـد .هـر دو
تجهيز براي تنظيم توان شارش يافته بر روي  7 MW Phaseطراحي
شدهاند و تمام شرايط براي آنها يکسان است .از باز شدن جبرانساز به
عنوان مدلي براي مدار باز شدن ترانسـفورماتور تزريـق و يـا کليـدهاي
متنا ر آن فاز در اينورتر استفاده شده است.
براي بررسي عملکرد به هنگام خطا در لحظه  t  0.1secيکي از
مبدلها قطع ميشود .با توجه به شـکل ( )12در  LLCجريـان فازهـا
متعــادل بــاقي م ـيماننــد ول ـي در  SSSCبــدون محافظــت و کنتــرل
مخصوص زمان وقوع خطا ،جريانها شکل قابل قبولي ندارند .همچنين
در  SSSCبا از دست دادن جريان يک فاز ،يا بايد کـل سيسـتم را بـه
دليل وقوع عيب قطع و بي برق کرد يا در صورت حفظ سيسـتم بـدون
هيچ اقدام حفا تي ديگر ،شکل جريـانهـاي فـاز و بـه تبـع آن تـوان
شارشي دستخوش تغيير خواهد شد (شکل ( .))12دليل اين امـر هـم
ساختار  LLCاست که عليرغم باز شدن يک فاز ميتواند از طريق يـک
اتصال مثلث باز ولتاژ و جريان آن فاز را تـامين نمايـد .در شـکل (-12
الف) ديده ميشود که توان شارش يافته در خط به هنگام وقوع خطا با
حضور  LLCتغيير کمتري ميکند .براي بهبود عملکرد در کنترل توان
شارشي در بخش بعد کنترل کنندهاي ارائه شده است.
شکل ( )13تغيي رات تـوان را در هنگـام اسـتفاده از کنتـرل قـاب
جريان و ولتاژ نشان ميدهد .در اين شکل از دو روش کنترلـي مـذکور
براي رسيدن به ولتاژ انتقالي  6مگاوات استفاده شده است .توان انتقالي
در هر دو روش قاب جريان و قـاب ولتـاژ در زمـان يکسـان بـه مقـدار
مطلوب ميرسد .شکل تغييرات توان هم در اين دو روش يکسان است.
در نتيجه با توجه به اين کـه سنسـورهاي ولتـاژ ارزانتـر و سـادهتـر از
سنسورهاي جريان قابل نصب هستند بنابراين اسـتفاده از سنسـورهاي
ولتاژ و روش کنترل قاب ولتاژ ميتواند انتخاب مناسبي باشد.

 -5مقايسه با  SSSCو PST
جبرانساز خط به خط به هنگام کنترل در قاب جريان شـبيه بـه
 SSSCو به هنگام کنترل در قاب ولتاژ مشابه  PST11عمـل مـيکنـد.
بنابراين مقايسه آن با اين تجهيزات الزم است.

جبرانساز خط به خط ،نسل جديد ادوات FACTS

تجهيز کنترل گردند .در اين مقاله ايـن تجهيـز جديـد V-LLC12 ،يـا
جبرانساز خط به خط در مثلث باز ( )Vناميده ميشود.

(الف)

(ب)
شکل (( :)12الف) توان انتقالي در  LLCو ( SSSCب) جريان خطوط
در  LLCو  SSSCبر اثر خطاي قطع يک مبدل

شکل ( :)13توان شارشي کنترل شده در قاب جريان و قاب ولتاژ

V a
+

مدل شکل ( )3نشان ميدهد  LLCميتوانـد ماننـد يـک SSSC

مدل گردد .يعني يک  LLCبا ساختار مانند شکل ( )1مـيتوانـد همـه
قابليـتهــاي عملکــردي  SSSCرا داشــته باشــد .ولـي ســاختار LLC
تواناييهاي بيشتري دارد .براي مثال در شکل ( )14يک اينورتر حذف
گرديده است ولي هم چنان ولتاژهاي هر سه فاز ميتوانند توسـط ايـن

Serial No. 67

+

Vab
V b

 -1-2مقايسه با SSSC

+

- Vpqa

Va

Vab

-

- Vpqb +

+

Vbc

- V c

Ia

+

Vb
Ib

Vbc
-

Vc
Ic

شکل ( :)14ساختار V-LLC
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روابط ( )3و( )4براي محاسبه ولتاژهاي فـاز بـه خنثـي در شـکل
( )14هم صادق هستند .آنچه در شکل ( )14ديـده مـيشـود و همـين
طور قابليت ترانسفورماتورهاي مثلث بـاز  V-LLCبـراي تغييـر سـط
ولتاژ (افزاينده يا کاهنده) از وجوه تمايز  LLCبا  SSSCاست.
کنترل  V-LLCهم ميتواند در قاب ولتاژ و هم در قاب جريـان باشـد.
شکل ( )12دياگرام فازوري  V-LLCرا به هنگام کنترل در قاب جريان
نشان ميدهد .فازور ولتاژ تزريقي در هر فاز با جريان فاز ديگـر هـمفـاز
است.
Vpqa

Vab
شکل ( :)17ساختار يک ترانسفورماتور شيفت فاز

Vab
Ic

Vc

Vca
Vca

Va

شکل ( )16ساختاري بر پايه جبرانسازي خط بـه خـط را نشـان
ميدهد کـه عملکـرد شـيفت دهنـده فـاز ( )PSTدارد .ايـن سـاختار،
جبرانساز خط به خط ترانسفورماتوري يا  T-LLC13ناميده شده است.

Ia
Vb

Vbc

Vbc
Vpqb

شکل ( :)12دياگرام فازوري کنترل قاب جريان V-LLC

1:T
Van

Vab

Vabp

Vbn

Vbc

Vbcp

Vcn

Vca

Vcap

kVcn 

Van

kVan 

Vbn

kVbn 

Vcn

در شکل ( )12فازور  V pqaبا جريان  I cو فازور  V pqbبا جريان
 I aهمفاز است .با اين روش و با توجه به رابطه ( )1توان دو اينـورتر و
تغيير ولتاژ خازن سمت  DCصفر ميشود (در رابطه (  )1زاويه بـين
 V pqaو  I aاست).
Pcomp  V pqa  I a  cos   V pqb  I c  cos 

()1

 V pq I cos  1(V pqa  I a )  1(V pqb  I c ) 
0
) (V pqa  I c and V pqb  I a
عملکرد  LLCحتي از نظر پارامترهاي کارآيي ديگر نظيـر THD

نيز برتر از برخي  SSSCهاي ارائه شده است [.]13
 -2-2مقايسه با PST
در صورت کنترل  LLCدر قـاب ولتـاژ عملکـرد آن شـباهتي بـه
ترانسفورماتورهاي شيفت فاز  PSTمييابد .ترانسـفورماتورهاي شـيفت
فاز در انواع مختلف و با توپولوژيهـاي گونـاگون ارائـه شـدهانـد [.]14
اصول عملکرد  PSTهاي متداول در شکل ( )17نشان داده شده است.

Serial No. 67

شکل ( :)16ساختار T-LLC

در مقايسه با ترانسفورماتورهاي شيفت فاز متـداول T-LLC ،هـم
قابليت تغيير سط ولتاژ و هم توانايي کار به صورت مثلـث بـاز را دارد،
که نتيجه آن افزايش قابليت اطمينـان سيسـتم اسـت .بـراي مثـال در
صورت خرابي يک ترانسـفورماتور از سـه ترانسـفورماتور موجـود ،از دو
ترانسفورماتور بهرهبرداري ميشود و هر سه فاز برق دار باقي ميماننـد.
جــدولهــاي ( )2و( )3مقايســهاي کــمي و کيــفي بيــن خانـــواده
جبرانسازهاي خط به خط با جبرانساز سري و ترانسفورماتور شـيفت
فاز ارائه ميدهد.

 -6نتايج نمونه آزمايشگاهي
در اين قسمت براي تائيد روش پيشنهادي ،از يک مدار
آزمايشگاهي براي بررسي شبکهاي مانند شکل ( )4که تجهيز LLC
مانند شکل ( )1در آن نصب شده ،استفاده شده است .شکل ()18
نمونه مذکور ،شکل ( )11نحوه برقراري اتصاالت الکتريکي و جدول ()4
مشخصات الکتريکي آن را نشان ميدهد .همان گونه که از شکلها
مشخش است براي ايجاد يک سيستم دو ماشينه به جاي ژنراتورهاي
سنکرون از ترکيب چند ترانسفورماتور بهره برده شده است و ولتاژ
Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 1
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تزريقي هم به جاي اينورتر از چند ترانسفورماتور حاصل شده است .در
واقع هدف اين ترکيب تنها نشان دادن اثر تزريق ولتاژ بين خطوط بر
روي توان اکتيو انتقالي است.

بدون حضور  LLCتوان انتقـالي در خـط  62/2 Wانـدازه گيـري
شده است .حال اگر مثال  12Vرا با کمـک  LLCدر سـمت فرسـتنده
تزريق کنيم مقدار توان انتقالي به گيرنده به  12/3 Wتغييـر مـييابـد.
شکل ( )22نشانگر تاثير تزريق اين ولتاژ بر روي جريان و ولتـاژ سـمت
فرستنده است.

(الف)

شکل ( : )18سيستم نمونه آزمايشگاهي
Line
Imedances

Recieving
End

delta-delta
Transformer

Sending
End

تلفات خط سه فاز نيز با اندازهگيري جريان از رابطه ( )12حاصـل
ميشود.

WattMeter

220 / 25.5

110 / 110

Injecting
Transformers

(ب)

شکل ( : )22ولتاژ و جريان سمت فرستنده (الف) با ( LLCب) بدون LLC

220 3 / 25.5

220 / 12
a
b
c

a
b
c

ش

()12
Ploss  3  RI 2  2.25 W
در نتيجه توان در سمت فرستنده از جمع تـوان سـمت گيرنـده و
توان تلف شده به دست ميآيد:
()11
P  95.3  2.25  97.55 W

شکل ( : )11مدار مورد آزمايش

جدول ( :)2مقايسه  LLCو SSSC
SSSC

LLC

توضيحات

جريان کليدهاي مبدل الکترونيک قدرت

بيشتر

کمتر

در  3 SSSCبرابر است

ولتاژ کليدهاي مبدل الکترونيک قدرت

کمتر

بيشتر

توان نامي ترانسفورماتور تزريق
جريان ترانسفورماتور تزريق (حجم مس)

برابر
بيشتر

برابر
کمتر

در  3 LLCبرابر است
-

ولتاژ ترانسفورماتور تزريق (حجم عايق)

کمتر

بيشتر

وزن ترانسفورماتور تزريق
امکان ادامه کارکرد با قطع شدن يک ترانسفورماتور تزريق

بيشتر
ندارد

کمتر
دارد

با باز نمودن خط
بيشتر

با باز نمودن ترانس مثلث
کمتر

ندارد

دارد

مشخصه

نحوه نصب
جريان عبوري به هنگام اتصال کوتاه در خط
امکان ادغام در ترانسفورماتورهاي موجود شبکه

در  3 SSSCبرابر است
در  3 LLCبرابر است
وزن حجمي مس از عايق بيشتر است
 LLCميتواند به شکل  V-LLCسه فاز را برق دار نگه
دارد
در  3 SSSCبرابر است
-

جدول ( :)3مقايسه  T-LLCو PST
مشخصه

PST

T-LLC

توضيحات

تعداد ترانسفورماتورها
امکان ادغام در ترانسفورماتورهاي موجود شبکه
توانايي تغيير سط ولتاژ شبکه
امکان تغيير تپ و عملکرد در چندين نقطه کار
امکان ادامه کارکرد با قطع شدن يک ترانسفورماتور تزريق

بيشتر
ندارد
ندارد
دارد
ندارد

کمتر
دارد
دارد
دارد
دارد

در صورت ادغام در ترانسفورماتور شبکه
 LLCميتواند به شکل  V-LLCسه فاز را برق دار نگه
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زيرنويسها

 مشخصات نمونه آزمايشگاهي:)4( جدول
مقدار

مشخصه

25.47 (V) phase-ground rms

ولتاژ سمت فرستنده

25.47(V) phase-ground rms

ولتاژ سمت گيرنده

30 °

اختالف زاويه فاز

20 (mH)

اندوکتانس خط در هر فاز

4 (Ω)

مقاومت خط در هر فاز

50 (Hz)

فرکانس

x10

ضريب پروب

0.3 (Ω)

 جهت اندازهگيري جريانRsh

 بـراي،) به دست آمده است8(  که از بازنويسي رابطه،)12( رابطه
.محاسبه توان انتقالي جديد پس از جبرانسازي به کار ميرود




V
pq
Pˆ  
1  P
 
 2 3V sin

2 


)12(

 مقدار توان جديد از طريق،با انجام محاسبات براي مدار مورد بحث
 تفاوت موجود بين مقادير عملي و.محاسبات نظري حاصل ميشود
نـظري به خاطر مقاومت ترانسفورماتورهاي موجود در مدار و تلفات
 مقادير ارائه شده براي تلفات و نسبت آن با توان جابجا.آنها ميباشد
شده قابل تعميم به مقادير واقعي خط انتقال نيست و صرفاً براي
.بررسي اثرگذاري تزريق ولتاژ خط به خط بر توان جابجا شده است




12
Pˆ  
 1  70  106.7 W
30
 2 3  25.47  sin


2


)13(

 نتيجهگيري-7
 بيـانLLC در اين مقاله اصول عملکرد جبرانساز جديد خط به خـط
 بـه صـورت تزريـق يـک ولتـاژLLC  طي محاسباتي حضور.شده است
سري مدل گرديد و اثر اين تزريق بر روي کنترل توان شارش يافتـه در
 با در نظـر آوردن شـرايط بـروز خطـا در.خط مورد مطالعه قرار گرفت
شبيهسازي برتري جبرانسازي خط به خط به جبرانسازي سري نشان
 نحوه کنترل اين تجهيز در قـاب ولتـاژ و بـدون سنسـورهاي.داده شد
جريــان بيــان گرديــد و بــه کمــک شــبيهســازي بــا نــرم افــزار
 در انتهـا نتـايج. مورد تائيـد قـرار گرفـتMATLAB/SIMULINK
مربوط به نمونه آزمايشگاهي جهت نشان دادن کارآيي ايـن تجهيـز در
 در نهايـت بـا توجـه بـه.کنترل شارش تـوان اکتيـو نمـايش داده شـد
 استفاده از آن در عملLLC ) و مزاياي استفاده از3( ) و2( جدولهاي
.هم قابل پيادهسازي است

1

Flexible AC Transmission System
Current Source Converter
3
Voltage Source Converter
2
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4

Vector Switching Converter
Capital Gamma
6
Capital Xi
7
Pulse Width Modulation
8
Line to Line Compensator
9
Distributed Generation
10
Static Synchronous Series Compensator
11
Phase Shifter Transformer
12
V-form Line to Line Compensator
13
Transformer Line to Line Compensator
5
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