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 مدار ميراکننده فرورزونانس مهمترین تجهيز بهمنظور رفع اضافهولتاژ و نوسانات ناش ی از پدی ده فرورزون انس در ترانس فورماتورهاي ولت اژ:چکيده
 اکتيو و الکترونيکی وجود دارد که در سمت ثانویه بهصورت موازي با بار ترانسفورماتور ولت اژ خ ازنی ق رار، این تجهيز در سه نوع پسيو.خازنی است
 در این مقاله یک سيستم کنترلی جدید براي مدار ميراکننده نوع الکترونيک ی و ب همنظ ور رف ع س ریع نوس انات و اض افهولت اژ ناش ی از.میگيرد
- این سيستم پيشنهادي از ولتاژ خروجی ترانسفورماتور ولتاژ خازنی نمونهبرداري میکند و سپس با توجه به سطح اضافه.فرورزونانس ارائه میگردد
 با وجود این سيستم کنترلی ني ازي. تریستورها خاموش میگردند، همچنين بهمحض رفع اضافهولتاژها. تریستورها را روشن مینماید،ولتاژ خروجی
 در م دار، ب رخف روشه اي دیگ ر. مدار تعيين زاویه آتش و منبع مجزا براي تأمين پالس و تریگرکردن تریستورها نيس ت،به مدار آشکارساز فاز
- بلکه زمان روشنماندن آنها به سطح اض افه، ميلیثانيه) روشن نمیشوند18 ً تریستورها براي یک زمان ثابت و مشخص (معموال،کنترلی ارائهشده
 نتایج شبيهسازيها نشان میدهد که سيستم کنترلی از سرعت عملکرد ب اال و پای داري مطل وبی برخ وردار.ولتاژ ناشی از فرورزونانس بستگی دارد
. عفوهبراین سيستم کنترلی پيشنهادي هيچ تأثير منفی بر روي پاسخ فرکانسی و پاسخ حالت گذراي ترانسفورماتور ولتاژ خازنی نخواهدداشت.است
. مشخصه پاسخ فرکانسی، فرورزونانس، مدار ميراکننده فرورزونانس، ترانسفورماتور ولتاژ خازنی:واژههاي کليدي
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Abstract: Ferroresonance Supression Circuit (FSC) is the most important equipment used in Capacitor Voltage Transformer (CVT)
for suppression of ferroresonance phenomenon. There are three types of FSC: active, passive and electronic type. This element is
installed at the secondary side in parallel with CVT burden. In this paper, a new control unit is proposed for fast supression of
oscillations and overvoltages due to ferroresonance occurrence. The proposed control unit takes samples from CVT output voltage
and then triggers SCRs according to level of overvoltage. Moreover, the SCRs are turned off in the absence of overvoltage. By using
this control unit, phase detector unit, firing circuit and separate source for firing the SCRs are not required. Unlike some previously
proposed methods, the SCRs are not trigerred on for a prespecified time interval (typically 80 ms) but the SCRs turn-on time depends
on the level of ferroresonance overvoltage. Simulation results show that the proposed control unit has desirable stability and fast
response. Besides, the proposed control unit has not negative effect on frequency and CVT transient responses.
Keywords: Capacitor voltage transformer, ferroresonance suppression circuit, ferroresonance, frequency response characteristics.
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- 1مقدمه
فرورزونانس یک پدیده کامفً پيچيده و تصادفی است که امروزه بهدليل
تغيير ساختار ،کاهش تلفات سيستم قدرت ،افزایش باره اي نامتع ادل،
افزایش تجهيزات غيرخطی احتمال وقوع آن افزایش پي دا ک ردهاس ت.
موارد ذکرشده موجب ک اهش کيفي ت ت وان ش بکه ني ز خواه دش د.
فرورزونانس در ترانسفورماتورهاي ولت اژ خ ازنی در اث ر اش باع هس ته
مغناطيسی ترانسفورماتور ميانی (کاهنده) و رزونانس آن با خازن سري
موجود در سيستم (خازنهاي مقسم ولتاژ در  )1CVTرخ میدهد .ولتاژ
خروجی  CVTبهعنوان ورودي براي سيستمهاي حفاظتی و همچن ين
در سيستمهاي ان دازهگي ري م ورداس تفاده ق رار م یگي رد .از ای نرو
پيش گيري و ی ا مي راک ردن س ریع نوس انات و اض افهولت اژ ناش ی از
فرورزونانس در  CVTداراي اهميت زیادي اس ت .ب هعب ارتدیگ ر در-
صورتیکه سيگنال خروجی  CVTنتواند ولتاژ ورودي را بهخوبی دنب ال
کند ،میتواند باعث عملکرد اشتباه و ناخواسته سيس تمه اي حف اظتی
مانند رله دیستانس در خطوط انتقال شود [ .]1-5پدی ده فرورزون انس
همراه با هارمونيکهاي مرتبه ب اال و پ ایين اس ت و تجهي زات م ورد-
استفاده در شبکههاي قدرت آلوده به هارموني ک دچ ار تلف ات اض افی
درترانسفورماتورها و افزایش تلفات توان در کابلها ،موتورها و خازنه ا
میشوند .عفوهبرآن وجود هارمونيکها میتواند سبب عملک رد اش تباه
تجهيزات اندازهگيري که براي ولتاژ سينوسی طراحی شدهاند ،شود [.]0
مدار ميراکننده فرورزونانس( )2FSCمهم ترین تجهي زي اس ت ک ه
براي مقابله با فرورزونانس در  CVTمورداستفاده قرار میگي رد .اس اس
عملکرد این مدارها به این صورت است که در زمان ایج اد اض افهولت اژ
ناشی از فرورزونانس ،بار اضافی به سيستم تحمي ل م یکنن د و باع ث
ميراشدننوسانات و اضافهولتاژها میشوند .این تجهي ز معم والً در س ه
نوع اکتيو ،پسيو و الکترونيکی وج ود دارد ک ه در ش کل  1نش ان داده
شده است [ .]1مدارهاي ميراکننده فرورزونانس نوع اکتيو و پسيو ب ر-
خف نوع الکترونيکی هم واره در سيس تم ق رار دارن د و تح ت ولت اژ
هستند .درنتيجه تلفات دائمی به سيس تم اعم ال م یکنن د .ب هدلي ل
حضور عناصر ذخيرهکننده انرژي در مدار ميراکننده فرورزونانس پس يو
و اکتيو ،سرعت عملکرد آنها نسبت به مدار ميراکننده فرورزونانس نوع
الکترونيکی کمتر است و پاسخ حال ت گ ذراي ن امطلوبی دارن د .م دار
ميراکننده فرورزونانس نوع اکتيو بهدليل داشتن خ ازن و س ل نس بتاً
بزرگ تأثير نامطلوبی روي پاسخ فرکانسی  CVTمیگذارد [.]8
مدار ميراکننده فرورزونانس اکتيو همانند یک فيلتر ميانگذر عمل
کرده و در حدود فرکانس نامی داراي بيشترین مقدار امپ دانس اس ت.
در خ ارا از مح دوده فرک انس ن امی ،امپ دانس م دار ميراکنن ده
فرورزونانس اکتيو بهمقدار بسيار ناچيزي ميل میکند .مدار ميراکنن ده
فرورزونانس نوع پسيو نيز شامل یک راکت ور قاب لاش باع اس ت ک ه در
صورت افزایش ولتاژ از یک حد مشخص (معموالً ولت اژ  1.5پریوني ت)،
هسته مغناطيسی آن اشباع شده و درنتيج ه ان دوکتانس آن ب هش دت
کاهش پي دا م یکن د و ب ار اض افی ازطری ق آن ب ه سيس تم تحمي ل
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میگردد .درواقع مدار ميراکننده فرورزونانس پسيو همانند منبع جریان
کنترلشونده با ولتاژ عمل میکند ] .[8-4مدار ميراکننده فرورزون انس
پسيو داراي کمترین سرعت پاسخ در بين مدارهاي مي راکنن ده اس ت.
مدار ميراکننده فرورزونانس نوع الکترونيکی نيز داراي سریعترین پاسخ
و بهترین عملک رد حال ت گ ذرا اس ت .م دار ميراکنن ده فرورزون انس
الکترونيکی شامل دو سوئيچ الکترونيک قدرت است که درصورت ایجاد
اضافهولتاژ ،مقاومتی را وارد مدار م یکن د و نوس انات فرورزون انس ب ه
زمين منتقل میگردد [.]18-12
در این مقاله یک سيستم کنترلی جدید براي کنترل تریس تورهاي
موجود در مدار ميراکنن ده فرورزون انس الکترونيک ی ارائ ه م یگ ردد،
بهگونهاي که برخف [ ]1نياز به منبع پالس مج زا ب راي س ویيچينگ
تریس تورها ن دارد .درواق ع م دار پيش نهادي از خروج ی ولت اژ CVT
بهعنوان نمونه ورودي سيستم کنترلی استفاده م یکن د و س پس ای ن
ولتاژ با یک مرجع مشخص مقایسه م یگ ردد .درص ورتیک ه خروج ی
 CVTاز مقدار مرجع بيشتر ش دهباش د ،سيس تم کنترل ی پيش نهادي
تریستورها ( )9SCRرا وارد سيستم م ی کن د .ازط ر دیگ ر ب ه مح ض
برطر شدن اض افهولتاژه ا ،سيس تم کنترل ی تریس تورها را خ اموش
مینماید .در برخی مقاالت از سوئيچهاي الکترونيک قدرت  9IGBTو یا
 5GTOبراي مدار ميراکننده الکترونيکی استفاده ش دهاس ت ک ه ب راي
روشن و خاموششدن این نوع سوئيچها نياز ب ه دو م دار فرم ان مج زا
بهمنظور ایجاد پالس مثبت و منفی میباشد [.]19 ،8 ،1
در این مقاله از تریستورهاي  SCRدر مدار ميراکننده فرورزون انس
پيشنهادي استفاده میشود .لذا در سيستم کنترلی آن ،نيازي به تولي د
پالس منفی نبوده و مدار ميراکننده فرورزون انس پيش نهادي ب رخف
دیگر مدارهاي ميراکننده الکترونيک ی تنه ا داراي ی ک م دار فرم ان و
کموتاسيون خودکار است .همچنين رفتار این سيستم کنترل ی وابس ته
به مقدار ولتاژ لحظه اي سيستم است .این درحالیاست که در مدارهاي
ميراکننده فرورزونانس الکترونيکی مراجع قبلی ،بع د از ایج اد اض افه-
ولتاژ ،تریستورها براي چند سيکل و یک زمان ثابت و مشخص (معموالً
 18ميلیثانيه) روشن میشوند و در آن مدت مشخص رفتار تریستورها
به شرایط مدار بستگی ندارد [ .]19 ،8شبيهسازيها نشان میدهد ک ه
سيستم کنترلی پيشنهادي کامفً پایدار است و در شرایطی که سيستم
داراي حالت نرمال است ،عملکردي ندارد.

(ا)
(ب)
(ال )
شکل  :1انواع مدارهاي ميراکننده فرورزونانس( :ال ) مدار ميراکننده اکتيو،
(ب) مدار ميراکننده الکترونيکی( ،ا) مدار ميراکننده پسيو
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- 2تشریح ساختار مداري  CVTموردمطالعه
 CVTموردنظر و مشخصه غيرخطی هسته ترانسفورماتور ميانی مط ابق
با [ ]19 ،9درنظرگرفتهشده که بهترتيب در ش کل  9و ش کل  2نش ان
داده شده است .پارامترهاي  CVTنيز در قسمت پيوسته ا (ج دول)9
ارائه شدهاست .شبيهسازيها در محيط نرمافزار  Multisimانج ام ش ده
است که یک نرم افزار جامع براي شبيهسازي محيطهاي آزمایشگاهی و
مشاهده نتایج است .مطابق با شکل  C1 ،9و  C2بهترتي ب خ ازنه اي
فش ارقوي و فش ار متوس ط هس تند LP .و  RPان دوکتانس نش تی و
مقاوم ت س مت اولي ه ترانس فورماتور مي انی LM ،و  RMان دوکتانس
مغناطيسکننده غيرخطی و مقاومت هسته ترانسفورماتور ميانی LS ،و
 RSاندوکتانس نشتی و مقاومت سيمپيچ ثانوی ه ترانس فورماتور مي انی
میباشند RL .مقدار بار نامی  CVTاست .راکتور جبرانساز ش يفتف از
ناشی از خازنهاي  CVTنيز بهصورت یک اتوترانسفورماتور میباشد که
در سمت اوليه  CVTقرار دارد و پارامترهاي آن عبارتند از LPR ،RPR
 LMR ،LSR ،RSR ،و  RMRکه توضيحات آن در جدول 9آمدهاس ت.
راکتور جبرانساز شيفتفاز بهمنظور جبران پيشفازي ناشی از خ ازن-
هاي مقسم  C1و  C2بهگونهاي طراحی میگردد که مجم وع امپ دانس
سل راکتور جبرانساز و امپدانس س ل نش تی ترانس فورماتور مي انی
برابر با امپدانس خازنهاي مقسم باشد [.]15
هم انط ورک ه در ش کل  9نش ان داده ش دهاس ت ،ب راي ایج اد
فرورزونانس مطابق با استاندارد  ،IEC60044-5یک اتصالکوتاه بهم دت
 188ميلیثانيه در سمت ثانویه  CVTاعمال م یگ ردد [ .]10در ابت دا
فرض بر این است که  CVTداراي مدار ميراکننده فرورزونانس نيس ت.
با توجه به اینکه احتمال ایجاد فرورزونانس در بیباري و کمباري بسيار
زیاد است و هرچه بار الکتریکی سيستم افزایش پي دا کن د از احتم ال
ایجاد فرورزونانس کاسته میشود ،مقدار بار  CVTبرابر با  8.1پریونيت
درنظر گرفته شده است .منحنی ش کل م وا ولت اژ خروج ی  CVTدر
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حالت بدون مدار ميراکننده فرورزونانس در ش کل  9نش ان داده ش ده
است .با توجه به شکل  9بعد از رفع اتصالکوتاه و پس از چن د س يکل
گذرا ،مد فرورزونانسی پایه ایجاد شدهاست .این موضوع ناشی از اش باع
شدید مشخصه غيرخطی هسته مغناطيسی ترانسفورماتور مي انی اس ت
که با مشخصه خازن مع ادلی ک ه ب ا آن س ري ش دهاس ت ،رزون انس
غيرخط ی را تش کيل دادهاس ت و در نقط هاي دور از مب د مختص ات
یکدیگر را قطع کردهاند .درنتيجه جریان و ولتاژ باالیی در سيستم ایجاد
شده است .جریان مغناطيسی هسته ترانسفورماتور مي انی در ش کل 5
نشان داده شدهاست که پيکهاي س وزنی ش کل پای دار نش اندهن ده
اش باع ش دید هس ته مغناطيس ی اس ت .طي فرکانس ی ش امل
فرک انسه اي  158 ،58و  258هرت ز اس ت ک ه مض رب ص حيحی از
فرکانس نامی شبکه ( 58هرتز) میباشد و در شکل  0نشان داده شده-
است .با توجه به این طي فرکانسی ،وجود مد فرورزونانس ی پای ه ک ه
شامل مضارب صحيحی از فرکانس نامی (معموالً فرد) است ،اثبات می-
گردد .مطابق با شکل  9حداکثر ولتاژ خروجی در این حالت به حدود 5
پریونيت میرسد که میتوان د آس يب ش دیدي ب ه سيس تم ع ایقی و
تجهيزات  CVTوارد کند.

شکل  :2مشخصه غيرخطی هسته مغناطيسی ترانسفورماتور ميانی ()IVT

شکل  :9مدار معادل  CVTموردنظر ([ ]9و [ )]19بههمراه سيستم کنترلی پيشنهادي
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کننده دامنه ولتاژ براي سيگنال خطا وجود داشتهباش د .همچن ين ب ا-
توجهبهاینکه اضافهولتاژهاي فرورزونانسی تا  5پریونيت هم افزایش پيدا
میکنند ،سيستم کنترلی پيشنهادي براي جلوگيري از آسيب به گي ت
تریستورها باید داراي یک محدودکننده ولتاژ خروجی ني ز باش د ت ا در
اضافهولتاژهاي باال ،سيگنال خروجی سيستم کنترل ی مح دود و ثاب ت
گردد .الگوریتم طراحی مدار کنترلی پيشنهادي در شکل  8نش ان داده
شدهاست.
ورودي سيستم کنترلی

شکل  :9ولتاژ خروجی  CVTدر عدم حضور مدار ميراکننده فرورزونانس

از خروجی ترانسفورماتور
ولتاژ خازنی

مدار مقایسهگر ولتاژ خروجی

مدار یکسوساز و
آشکارساز اضافهولتاژ
سيکل منفی

معکوسکننده

مدار یکسوساز و
آشکارساز اضافهولتاژ
سيکل مثبت

جمعکننده

تقویتکننده با بهره باال

شکل  :5جریان مغناطيسی هسته ترانسفورماتور ميانی در عدم حضور مدار
ميراکننده فرورزونانس

به سمت گيت
تریستورها
خروجی سيستم کنترلی

شکل  :8بلو

شکل  :0طي فرکانسی ولتاژ ثانویه  CVTدر عدمحضور مدار ميراکننده
فرورزونانس

- 9مدار پيشنهادي جهت کنترل الکترونيکی فرورزونانس
الگوریتم طراحی سيستم کنترلی پيشنهادي برمبناي جداسازي اضافه-
ولتاژ سيکل مثبت و منفی و مقایسه آن با مقدار مرج ع اس ت .بع د از
انجام مقایسه ،سيگنال خطا بای د ب ه پ الس  DCم وردني از ب همنظ ور
سویيچينگ تریستورهاي  SCRتبدیل گردد .با توجه به اینک ه ممک ن-
است اضافهولتاژ ایجادشده نسبت به مقدار مرجع  1.5پریوني ت مق دار
اندکی باشد ،سيستم کنترلی باید مجهز به یک آشکارساز مناسب خط ا
باشد تا بتواند اضافهولتاژهاي کوچک نسبت به مقدار مرجع را بهخ وبی
تشخيص داده و عمل نماید .لذا باید در سيستم کنترل ی ی ک تقوی ت-
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محدودکننده ولتاژ خروجی

دیاگرام سيستم کنترلی پيشنهادي

مدار کنترلی طراحیشده یک سيستم کنترلی داراي فيدبک اس ت
که ورودي آن ولتاژ خروجی  CVTم یباش د و خروج ی آن ب ه گي ت
تریستورهاي  SCRداده میشود (مطابق با شکل  .)9سيس تم کنترل ی
درصورت بروز اضافهولت اژ فرورزونانس ی از ولت اژ خروج ی  CVTب راي
تریگر کردن تریستورها استفاده میکند .لذا این سيستم ني از ب ه ه يچ
منبع مجزاي دیگر براي ایجاد پالس و یا دو م دار فرم ان ب راي پ الس
مثبت و منفی ندارد .با ایجاد شرایط اضافهولت اژ ناش ی از فرورزون انس،
سيستم کنترلی با روشنکردن تریس تورهاي  ،SCRمقاوم ت  RFSCرا
وارد م دار م یکن د .بع د از واردش دن مقاوم ت در م دار ،نوس انات
فرورزونانس ازطریق آن به زمين انتقال مییابد .در نتيجه اضافهولتاژه ا
کاهش پيدا میکند .با واردشدن سيستم به وض عيت نرم ال ،س يگنال
خطا از بين میرود و درنتيجه تریستورها در مدتزمان کوتاهی خاموش
میگردند .سيستم کنترلی پيشنهادي مطابق با بل و دی اگرام نش ان-
دادهشده در شکل  1پياده شدهاست.
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شکل  :1پيادهسازي سيستم کنترلی پيشنهادي براي  FSCالکترونيکی

مطابق ب ا ش کل  1در مرحل ه اول ب راي مقایس ه ورودي سيس تم
کنترل ی ( )inputب ا مرج ع ،از دو دی ود زن ر ق درت  DZ1و  DZ2ک ه
بهصورت معکوس با هم سري شده اند ،اس تفاده م یش ود DZ1 .ب راي
مقایسه ولتاژ خروجی  CVTدر سيکل منفی قرار دارد DZ2 .ني ز ب راي
تکرار همين عمل در سيکل مثب ت م ورداس تفاده ق رار م یگي رد .در
کاربردهاي صنعتی دیودهاي زنر در رنج ولتاژ شکست گستردهاي ب ين
 5تا  988ولت وجود دارند .بهطورمث ال دی ود زن ر م دل 1N4996US
داراي ولتاژ شکست  948ولت است .لذا از لحاظ سطح ولت اژ شکس ت
براي دیود زنر مشکلی وجود ندارد .با توجه به ای نک ه مح دوده مج از
اضافهولتاژ و ولتاژ عملکرد تریستورها در مراجع تا  1.5پریوني ت اس ت
[ ،]12و از آنجایی که پيک ولت اژ خروج ی  CVTدر حال ت ع ادي در
حدود  48ولت و مقدار مؤثر آن  09ولت است ،ولتاژ شکست دیوده اي
زنر  DZ1و  DZ2را میتوان حدود  198ولت درنظرگرفت.
مجموعه دیودهاي زنر DZ1و  DZ2در ورودي همانند دیا عم ل
میکنند و تا زمانی که ولتاژ خروجی  CVTاز حد مشخصی که برابر ب ا
ولتاژ شکست این دیودها است بيشتر نشدهباشد ،خروجی  DZ1و DZ2
صفر است .با افزایش اضافهولتاژ و ورود دیودهاي زنر به ناحيه شکست،
ولتاژ شکست روي آنها قرار میگيرد و درنتيجه اختف ولتاژ خروجی
 CVTو ولتاژ شکست این دیودها در خروجی ای ن دیوده اي زن ر ق رار
میگيرد .با توجه به اینکه دیودهاي زنر بهصورت معکوس به هم وص ل
شدهاند ،این عمل در هر دو سيکل مثبت و منفی انجام میشود .بع د از
مقایسه ولتاژ با مقدار مرجع ،جداسازي سيکل مثبت و منفی انجام می-
شود .بدین منظور از دو دیود قدرت استفاده م یگ ردد ت ا اض افهولت اژ
سيکل مثبت از طریق  D1و سيکل منفی از طریق  D2جداسازي شود.
با توجه به اینکه تریستورهاي مورداس تفاده در ای ن مقال ه از ن وع
 SCRاست و باید با یک ولتاژ مثبت  DCتریگر شوند ،یک پالس مثبت
و  DCبا س رعت ب اال در زم ان ظه ور اض افهولتاژه ا موردني از اس ت.
همچنين با حذ اضافهولتاژ فرورزونانسی ،پالس س اختهش ده بای د در
زمان کوتاهی به صفر ميل کند .بدینمنظور از یک م دار  RCب ا ثاب ت
زمانی کم (در حد یک و نيم برابرسيکل قدرت) در هر دو سيکل مثبت
و منفی استفاده شدهاست تا درصورت ایجاد اضافهولتاژ ،خازن بهسرعت
شارژ شود و به مقدار ثابت  DCبرسد .همچنين با توجه به ثاب تزم انی
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کم ،بعد از رفع اضافهولتاژ ،خازن بهسرعت دشارژ شده و تریس تورها در
زمان بسيار کوتاهی خاموش میگردند .در سيکل منفی با توجهبهاینک ه
ولتاژ  DCمنفی ساخته میشود ،نياز به ی ک معک وسکنن ده اس ت ت ا
مقدار ولتاژ مثبت گردد .منظور از مدار  ،RCیک صافی یا رگوالتور ولتاژ
است که براي ایجاد ولتاژ نمایی با ثابت زمانی کوتاه از آن استفاده می-
شود .درنتيجه این مدار  RCبا فيلتره اي موج ود ک ه ب راي مح دوده
خاصی از فرکانسها طراحی میشوند ،تفاوت دارد .درواقع مدار  RCب ه
همراه دیود قدرت ماقبل خود ،تشکيل یک رگوالتور ولتاژ میده د ک ه
یک ولتاژ  DCبهصورت نم ایی و ب ا ثاب تزم انی ک م تولي د م یکن د.
به عبارت دیگر در هریک از سيکلهاي مثبت و منفی از روش م دارهاي
یکسوساز نيمموا بههمراه صافی ولتاژ براي توليد ولتاژ نمایی ب ا ثاب ت
زمانی کوتاه استفاده گردیدهاست.
باتوجهبهاینکه معادالت ریاضی در سيستمهاي کنترل ی آن الوگ از
طریق تقویتکنندههاي عملياتی (آپامپ) قابل پي اده س ازي اس ت ،از
این الم ان در م دار کنت رل الکترونيک ی مرب وط ب ه م دار ميراکنن ده
فرورزونانس استفاده میگردد .لذا سيکل منفی از طریق یک معک وس-
کننده با بهره واحد مثبت میگردد (نس بت

R6
R5

براب ر ی ک اس ت) .در

مرحله بعد ،ولتاژهاي  DCساختهش ده در س يکل مثب ت و منف ی ک ه
داراي مقداري ریپل ولتاژ نيز هستند ،از طریق جمعکننده آپامپ ی ب ا
بهره واحد باهم جمع میگردند .سپس باتوجهبهاینک ه جم عکنن ده ب ا
عفمت منفی سيگنالها را جمع میکند و همچنين براي آشکارس ازي
بهتر اضافهولتاژ در محدوده مقدار مجاز اض افهولت اژ ،از ی ک معک وس-
کننده با بهره باال (

 10

 ) R 10استفاده شدهاست .باتوجهبهاینکه آپ-
R9

امپها تقویتکنندههایی با مقاومت ورودي باال هستند ،سيستم کنترلی
تأثير منفی روي خروجی  CVTنمیگذارد و بهص ورت ی ک ب ار بس يار
کوچک و قابل صر نظر دیده خواهدشد.
در آخرین مرحله ،بهمنظور محدودک ردن ولت اژ خروج ی سيس تم
کنترلی و همچنين حذ ریپل ولتاژ ،از یک دیود زنر براي برش ولت اژ
استفاده میشود .باتوجهبهاینکه تریستورها با ولتاژي در حدود چند ولت
و جریانی بين  28تا  288ميلیآمپر روش ن م یش وند ،ولت اژ شکس ت
دیود زنر  DZ3در حد  5ولت درنظر گرفته شدهاست .درنهایت خروجی
سيستم کنترل ی ازطری ق مقاوم ت  R11ب ه گي ت تریس تورها اعم ال
میشود .در واقع دیود  DZ3باعث برش ولتاژ بيشتر از  5ولت میش ود.
هرچقدر اضافهولتاژ سيستم بيشتر باشد ،مدتزمان برش ولت اژ توس ط
دیود زنر  DZ3اف زایش م ییاب د و در نتيج ه تریس تورها م دت زم ان
بيشتري روشن خواهندبود .در جدول  1پارامترهاي بهکارگرفته شده در
مدار کنترلی پيشنهادي بههمراه مقادیر آنها ارائه شدهاست.
ب همنظ ور بررس ی عملک رد سيس تم کنترل ی پيش نهادي م دار
ميراکننده فرورزونانس الکترونيکی ،یک نمونه از پاسخ کنترلی در حين
فرورزونانس در شکل  4نشان داده شدهاست.
جدول  :1مقادیر پارامترهاي مدار پيشنهادي کنترلکننده الکترونيکی
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پارامترها
R1=18 K  , VDz1=VDz2=198 V
R3=1 k  , C3=98  F

مدارهاي RC

R4=1 k  , C4=98  F

معکوسکنندهها

R5, R6, R9 =1 k  , R10=18 k 

جمعکننده

R8, R7, R2=1 k 

محدودکننده

R11=258  , VDz3=5 V

مقاومت مدار ميراکننده فرورزونانس پيشنهادي  RFSCب ه ص ورت
نوعی برابر با بار نامی ( 85اهم) در نظر گرفته شدهاست .همانطور ک ه
در شکل (4ال ) نشان داده شدهاست در زمان  8.2ثانيه نوسانات ولت اژ
آغاز میگردد و مقدار اضافهولتاژ مطابق با شکل (4ب) در سيکل مثبت
( )VC3و سيکل منفی ( )VC4توليد میگردد .خروجی سيستم کنترلی
که پالس موردنياز گيتهاي تریس تورها را ف راهم م یکن د ،در ش کل
(4ا) نشان داده است .بهمحض ایجاد اضافهولتاژ ،پالس مورد نياز ب راي
عملکرد تریستورها با توجه ب ه س طح اض افهولت اژ ف راهم م یش ود و
همچنين بففاصله پس از حذ اضافهولتاژها پالس خروجی صفر م ی-
شود .متعاقب با عملکرد مدار ميراکننده فرورزونانس ،با توجه ب ه وارد-
شدن مقاومت ميراکننده ،جریان موردنياز براي ميراش دن فرورزون انس
طبق شکل (4د) ایجاد میشود .ازطر دیگر جری ان مغن اطيسکنن ده
ترانسفورماتور ميانی مطابق با شکل (4ه) در زمان ظهور فرورزونانس به
شکل پيکهاي سوزنیشکل افزایش مییابد و بففاص له ب ا مي راش دن
اضافهولتاژها از بين میرود .الزمبهذکراس ت ک ه در ای ن بخ ش ان دازه
مقاومت مدار ميراکننده فرورزونانس برابر با بار نامی ( 85اهم) در نظ ر
گرفتهشده و در بخش بعدي مقدار مناس ب مقاوم ت م دار ميراکنن ده
فرورزونانس پيشنهادي تعيين میشود.

(ا) خروجی سيستم کنترلی

(د) جریان عبوري از  FSCپيشنهادي

(ه) جریان هسته مغناطيسی ترانسفورماتور ميانی
شکل  :4یک نمونه نوعی از عملکرد سيستم کنترلی با RFSC=75 

- 9نتایج شبيهسازي و مطالعات موردي
کليد S

(ال ) ولتاژ

خروجیCVT

(ب) سيگنال ایجادشده در فيلترهاي  RCدر سيکل مثبت و منفی
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همان طورکه در بخش  2اشاره شد ،بهمنظور ایجاد فرورزونانس،
در زمان  8.1ثانيه بسته شده و در زمان  8.2ثانيه باز م یگ ردد .ولت اژ
ثانویه  CVTبهازاي مقاومتهاي ميراکننده مختل  95 ،15 ،18و 88
اهمی بهترتيب در شکل (18ال )( ،ب)( ،ا) و (د) نم ایش داده ش ده-
است .نتایج شبيهسازيهاي بهدستآمده در شکل  18نشان میدهد که
مقدار مقاومت بار بهينه مدار ميراکننده پيشنهادي برابر  95اهم اس ت.
الزمبهذکراست ک ه ش بيهس ازي ب هازاي رن ج گس تردهاي از مقاوم ت
ميراکننده انجام شده و بهدليل محدودیت نمایش ،چند نمونه از آن ب ه
همراه مقدار بهينه مقاومت ميراکننده ارائه گردیدهاست .همانط ور ک ه
در شکل (18ا) مشاهده میشود ،نوسانات اضافهولتاژ با وجود مقاوم ت
ميراکننده  95اهمی به سرعت ميرا م یش ود .ل ذا مقاوم ت  95اهم ی
بهترین عملکرد سيستم کنترلی را بههمراه دارد و م یتوان د ب هعن وان
بهترین مقدار انتخاب شود .در شکل (18ال ) و (ب) مشاهدهم یگ ردد
که با کاهش مقاومت ميراکننده  RFSCبه کمتر از مق دار بهين ه یعن ی
 18و  15اهم ،بعد از خاموششدن تریستورها سيستم دچار نوسان زیاد
میشود .درواقع اگر مقدار این مقاومت خيلی کوچک باش د ،خ اموش-
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شدن تریستورها همانند رفع اتصالکوتاه و یا برداشتن یک بار ب زرگ از
خروجی  CVTعمل کرده و طبيعتاً ممکن است مجدداً ب راي سيس تم،
مشکل اضافهولتاژ و گاهاً ایج اد م دهاي فرورزونانس ی ناش ی از اش باع
هسته ایجاد نماید .همچنين شکل (18د) نشان میده د درص ورتیک ه
مقاومت  RFSCمقدار ب االیی انتخ اب ش ود ( 88اه م) ،ممک ن اس ت
ميرایی الزم توسط مدار ميراکننده ایجاد نشود و هس ته مغناطيس ی در
اثر اضافهولتاژ به اشباع رود.

(ال )

RFSC=10 

(ب)

RFSC=15 

(ا )

RFSC=35 

ارائه یک روش کنترلی الکترونيکی جدید . . .

نتایج شبيه سازي در حضور  FSCپيشنهادي و مقاومت ميراکنن ده
 95اهم ی ب ا جزیي ات بيش تر در ش کل  11نش ان داده ش دهاس ت.
همان طورکه در شکل (18ا) مفحظه گردید ،اض افهولتاژه ا در زم ان
 8.2ثانيه و بعد از رفع اتصالکوت اه ظ اهر م یش وند .ش کل (11ال )
جریان عبوري از مدار ميراکننده پيشنهادي را در حين عملک رد نش ان
میدهد .بهدنبال ایجاد اضافهولتاژ ،مدار کنترلی سيگنال خطا در سيکل
مثبت و منف ی را ج داک رده ( VC3و  )VC4و پ س از عب ور از بل و
معکوسکننده و جمعکننده ،توس ط دی ود زن ر  DZ3ب رش م یده د.
خروجی بلو کنترلی در ش کل (11ب) تص دیق م یکن د ک ه پ الس
موردنياز تریستورها با سرعت نسبتاً باالیی ایجادشده و به گيتها ارسال
میشود .نتایج نشان میدهد که در ص ورت انتخ اب مناس ب مقاوم ت
مدار ميراکننده پيشنهادي ،پاسخ  CVTبسيار سریع و مناسب خواه د-
بود .در شکل (18ا) مشاهده میشود که با وجود مقاوم ت بهين ه (95
اهم) ،در مدتزمان کوتاهی اضافهولتاژ رفع گردی ده و م دار ب ه حال ت
ماندگار میرسد .سرعت عملکرد مدار کنترلی پيشنهادي به حدي است
که از اشباع شدید هسته مغناطيسی ترانس فورماتور مي انی جل وگيري
مینماید .این موضوع در شکل (11ا) نشان داده شدهاست ،بهطوريکه
جریان مغناطيسکننده هسته ترانسفورماتور مي انی وارد ناحي ه اش باع
نمیشود و جریانهاي سوزنیش کل ک ه در حال ت  CVTب دون م دار
ميراکننده ظاهر شدهبود (شکل  ،)5وجود ندارد .علت ای ن موض وع آن
است که بهمحض افزایش ولتاژ خروجی  CVTبه بيش از مقدار آس تانه
( 198ولت) ،سيگنال خطا ساختهشده و تریستورها وارد مدار میشوند.

(ال ) جریان عبوري از  FSCپيشنهادي

RFSC=70 

(د)
شکل  :18ولتاژ خروجی  CVTدر حضور  FSCپيشنهادي و بهازاي
مقاومتهاي ميراکننده مختل
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(ب) پالس تهيهشده براي گيت تریستورها
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(ا) جریان هسته مغناطيسکننده ترانسفورماتور ميانی
شکل  :11عملکرد سيستم کنترلی پيشنهادي باوجود مقاومت بهينه
( .)RFSC=35 

براي مقایسه عملکرد مدار ميراکننده پيشنهادي با سایر روشه اي
متداول ،شبيه سازيها براي نوع پسيو و اکتيو نيز انجام شدهاست .مدار
ميراکننده پسيو مطابق با شکل (1ا) شامل مقاوم ت و راکت ور قاب ل-
اشباع بوده و نقطه اشباع آن در ولتاژ  1.5پریونيت تنظيم میشود [،18
 .]11مشخصه اشباع راکتور مدار ميراکننده پسيو در پيوست (جدول)9
آمدهاست .این مشخصه مطابق با [ ]1 ،8براي ولت اژ م ؤثر ن امی م دار
ميراکننده فرورزونانس در حدود  05ولت درنظر گرفته ش دهاس ت .در-
نتيجه با توجه به اینکه ولتاژ خروجی  CVTموردنظر در این مقاله برابر
با مقدار مؤثر  09ولت است ،مشخصه هسته مدار ميراکنن ده پس يو در
جدول 9تا حد بسيار زیادي قابلقبول میباشد .مدار ميراکنن ده اکتي و
نيز همانند یک فيلتر ميانگذر و براي فرکانس نامی طراحی میش ود و
داراي ضریب کيفيت ( )Qباالیی است .ویژگیهاي مختل آن ازجمل ه
تأثير نامطلوب برروي پاسخ فرکانسی  CVTدر مقاالت مختلف ی م ورد
بررسی ق رار گرفت هاس ت [ .]14-21در ای ن مقال ه پارامتره اي م دار
ميراکننده اکتيو مطابق با روش ارائه شده در [ ،]8براي فرک انس ن امی
 58هرتز ،ولتاژ مؤثر خروجی  09.5ولت و بار نامی  85اهم طراحیشده
است .پارامترهاي فيلتر اکتيو مطابق با شکل ( 1ال ) به شرح زیر است.

ارائه یک روش کنترلی الکترونيکی جدید . . .

شدهاست .همان طورکه از شکل (12ب) و شکل (19ب) مشخص است،
مدارهاي ميراکننده نوع اکتيو و پسيو در ش رایط نرم ال سيس تم ني ز
جریان کشيده و تلفات دائمی به سيستم تحميل میکنند .البته مق دار
جری ان کش يدهش ده توس ط م دار ميراکنن ده پس يو در ع دمحض ور
فرورزونانس باتوجه به نقطه کار آن بسيار کوچک است .ای ن در ح الی
است ک ه م دار ميراکنن ده الکترونيک ی پيش نهادي مط ابق ب ا ش کل
(11ال ) فقط در زمان ایجاد اضافهولتاژ ناش ی از فرورزون انس جری ان
میکشد.

(ال ) ولتاژ خروجی

CVT

(ب) جریان عبوري از  FSCاکتيو
شکل  :12عملکرد  CVTمجهز به  FSCاکتيو به ازاي مقاومت بار بهينه
Rf=10 

Cf=19.7 µF, L1=343.8mH, L2=171.9 mH, L3=-114.6 mH

نتایج شبيهسازي براي مدارهاي ميراکننده اکتيو و پسيو در حال ت
بهينه بهترتيب در شکل  12و شکل  19نشان داده شدهاست .ب ا توج ه
به شکل (12ال ) و شکل (19ال ) ،مقدار مقاومت بهينه براي مدارهاي
ميراکننده فرورزونانس اکتيو و پسيو بهمنظور ميراک ردن نوس انات ب ه-
ترتيب برابر با  18و  15اه م اس ت درح الیک ه مقاوم ت بهين ه م دار
ميراکننده پيشنهادي برابر با  95اهم اس ت .ل ذا م دارهاي ميراکنن ده
فرورزون انس اکتي و و پس يو نس بت ب ه م دار ميراکنن ده الکترونيک ی
پيشنهادي به مقدار مقاومت ميراکننده کوچ کت ري ب راي ميراک ردن
نوسانات فرورزونانس نيازمند هستند .ازطر دیگر مشاهده میشود ک ه
بهترین و سریعترین عملکرد با توجه به شکل (18ا) ،شکل (12ال ) و
شکل (19ال ) مربوط به مدار ميراکننده الکترونيکی پيشنهادي اس ت.
با توجه به شکل (19ال ) بدترین عملکرد مختص مدار ميراکننده پسيو
است که م دتزم ان بيش تري ب راي مي راش دن نوس انات ني از دارد و
نوسانات آن بيشتر است .همچنين جریان عبوري از مدارهاي ميراکننده
فرورزونانس اکتيو و پسيو در شکل (12ب) و شکل (19ب) نش ان داده
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(ال ) ولتاژ خروجی

CVT

(ب) جریان عبوري از  FSCپسيو
شکل  :19عملکرد  CVTمجهز به  FSCپسيو بهازاي مقاومت بار بهينه
Rn=15 
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-تحليل پاسخ فرکانسی و حالت گذرا در حضور FSC

5
الکترونيکی پيشنهادي

اگرچه عملکرد مدار ميراکننده نوع اکتيو داراي سرعت قابلقبولی است
ولی بهدليل وجود عناصر ذخيرهکننده انرژي شامل خازن و سل نسبتاً
بزرگ ،بر روي پاسخ فرکانسی  CVTتأثير منفی میگذارد .این موض وع
مخصوصاً در تغييرات ناگهانی ولتاژ و شرایطی که هارمونيکهاي مرتبه
باال وجود دارد ،دوچندان میشود .بههميندليل در سيستمهاي ق درت
که داراي هارمونيک باال هستند نظير خطوط  HVDCو خطوط مجه ز
به ادوات  FACTSاز مدار ميراکننده اکتيو استفاده نمیش ود [ .]1ب ه-
منظور بررسی تأثير منفی انواع مختل مدار ميراکنن ده ب رروي پاس خ
فرکانس ی و مقایس ه آن ب ا م دار ميراکنن ده الکترونيک ی پيش نهادي،
نمودارهاي بهره و فاز  CVTبهترتي ب در ش کل  19و ش کل  15ب راي
انواع پسيو ،اکتيو ،نوع الکترونيکی پيشنهادي و در شرایط ب دونوج ود
مدار ميراکننده نشان داده شدهاند .الزمبهذکراست که رسم نمودار بهره
و فاز یک سيستم از ویژگیهاي قابلمفحظه نرماف زار  Multisimاس ت
که بدون داشتن تابع تبدیل سيستم و صرفاً با داشتن ورودي و خروجی
سيستم ،نمودار بهره و فاز آن قابل ترسيم است.
هم انط ورک ه در ش کل  19و ش کل  15دی ده م یش ود ،م دار
ميراکننده الکترونيکی پيشنهادي کمترین تأثير را روي پاسخ فرکانس ی
بهره و فاز  CVTدارد ،بهطوريکه پاسخ فرکانسی آن بر مشخص ه CVT
بدون درنظرگرفتن مدار ميراکننده ،منطب ق اس ت .عل ت ای ن موض وع
پسيو خالصبودن این تجهيز میباشد .ازطر دیگر در شکل  19و شکل
 15مشاهده میگردد که مدار ميراکننده نوع اکتيو بدترین تأثير را روي
پاسخ فرکانسی  CVTداشته و باع ث ک اهش پهن اي بان د ای ن تجهي ز
میشود .تأثير منفی مدار ميراکننده اکتيو روي منحنی فاز  CVTبس يار
بيشتر است .مدار ميراکننده اکتيو بيش از  08درص د از مح دوده بان د
فرکانسی مسطح موردنياز را کامفً ناهموار م یس ازد (ش کل  .)15ای ن
بدین معنا است که ف از خروج ی  ،CVTف از ورودي  CVTرا ب هخ وبی
دنبال نمیکند و درنتيجه ،این اختف فاز ممکن اس ت باع ث عملک رد
اش تباه سيس تمه اي حف اظتی در خط وط انتق ال گ ردد (رل هه اي
دیستانس).

شکل  :19نمودار بهره  CVTبهازاي استفاده از مدارهاي ميراکننده اکتيو،
پسيو ،الکترونيکی پيشنهادي و بدون مدار ميراکننده
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شکل  :15نمودار فاز  CVTبهازاي استفاده از مدارهاي ميراکننده اکتيو،
پسيو،الکترونيکی پيشنهادي و بدون مدار ميراکننده.

براي تحليل پاسخ حالت گذراي  CVTدر حضور م دار ميراکنن ده
پيشنهادي از ایج اد اتص الکوت اه در س مت خ ازن فش ارقوي (س مت
باسبار) استفاده میشود .این سناریو در مقاالت مختلفی بررسی ش ده-
است و ثابت شده است که اتصالکوتاه در لحظه صفر ولتاژ بدترین ن وع
خطا براي خروجی  CVTاست [ .]22 ،19ب ه منظ ور بررس ی قابلي ت
اطمينان سيستم کنترلی مدار ميراکننده الکترونيکی پيش نهادي ،ی ک
خطاي اتصالکوتاه در لحظه صفرولتاژ ایج اد م یگ ردد .نم ودار ولت اژ
خروجی  CVTمجهز به مدار ميراکننده پيشنهادي بههنگام ایجاد خطا
در صفر ولتاژ درشکل  10نشان داده شدهاست .ش کل (10ال ) ایج اد
اتصالکوتاه در صفر ولتاژ و در سمت باسبار را نشان میدهد .همچن ين
مطابق با شکل (10ب) با ایجاد اتصالکوت اه در س مت باس بار ،حال ت
گذراي ناچيزي در ولتاژ ثانویه  CVTایجاد میگردد .مقدار اوليه حال ت
گذرا در حدود  18ولت است .ب ا ای ن ح ال مط ابق ب ا ش کل (10ب)،
نوسانات گذراي ایجادشده در سمت ثانویه CVTبعد از طی ح دود 2/5
سيکل بهمقدار بسيار ناچيزي ميل میکند .این موضوع در شکل (10ا)
که طي فرکانسی ولتاژ ثانویه  CVTبعد از طی  2/5سيکل از نوسانات
میباشد ،نشان داده شدهاست .مطابق با این ش کل نوس انات فرک انس
باالي کمتر از  8/9ولت ایجاد میگردد .فرکانس این نوسانات در حدود
 9558هرتز میباشد .با توجه ب ه اینک ه م دار ميراکنن ده فرورزون انس
پيشنهادي داراي عناصر ذخيرهکننده انرژي محسوسی نيس ت ،حال ت
گذراي ایجادشده بعد از  2/5سيکل ميرا گردیدهاست که ناشی از انرژي
ذخيرهشده موجود در هسته ترانسفورماتور ميانی میباشد.
درواقع درصورت وجود عناصر ذخيرهکنن ده در  CVTو همچن ين
سيستم کنترلی پيشنهادي ،یک تأخير و ثابتزمانی وابس ته ب ه مق دار
انرژي ذخيرهشده در عناصر ذخيرهکننده انرژي به سيستم تحميل می-
شود .این ثابتزمانی بيانگر مدت زمان تخليه انرژي در تجهي ز ذخي ره-
کننده انرژي است .دراینصورت هر تغييري ک ه در اولي ه  CVTایج اد
شود ،ثانویه  CVTبعد از طی آن ثابتزمانی رفتار سمت اوليه را دنب ال
میکند [ .]19بهعنوانمثال مدارهاي ميراکننده فرورزونانس اکتي و ک ه
داراي سل و خازن نسبتاً بزرگی هس تند ،روي پاس خ حال ت گ ذراي
 CVTتأثير نامناسبی میگذارند .لذا هرچه عناصر ذخيرهکنن ده ان رژي
کمتر باشند ،سبب بهبود پاسخ حالت گذراي  CVTخواهدشد.
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قرار دارد .شکل  11طي فرکانسی مربوط به دو حالت  CVTمجهز ب ه
مدار ميراکننده اکتيو و پسيو را نشان دادهاست .مطابق شکل (11ال )
اندازه مؤلفههاي فرکانس باال در حالت  CVTمجهز به مدار ميراکنن ده
پسيو و بعد از طیشدن چند سيکل اول در حدود  5ولت است .مط ابق
با شکل  11در هر دو حالت  CVTمجهز به م دار مي راکنن ده پس يو و
اکتيو ،مقدار فرکانس نوسانات در حدود  9558هرتز میباشد.
(ال ) ولتاژ باسبار در سمت فشارقوي

ال  CVT :مجهز به مدار ميراکننده اکتيو
(ب) ولتاژ خروجی

CVT

(ا) طي فرکانسی ولتاژ خروجی CVT
شکل  :10پاسخ  CVTبه اتصالکوتاه ایجادشده در صفر ولتاژ سمت باسبار و
در حضور  FSCپيشنهادي و سيستم کنترلی آن

به منظور بررسی عملکرد حالتگذراي مدارهاي ميراکننده اکتي و و
پسيو ،شبيهسازي براي این مدارها نيز انجام گرفته و نتایج در شکل 18
و شکل  11نشان داده شدهاست .مطابق ب ا ش کل (18ال ) درحال ت
 CVTمجهز به مدار ميراکننده اکتيو ،با ایجاد اتص الکوت اه در باس بار،
یک فراجهش با مقدار بيش ينه  21ول ت در ولت اژ ثانوی ه  CVTایج اد
میگردد .بعد از طیش دن ف راجهش ولت اژ خروج ی ،سيس تم ش امل
مؤلفههاي فرکانس باالي پایدار میگردد .مقدار این مؤلفهه ا در ح دود
 1/2ولت است .با توجه به مقدار فراجهش و نوسانات پای دار در حال ت
 CVTمجهز به مدار ميراکننده اکتيو ،این تجهيز ت أثير ن امطلوبی روي
پاسخ حالتگذراي  CVTایجاد میکند .درحالتیک ه  CVTداراي م دار
ميراکننده پسيو است ،سيستم دچار ف راجهش نم یش ود .ول ی نکت ه
قابلتوجه در حال ت  CVTمجه ز ب ه م دار ميراکنن ده پس يو ،حض ور
مؤلفههاي فرکانس باال و پایدار در حدود  5ولت میباشد که نسبت ب ه
مؤلفههاي فرکانس باالي  CVTمجهز به مدار ميراکننده اکتي و بيش تر
است (شکل (18ب)).
مطابق با شکل (18ب) مقدار این مؤلفهه اي فرک انس ب اال ب راي
خروجی  CVTمجهز به مدار ميراکننده پس يو در قب ل از رس يدن ب ه
حالت پایدار در حدود  18ولت است .بعد از عبور از حالتگذرا ،سيستم
به مدت زیادي با نوسانات فرکانس باال و مقدار ولت اژ ح دودي  5ول ت

Serial no. 87

ب CVT :مجهز به مدار ميراکننده پسيو
شکل  :18پاسخ  CVTبه اتصالکوتاه ایجادشده در صفر ولتاژ سمت باسبار و
در حضور مدارهاي ميراکننده اکتيو (ال ) و پسيو (ب)

ال  CVT :مجهز به مدار ميراکننده اکتيو

ب CVT :مجهز به مدار ميراکننده پسيو
شکل  :11طي فرکانسی  CVTبه هنگام ایجاد اتصالکوتاه در صفر ولتاژ
سمت باسبار و در حضور مدار ميراکننده اکتيو (ال ) و مدار ميراکننده پسيو
(ب)

جمعبندي کلی و مقایسهاي حاصل از نتایج عددي شبيهس ازيه ا
در حضور م دار ميراکنن ده پيش نهادي ،س ایر م دارهاي ميراکنن ده و
سيستم بدون مدار ميراکننده در جدول 2نشان داده شدهاست.
جدول  : 2مقایسه مدارهاي ميراکننده فرورزونانس در یک نگاه
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فرورزونانس

دائمی

 5سيکل

 2سيکل

کمتر از 2
سيکل

ماندگاري

حداکثر
اضافهولتاژ

بيش از 5
پریونيت

 1/19پریونيت

 1/04پریونيت

 1/01پریونيت

مدتزمان

نوع مدار
ميراکننده

بدون مدار
ميراکننده

پسيو

اکتيو

پيشنهادي

تأثير روي پاسخ فرکانسی

کاهش بهره و ایجاد اختف فاز در فرکانسهاي باال

عدم تأثير منفی بر روي باند فرکانسی اصلی

ایجاد اختف فاز بين ورودي و خروجی

حالت گذرا

تأثير روي پاسخ

قبل و حين فرورزونانس

حدود توان متوسط مصرفی

-

-

زیر  18وات

باالي  115وات

زیر  18وات

وات

باالي 115

قبل

حين

در حد نانو وات

حين

قبل

حين

قبل

حين

نوسانات
فرکانس باالي
 8/9ولتی

حدود  15وات

قبل

کاهش بهره در فرکانسهاي باال و پایين

-

ناهموار کردن بيش از  08درصد باند فرکانسی نمودار فاز

نوسانات
فرکانس باالي
دائمی  5ولتی

فراجهش  21ولتی و
نوسانات فرکانس باالي
دائمی  1/2ولتی

عدم تأثير منفی

-

- 0نتيجهگيري
در این مقاله روشی جدید ب راي جل وگيري و مي رانم ودن نوس انات و
اضافهولتاژهاي ناشی از فرورزونانس در  CVTارائه گردید .شبيهسازيها
نشان میدهد که سيستم کنترل ی پيش نهادي ب راي م دار ميراکنن ده
فرورزونانس الکترونيکی داراي سرعت عملکرد باالیی بوده و در ش رایط
عادي سيستم کامفً پایدار است .مدار پيشنهادي نيازي به ساخت پالس
منفی براي گيت تریستورها ندارد و شامل یک مدار فرمان پالس مثبت
است .لذا از حجم مدار دوفرمانه رایج در مقاالت کاسته ش دهاس ت .از-
طرفی این مدار کنترلی نيازي به منبع پالس مجزا و م دارهاي کنت رل
زاویه آتش تریستورها ندارد و درواقع از ولتاژ ثانویه  CVTبراي تریگ ر-
کردن تریستورها استفاده میکند .عملکرد سيستم کنترلی پيش نهادي
به مقدار اضافهولت اژ وابس ته اس ت و هرچ ه ای ن مق دار بيش تر باش د
تریستورها براي مدتزمان بيشتري در سيستم خواهندبود .یک ی دیگ ر
از ویژگیهاي این مدار پيشنهادي وابستگی آن به ولتاژ لحظهاي اس ت.
بهعبارتدیگ ر ولت اژ لحظ هاي سيس تم اس ت ک ه مش خص م یکن د
تریستورها روشن و یا خاموش باشند .ایندرحالیاس ت ک ه در مق االت
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گذشته با ایجاد اضافهولتاژ فرورزونانسی ،تریس تورها ب راي ی ک زم ان
مشخص و ازپيشتعيينشده (معموالً  18ميلیثانيه) روشن میمانند.
باتوجهبهاینکه سيستم کنترلی بهصورت مج زا و در س مت ثانوی ه
 CVTنصب م یگ ردد ،ني ازي ب ه تغيي ر س اختار  CVTو جداس ازي
قسمتهاي مختل آن نيست .بهمنظ ور اثب ات عملک رد ای ن سيس تم
کنترلی ،شبيهسازيها براي مدارهاي ميراکنن ده فرورزون انس پس يو و
اکتيو نيز انجام گرفت .نتایج بهدستآمده نشان م یده د ک ه عملک رد
سيستم کنترلی پيشنهادي در صورت بهينهب ودن مقاوم ت ميراکنن ده
سریعتر از نوع اکتيو و پسيو است .همچنين در شبيهسازيها مش خص
گردید که مدار ميراکننده پسيو داراي کندترین عملکرد اس ت .ع فوه-
براین نشان دادهشد که برخف مدارهاي ميراکننده نوع اکتيو و پسيو،
سيستم کنترلی پيشنهادي هيچ تأثير منفی روي پاسخ فرکانسی بهره و
فاز  CVTندارد .ای ندرح الیاس ت ک ه م دار ميراکنن ده اکتي و ت أثير
نامطلوبی برروي پاسخ فرکانسی  CVTو بهوی ژه ب رروي مشخص ه ف از
 CVTداشته و در نمودار فاز ،پهناي بان د  CVTرا ب يش از  08درص د
کاهش میده د .بررس ی پاس خ حال تگ ذراي  CVTدر حض ور م دار
ميراکننده پيشنهادي ،اکتيو و پسيو در ب دترین حال ت (عب ور از ص فر
ولتاژ) نشان داد که مدار ميراکننده پيشنهادي بهترین عملک رد حال ت
گذرا را دارد .ایندرحالیبود که مدار ميراکننده اکتي و دچ ار ف راجهش
نسبتاً بزرگ و نوسانات فرکانس باال با مقدار کوچک و طوالنیمدت شد.
همچنين مدار ميراکننده پسيو دچار نوس انات فرک انس ب اال ب ا مق دار
بزرگتر و بهمدت طوالنی گردید.

پيوستها
جدول  :9مشخصه راکتور قابلاشباع  FSCپسيو ] 8و[1

شار (وبر)

جریان (آمپر)

8/28
8/91110
8/99802
8/95098
8/9

8/894919
8/951222
8/418241
2/591552
18

جدول  :9مشخصات  CVTموردنظر مطابق با [ ]9و []19
تعری کميت

مقدار

پارامتر

ولتاژ فاز به زمين ورودي CVT

80/2 KV
58 Hz
5991/1 pF
80000/0 pF
18 mH
1/598 H
228 Ω
0/5 M Ω
81/89 / 1
8/888 mH
8/98Ω

Vsource

فرکانس سيستم
خازن فشارقوي CVT
خازن فشار متوسط CVT
سل نشتی (براي سيستم )PLC
اندوکتانس اوليه ترانسفورماتور ميانی
مقاومت اوليه ترانسفورماتور ميانی
مقاومت هسته مغناطيسی ترانسفورماتور ميانی
نسبت تبدیل ترانسفورماتور ميانی
اندوکتانس نشتی ثانویه ترانسفورماتور ميانی
مقاومت سيمپيچ ثانویه ترانسفورماتور ميانی

f
C1
C2
LD
LP
RP
RM
IVT
LS
RS
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RL
RSC
RPR
LPR
RMR
LMR
Reactor
RSR
LSR

85 Ω
8/1 Ω
228 Ω
1/598 H
8/89 Ω
8/888 mH
21 / 1
0/5 M Ω
1191 H

CVT بار اهمی نامی

مقاومت اتصالکوتاه
مقاومت اوليه راکتور جبرانساز
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