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 استفاده از  برگرداننده ولتاژ  ديناميکي در شبکه هاي قدرت 

 صنايع نفت ، گاز وپتروشيمي  و كاربرد آن در

 )  بخش دوم  (
   كارشناس ارشد ربق - رضا حاجيها

گاه صنعتي رشيف  دانش

 DCواحد شارژ 

كه تزريق ميشود انرژي موجود در واحد ذخيره انرژي به شب DVRبه هنگام وقوع اغتشاش در شبكه و عملكرد 

جهت مقابله با اغتشاشات بعدي بايد انرژي از دست رفته را به آن برگرداند . اين كار  DVRبراي آماده كردن 

انجام ميشود اين واحد انرژي الزم براي اين منظور را از خود شبكه گرفته و پس از   DCتوسط واحد شارژ 

 باتري هاي بكار رفته شده مورد استفاده قرار ميگيرد.يكسو سازي و تنظيم ولتاژ جهت شارژ بانگ خازني يا 

 

 ترانسفورماتور تزريق ولتاژ

به شبكه از ترانسفورماتور تزريق استفاده ميشود . نسبت تبديل  DVRبراي تزريق ولتاژهاي توليد شده توسط 

نياز براي اصالح ولتاژ  و نيز مقدار ولتاژ مورد DVRاين ترانسفورماتور با توجه به دامنه ولتاژ توليد شده توسط 

ي كه سيستم اصالح ولتاز براي آن طراحي ژقدرت اين ترانسفورماتور با توجه به حداكثر افت ولتا تعيين ميشود.

شده و نيز جريان خط تعيين ميشود . نكته اي كه در طراحي اين ترانسفورماتور بايد لحاظ شود اين است كه 

ئم در شبكه باقي ميماند. ) حتـي در وضعيت كاركرد عادي شبكـه ( چون ترانسفورماتور تزريق ولتاژ بطور دا
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راكتانس  "موثر ميباشد ( , ثانيا DVRبايـد تلفات آن تا حـد امكـان كم باشد ) زيرا در دراندمان كلي  "اوال

 نشتي آن كوچک باشد تا در خالل كار عادي شبكه , افت ولتاژ زيادي توليد نكند.

 و عملكرد آن به هنگام وقوع كمبود ولتاز نشان داده شده است.  DVRک ( ساختمان ي6-5در شكل )

 

 فيلتر هارمونيکي 

ولتاژ خروجي مبدل منبع ولتاژ يک موج مدوله شده پهناي پالسي ميباشد اين ولتاژ را ميتوان به يک نمونه اول 

 با فركانس قدرت و هارمونيكهايش تجزيه كرد.

 .ميباشد Pني استفاده شود پالسهاي گيت در هر نيم سيكل قدرت برابربراي الگوي كليد ز SPWMاگر از روش 

( در ولتاژ خروجي ظاهر نخواهند شد. بنابراين با افزايش تعداد  2P-1آنگاه هارمونيكهاي با فركانس كمتر از ) 

رتبه پالسهاي گيت در هر سيكل يا بعبارت ديگر با افزايش فركانس كليد زني سوئيچ هاي قدرت هارمونيكهاي م

پائين بيشتري حذف خواهند شد البته بايد توجه داشت كه با اين كار ممكن است دامنه هاي هارمونيكهاي 

مرتبه باالتر افزايش يابد كه با توجه به اينكه فركانس اين هارمونيكها بسيار باال است ميتوان آنها را براحتي فيلتر 

 كرد.

 

 ح یک کمبود ولتاژو اصال DVRنمایی ساده از ساختمان  -6-5شکل 
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نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه با افزايش فركانس كليد زني , تلفات كليد زني سوئيچها نيز 

افزايش ميابد. كه اين امر منجر به كاهش راندمان كل سيستم ميشود.به هر حال با توجه به مالحظات اقتصادي 

ركانس باال و افزايش تلفات كليد زني مربوط به اين فركانس مربوط به كاهش هزينه هاي ساخت  فيلترهاي ف

هاي باال , و نيز محدوديت ذاتي فركانس كليد زني مربوط به سوئيچهاي قدرت , و همچنين اثري كه افزايش 

فركانس كليد زني بر بهبود عملكرد ديناميكي سيستم دارد, مقدار بهينه براي فركانس كليد زني انتخاب خواهد 

 شد.

به اغتشاشات موجود در ولتاژ دارد كه اين  DVRه آخر اينكه عملكرد فيلتر تاثير به سزايي در سرعت پاسخ نكت

نكته نيز ميبايست به هنگام طراحي فيلتر لحاظ گردد تا عملكرد فيلتر به سرعت پاسخ سيستم لطمه اي وارد 

 نكند.

 

 كليدهاي مکانيکي 

از شبكه ميباشد اين عمل بخصوص به   DVRسازي سيستم  علت استفاده از كليدهاي مكانيكي ايجاد جدا

هنگام وقوع خطاي اتصال كوتاه در طرف بار خروجي ميباشد تا از عبور جريانهاي اتصال كوتاه كه چندين برابر 

 جلوگيري شده و مانع از وارد آمدن خسارت به سيستم شود. DVRجريان نامي شبكه هستند از داخل 

 

 رلي سيستمهاي حفاظتي و كنت

اين قسمت از سيستم بزرگترين نقش در سرعت پاسخ سيستم به اغتشاشات كيفيت توان را بر عهده دارد 

سيستم كنترل بايد در هر لحظه با نمونه برداري از كميت هاي شبكه مانند ولتاژهاي ورودي و خروجي و نيز 

اغتشاش كه خارج از تلورانس مجاز آن جريان بار و مقايسه اين كميتها با مقادير مرجع در صورت بروز هر گونه 

را فعال كرده تا با تزريق ولتاژهاي با دامنه و فاز كنترل شده به  DVRباشد با ارسال فرمانهاي كنترلي مناسب 
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جبران اغتشاش ايجاد شده در طرف ورودي پرداخته و در خروجي همراه ولتاژ سينوسي سالم و در محدوده 

 تعيين شده را تحويل بار دهد.

يستم حفاظتي نيز نقش حفاظت سيستم در برابر خطاهائي كه ممكن است در شبكه رخ دهد و ايمني سيستم س

 اصالح ولتاژ را به خطر اندازد را بر عهده دارد.

 

 DVRاصول عملکرد 

در حالت  م ِِي توان دو حالت كارِِِِي در نظر گرفت : حالت فعال و حالت انتظار DVRبرا ِِي تشرِِِِيح عملكرد ِِِِيک 

گفته شد با نمونه بردارِِِِي از ولتاژها ِِي ورود ِِي و خروجِِِِي و مقا ِِيسه آنها با مقدار مرجع ,  "عال همانطور كه قبالف

ولتاژِِِِي با چنان دامنه و فازِِِِي تول ِِيد م ِِيشود كه وقت ِِي ا ِِين ولتاژ توسط ترانسفورماتور تزرِِِِيق , به ولتاژ باس اضافه 

 س ِِينوس ِِي عارِِِِي از اغتشاش داشته باش ِِيم.شد , در خروجِِِِي ِِِِيک ولتاژ 

كه شامل مبدل منبع ولتاژ و ترانسفورماتور تزرِِِِيق م ِِيباشد , در حالت فعال نشان داده شده  DVRمدار معادل 

 است .

 Xmشبكه ,  ديدشده توسط مبدل از  توليدولتاژ   VGجرِِِِيان بار ,  ILولتاژ بار ,  VLولتاژ باس ,  VBكه در آن 

يه ) طرف شبكه ( و وطرف ثان يدترانسفورماتور از د گيكنند طيستانس مغناراك
2

LX
طرف  ينشت هايراكتانس  

 يباشند.مد شبكه ييه و ثانويه از دلاو

و  VGيد ولتاژ لضمن تو DVRيكند و ميز عبور نشود , جريان بار از داخل مبدل يهمانطور كه مالحظه م

يد شده و جريان بار به شبكه تحويل لي توامتناسب با ولتاژه كتيوو را كتيوا توانهايافزودن آن بر ولتاژ شبكه , 

 يدهد.م

ي چ ولتاژهير فعال ) حالت انتظار ( به سر ميبرد , يدر حالت غ DVRدر حالتي كه شبكه بدون اختالل بوده و 

 .نميشود توليدتوسط مبدل 



Rezahajiha Page 5 of 7             Paper: 990622 

 

يم سحالت به شكلي هستند كه  اين يت درگ ايحالت نشان داده شده است. فرمانه نايدر  DVRمدار معادل 

 را اتصال كوتاه ميكنند. تزريقترانسفورماتور  پيچي اوليه

از ديد شبكه , فقط يک راكتانس نشتي ترانسفورماتور , كه بصورت سري با   DVRدر نتيجه , در مدار معادل 

 خط قرار ميگيرد وجود خواهد داشت .

ر هنگام طراحي سعي ميشود كه مقدار اين راكتانس نشتي , كوچک قرار گرفته شود تا افت ولتاژ چنداني را در د

خالل كار عادي سيستم بدنبال نداشته باشد. با توجه به عبور جريان بار از سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور تزريق 

با احتساب نسبت تبديل ترانسفورماتور , از  اتصال كوتاه شدن اوليه آن توسط بازوهاي مبدل , جريان بار

 سوئيچهاي قدرتي كه اوليه را اتصال كوتاه كرده اند نيز خواهند گذاشت.

توان را در سوئيچ ها خواهيم داشت كه البته در صورت استفاده از عناصري با تلفات حالت  فتالادر نتيجه 

ه , بسيار اندک بوده و سيستم از راندمان خوبي اين تلفات در مقابل قدرت نامي دستگا IGCTهدايت كم نظير 

 برخوردار خواهد بود.

ميشود , تلفات مسي ناشي از عبور جريان از  DVRعامل ديگري كه باعث ايجاد تلفات در حالت غير فعال بودن 

 ترانسفورماتور ميباشد.سيم پيچها ي 

حالت ديگري كه ممكن است براي سيستم اصالح ولتاژي كه در شبكه توزيع نصب شده است اتفاق بيفتد وقوع 

 اتصال كوتاه در طرف بار ميباشد.

, از بروز  ميشود كه بايد با اتخاذ تكنيكهاي حفاظتي موثر DVRاين خطاها باعث عبور جريان بسيار زياد از 

 خسارات و آسيب ديدگي به دستگاه جلوگيري شود.

و نيز  “عنصر اتصال كوتاه  “براي حفاظت در برابر اتصال كوناه طرف بار در اين سيستم , از يک بخش بنام 

يكسري كليدهاي مكانيكي و همچنين يک مسير باي پاس براي عبور جريانهاي اتصال كوتاه در نظر گرفته شده 

 است.
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ار سيستم به اين شكل است كه در صورت وقوع اتصال كوتاه در طرف بار , اين جريان توسط سيستم طرز ك

 كنترل آشكار شده است و به دنبال آن به تريستورهاي بخش اتصال كوتاه فرمان وصل داده ميشود .

د را از اين تريستورها با اين كار جريان اتصال كوتاه كه در اوليه ترانسفورماتور تزريق نيز جريان دارد مسير خو

 بسته و بدين ترتيب , از عبور جريان اتصال كوتاه از مبدل جلوگيري ميكند.

اس مكانيكي بسته شده و جريان اتصال كوتاه به جاي عبور از ثانويه پهمزمان با اين كار , كليدهاي باي 

 از مدار خارج ميكند.   DVRترانسفورماتور , از مسير باي پاس عبور ميكند و 

, زمان بر طرف شدن كيلو ولت 12, ولتاژ  4MVAبعنوان مثال دستگاهي مطابق با مشخصات قدرت نامي 

 83درصدي براي افت تكفاز و حداكثر   55 , و حداكثر افت ولتاژ  Kj 600, ظرفيت انرژي  ms 150اغتشاش 

 در صد براي افت ولتاژ سه فاز در نظر گرفته ميشود.

 

 نتيجه گيري 

سبب شده اند تا بحث كيفيت توان در سالهاي اخير مورد توجه جدي كارشناسان عوامل زيادي 

سيستمهاي قدرت ، مؤسسات برق و مصرف كنندگان برق قرار گيرد. عواملي نظير حساسيت تجهيزات 

الكتريكي كنوني نسبت به اختالفات كيفيت توان در مقايسه با گذشته )تجهيزاتي نظير دستگاههاي مدرن 

، پااليشگاهها، رل كننده هاي پروسسوري ، سيستمهاي پردازش اطالعات ، كارخانجات توليدپزشكي ، كنت

اندمان كلي سيستم قدرت كه باعث ر بهبود روزافزون اهميت نيز و(  ……ادوات نيمه هادي و نيروگاهها و 

طرفي به رشد مداوم استفاده از تجهيزات پر بازده اي نظير محركه هاي با قابليت تنظيم سرعت كه از 

اختالالت كيفيت توان حساس بوده و از طرف ديگر خود باعث برخي از مشكالت كيفيت توان ) نظير افزايش 

اثرات سوء انواع اغتشاشات كيفيت توان ) نظير پديده هاي گذراي ضربه اي و نوساني ، كاهش يا افزايش موقت 

رت ( روي تجهيزات مصرف كننده ، موجب ولتاژ ، اعوجاج شكل موج ، فليكر يا تغييرات ولتاژ فركانس قد
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در بخش  "عملكرد نادرست دستگاهها و يا حتي از كارافتادن آنها ميشود كه ضرر و خسارات جانبي ) مخصوصا

 پزشكي ( و مالي زيادي را به همراه دارد .

زينه هاي چرا كه روند توليد در بخشهاي صنعتي بطور ناگهاني متوقف شده و راه اندازي مجدد آن مستلزم ه

همانطور كه در بخشهاي ديگر سيستم   FACTSاضافي و نيز از دست رفتن زمان ميباشد. استفاده از ادوات 

قدرت ) نظير مديريت پخش بار و پايداري سيستم قدرت ( بخوبي قابليتهاي مفيد و استثنائي خود را نشان 

اينكه ظهور تكنولوژيهاي جديد در  "خصوصاداده است ، در بحث كيفيت توان نيز بسيار مؤثر و كارآمد ميباشد 

 ايجاد كرده است.  FACTSبخش الكترونيک صنعتي ، تحولي شگرف را در بخش ادوات  

( ، ) اصالح  DUPS( ، ) منبع تغذيه بدون وقفه يا  DVRدستگاههايي نظير ) برگرداننده ديناميكي ولتاژ 

( ادواتي  DSTATCOMكرون استاتيكي يا ( ، ) جبران كننده سن UPQCكننده جامع كيفيت توان يا 

پا به عرصه ظهور گذاشته اند و مي توانند در بهبود كيفيت توان  FACTSهستند كه با استفاده از تكنولوژي 

 در شبكه هاي توزيع به كار روند.

 

 

 

 


