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  خالصه
 

ساز کند. این محدودکننده از خازن جبرانی میاین مقاله یک مدار محدودکننده جریان خطای رزونانس سری را معرف 
کند. این نوع محدودکننده به دلیل استفاده از به منظور رزونانس با سلف و محدود کردن جریان در شرایط خطا استفاده می

ابررسانا تواند جریان خطا و ولتاژ خازن را در مقدار معینی محدود کند. در این ساختار از سلف برقگیر در ساختار خود می
سازی استفاده نشده و لذا هزینه آن کمتر است. معادالت تحلیلی حاکم بر این محدودکننده جریان خطا ارائه شده و شبیه

گردد. همچنین نتایج عملی مربوط به یک نمونه ساخته ارائه می EMTPافزار برای نمایش عملکرد این ساختار توسط نرم
دهند که ساختار معرفی شده دارای عملکرد مناسبی در شرایط است. نتایج نشان می شده نیز در انتهای مقاله ارائه شده

  نرمال و وقوع خطا خواهد بود.
 

 محدودکننده جریان خطا، رزونانس سری، برقگیر، سلف غیر ابررساناکلمات کلیدی: 
 
 
 مقدمه  .1

پذیری بطور چشمگیری امنیت، ثبات، انعطافبا توجه به افزایش پیوسته ظرفیت سیستم قدرت، الزامات مورد نیاز برای 
افزایش یافته است. محدودکننده جریان خطا با مفهوم کنونی به عنوان یک المان مؤثر در محدودسازی جریان اتصال کوتاه 

 .[2]،[1]مطرح شده است
بندی زات، قسمتهای مقابله با سطوح باالی جریان اتصال کوتاه، تعویض کلیدهای قدرت و سایر تجهیترین راهمعمول

ها ممکن است مشکالت دیگری از جمله شبکه قدرت، استفاده از ترانسفورماتورهای امپدانس باال و غیره است. این گزینه
 .[3]ازدست رفتن امنیت و قابلیت اطمینان شبکه، هزینه باال و تلفات توان زیاد ایجاد کنند

آل باید دارای ننده جریان ایدهاند. یک محدودکهای جریان خطا برای مقابله با مشکالت باال مطرح شدهمحدودکننده
 :[5]،[4]های زیر باشدویژگی
 پدانس صفر در شرایط نرمال؛ام (1

 عدم تلف توان در شرایط نرمال؛ (2
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 امپدانس بزرگ در شرایط اتصال کوتاه؛ (3

 دهد؛وارد کردن سریع امپدانس بزرگ وقتی که اتصال کوتاه رخ می (4

 بازیابی سریع بعد از رفع اتصال کوتاه؛ (5

های نوع رزونانسی ی است. محدودکنندهها نوع رزونانسها انواع مختلفی دارند که یکی از معروفترین آنمحدودکننده
 گردند.می خود به دو نوع سری و موازی تقسیم

های نوع رزونانس سری معرفی شده تا کنون از یک خازن سری یا موازی با سلف ابر رسانا استفاده شده در محدودکننده
به دلیل استفاده از ابررساناها هزینه باالیی  کنند. این ساختارها دو مشکل دارند؛ اوالًو جریان خطا را از این روش محدود می

دارند. دوماً، با استفاده از این ساختارها، پیک جریان در طول خطا ثابت نیست و تغییرات افزاینده دارد. بنابراین ، برای 
برای خطاهایی که زمان زیادی طول می کشد، حتی با وجود کلیدهای قدرت سرعت باال، جریان اتصال کوتاه ممکن است 

 .[6]تجهیزات مضر باشد
در این مقاله یک نمونه محدودکننده جریان خطای رزونانسی سری معرفی شده است که به دلیل عدم استفاده از سلف 

های سری کنندهتری دارد همچنین بدلیل استفاده از برقگیر در ساختار آن برخالف سایر محدودابررسانا هزینه نسبتا پایین
شود. معادالت حاکم بر این محدودکننده جریان خطا ارائه شده و جریان اتصال کوتاه در مقدار مشخصی محدود می

انجام شده است. همچنین نتایج عملی یک نمونه  EMTPافزار سازی برای نمایش عملکرد این ساختار توسط نرمشبیه
 ست.ساخته شده نیز در انتهای مقاله ارائه شده ا

 
 

 ساختار و عملکرد محدودکننده جریان خطا  .2
 

دهد. به منظور استفاده در شبکه سه فاز الزم است که ( ساختار تکفاز محدودکننده جریان مورد نظر را نشان می1شکل)
 های زیر است:از مدار مشابهی در هر فاز استفاده گردد. این ساختار شامل بخش

کوچک، یک سوئیچ  dc، یک سلف 4Dتا  1Dل یکسوساز متشکل از بخش پل یکسوساز: این بخش شامل پ (1
 ( است.fDرسانا و یک دیود هرزگرد)نیمه

رزونانس سری که در فرکانس شبکه تنظیم شده است و یک برقگیر که  LCبخش رزونانسی: این بخش از مدار  (2
است که در نظر گرفته  shLمقاومت ذاتی سلف  shR(، 1به موازات خازن قرار دارد، تشکیل شده است. در شکل)

 شده است.
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 : ساختار محدودکننده جریان ارائه شده(1) شکل

 

تر توسط دو سوئیچ نیمه رسانا که در توان مانند ساختارهای قدیمیبخش پل یکسوساز محدودکننده جریان خطا را می
سری با هر سوئیچ از  . در این صورت الزم است که برای محدود کردن [7]ایگزین نموداند ججهت عکس هم موازی شده

شوند. استفاده از پل یکسوساز و قرار دادن یک ها باعث افت ولتاژ در شرایط نرمال میسلف استفاده کرد، که این سلف
 :[8]دو مزیت در مقایسه با حالت قبل دارد dcسوئیچ در بخش 

تر رسانا به جای دو سوئیچ استفاده شده است؛ لذا مدار کنترل آن آساندر این ساختار تنها از یک سوئیچ نیمه (1
 است و همچنین نیاز به سوئیچینگ در شرایط نرمال ندارد و درنتیجه تلفات سوئیچینگ نداریم.

 dcلیل ریپل جریان قرار داد، اگرچه این سلف به د dcتوان یک سلف کوچک سری با سوئیچ در بخش می (2
کند؛ به عنوان . این سلف دو نقش را در مدار ایفا می[9]نظر کردن استمقداری افت ولتاژ دارد ولی قابل صرف

و قبل از عملکر سوئیچ عمل  اسنابر برای محافظت از سوئیچ و محدوکردن جریان اتصال کوتاه در لحظات اولیه
 کند.می

 DCدر شرایط نرمال که اتصال کوتاهی رخ نداده سوئیچ روشن است و جریان از طریق خازن و پل دیودی و بخش 
و  دهد، افت ولتاژ کمی از خود نشان میتا پیک جریان خط dcLکند. در این حالت به دلیل شارژ شدن عبور می مدار

چندانی در عملکرد شبکه  ریتأثدیودها و سوئیچ ناچیز است، لذا محدودکننده جریان خطا همچنین افت ولتاژ  دوسر 
کند و جریان اتصال کوتاه را تا حدودی کاهش شروع به شارژ شدن می dcدهد، سلف نخواهد داشت. زمانی که خطا رخ می

کند و در نتیجه پل را خاموش می دهد. وقتی که جریان به مقدار از پیش تعیین شده برسد، سیستم کنترلی سوئیچمی
کند و جریان اتصال ایجاد می dcشود. در این شرایط دیود هرزگرد مسیری برای دشارژ سلف یکسوساز از مدار خارج می

 کند.کوتاه از بخش رزونانسی عبور می
ونانسی سری در رز LCبدون استفاده از برقگیر، این ساختار مانند ساختارهای رزونانس سری قبلی فقط یک مدار 

ر خطا ادامه پیدا کند ممکن است به تجهیزات . درنتیجه تغییرات جریان افزاینده بوده و اگ[11]دهدمسیر جریان قرار می
توان خازن را از اضافه ولتاژ حفظ نمود، آسیب رسد. اما در این ساختار به دلیل استفاده از برقگیر عالوه بر این که می

د و به ولتاژ یابتوان جریان اتصال کوتاه را نیز در مقدار ثابتی محدود کرد. درواقع با افزایش خطا ولتاژ خازن افزایش میمی
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کند و به سلف ( حفظ میar.Vرسد، در این شرایط برقگیر ولتاژ دو سر خازن را در مقدار حفاظتی خود)حفاظتی برقگیر می
 دهد تا جریان اتصال کوتاه را محدود نماید.اجازه می

 .[6]گرددشود و سیستم به شرایط نرمال خود بازمیبا حذف اتصال کوتاه سوئیچ دوباره روشن می
, 11]در برخی ساختارها به دلیل قرار دادن سلف بزرگ در مسیر جریان خط، در شرایط نرمال نیز تلفات وجود دارد

 آید:( بدست می1این ساختار تلفات کمی در شرایط نرمال دارد. تلفات کل این ساختار از رابطه). اما [12
(1)                                                          

 که داریم:

dcI  جریان قسمت :dc ( که برابر با پیک جریان خط استPeakI؛) 

dcR  مقاومت سلف :dc؛ 

DFV افت ولتاژ بایاس مستقیم هر دیود؛ : 

SWFV  ؛رسانامهین: افت ولتاژ بایاس مستقیم سوئیچ 

ave.I  ؛ در هر سیکل که برابر است با   ودهاید: جریان متوسط 

نرمال از مدار خارج  شود به دلیل اینکه سلف در این ساختار توسط پل یکسوساز در شرایطهمانطور که مشاهده می
 ( وجود ندارد.1، لذا تلفات روی سلف صفر بوده و در رابطه )شودمی

 
رسانا روشن دهد. در شرایط نرمال سوئیچ نیمه( مدار کنترل محدودکننده جریان خطای پیشنهادی را نشان می2شکل)

 شود.تا مقدار پیک جریان خط شارژ می dcاست و سلف 
شود رسد و فرمان قطع به سوئیچ ارسال می( می0Iبه مقدار از قبل تعیین شده) dcتد، جریان افوقتی که خطا اتفاق می

 شود.و جریان به بخش رزونانسی هدایت می
شود در حالی که سوئیچ همچنان خاموش است، امپدانس بار با امپدانس بخش رزونانسی وقتی که اتصال کوتاه رفع می

( مقایسه fi( را با جریان خطا)Liد. برای تشخیص این کاهش جریان، جریان خط)کنسری شده و جریان به شدت افت می
 آید:( بدست می2از رابطه) fIکنیم. می

 (2                               )                                                                                                   

که شاخص رفع اتصال کوتاه است،  kبیشتر از  fiو  Liامپدانس معادل بخش رزونانسی است. زمانی که اختالف  eqZکه 
( بدست 3از رابطه) kگردد. مقدار کند و شبکه به حالت نرمال خود باز میشود؛ مدار کنترل سوئیچ را دوباره روشن می

 :[14, 13]آیدمی
(3                                      )                                                                          

 باشد.امپدانس مینیمم بار می L,minZکه 
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 (: مدار کنترل محدودکننده جریان اتصال کوتاه ارائه شده2) شکل

 
 
 

 آنالیز تحلیلی محدودکننده جریان خطای مورد نظر  .3
 

 سازی استفاده شده است.یلی و شبیه( برای بیان آنالیز تحل1شبکه نشان داده شده در شکل)
 آنالیز تحلیلی در چهار حالت زیر بیان شده است:

 : شرایط نرمال پیش از خطا که سوئیچ روشن است؛Iحالت 
 (؛0tتا  ft: لحظه رخداد اتصال کوتاه تا لحظه قطع سوئیچ)IIحالت 
 (؛1tتا  0t: لحظه خاموش شدن سوئیچ تا لحظه هدایت برقگیر)IIIحالت 
 (؛2tتا  1t: حین هدایت برقگیر)IV حالت

 Iحالت 
کند. در این حالت جریان خط از معادله دیفرانسیل زیر بدست در شرایط نرمال جریان از طریق پل یکسوساز عبور می

 آید:می
(4                             )                                                       

 که داریم:

       )به ترتیب مقاومت منبع و بار( 

         )به ترتیب اندوکتانس منبع و خط و بار(

 VS :  ماکزیمم ولتاژ مورداستفاده 

 IIحالت 

دود کند. تا زمانی که جریان تواند روند افزایشی جریان اتصال کوتاه را محمی dcافتد، سلف وقتی که خطا اتفاق می
شود. جریان خط در این حالت از معادله دیفرانسیل ( نرسد سوئیچ خاموش نمی0Iبه مقدار از پیش تعیین شده) dcقسمت 

 آید:زیر بدست می
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 (5       )                                                                                                                  

 
 ماکزیمم جریان خط پیش از خطا است. peakIو       dc+ L SL = L        که داریم:

 باشد.( میftولتاژ اولیه خازن در زمان وقوع اتصال کوتاه) fvهمچنین 

 IIIحالت 

(. در ابتدا جریان اندوکتانس موازی و 0tشود )لحظه خاموش میدر این  رسد و سوئیچمی 0Iمقدار جریان خط به 
( ، L( برای اندوکتانس معادل ) eq0Iاست. بنابراین برای محاسبه مقدار جریان اولیه )  0Iاندوکتانس منبع به ترتیب صفر و 

 شود:صورت زیر استفاده می( به6معادله)

(6)                                                                                                                        

 ( قابل بیان است:7، توسط معادله ) (i(t))در این شرایط، معادله دیفرانسیل جریان خط 

 
 (7 )                                                                                                                      

 
 S+ L ShL = Lو                  S+ R ShR = Rکه داریم:     

 

 IVحالت 

واهد ماند. در این حالت باقی خ arV(، در مقدار 1t( برسد ) در زمان arVکه ولتاژ خازن سری به رنج ولتاژ برقگیر )وقتی
 :باشد( می8معادله دیفرانسیل جریان خط مطابق معادله)

 (8                          )                                                                       
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 این امکان وجود دارد که سطح جریان خطا را در مقدار مطلوب کنترل کرد. arVو  Cو  ShLبا انتخاب مناسب مقادیر 

 
 
 مالحظات طراحی .4

دن سرعت افزایش جریان خطا قبل از خاموش شدن سوئیچ و برای محدود کر dcLبیان شد،  2همانطور که در بخش 
کمک به خاموش شدن ایمن سوئیچ استفاده شده است. لذا مقدار آن باید با توجه به مشخصه جریان سوئیچ استفاده شده 

 انتخاب شود.
زن با همواره در مدار است باید مراقب تداخل این خا Cدر طراحی بخش رزونانسی باید توجه داشت چون خازن 

است  shLنوسانات پیچشی و ایجاد نوسانات زیر سنکرون باشیم. نکته دیگری که باید رعایت کرد مربوط به طراحی سلف 
ای طراحی شود که تحمل ولتاژ و جریان عبوری در شرایط اتصال کوتاه را داشته باشد. سطح تحمل عایقی که باید به گونه

اما قطر خالص سیم و دمای محیط نیز بر آن تأثیر گذار است. طبق  سلف عمدتا به ضخامت عایقی آن بستگی دارد
 است از:  حداکثر ولتاژ قابل تحمل سلف عبارت IEC 60851.5.4.2استاندارد 

(9)                                                                                                                        

sDسطح تحمل عایقی سلف؛ : 
 : قطر سیم با و بدون عایق؛

µVولتاژ قابل تحمل هر میکرومتر از عایق)بستگی به نوع عایق دارد(؛ : 
 
 
 سازینتایج شبیه  .5

ه شده است. پارامترهای شبیهسازی اثر محدودکننده جریان خطا در شبکه استفاد( برای شبیه1ساختار مدار شکل)
 انجامد.( به طول میs18/1اتفاق افتاده است و چهار سیکل) 1sft=( است. خطا در 1سازی مطابق جدول)

 سازی(: پارامترهای شبیه1جدول )

 پارامترهای منبع
, , , , 

 

 FCLپارامترهای 
 پیشنهادی

 بخش رزونانسی
, , , 

  

 , , DCبخش 

 

پارامترهای بار و 
 خط

, ,  
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آمپر افزایش  2111ون حضور محدودکننده جریان خطا، جریان خط تا بیش از دهد بدوقتی که اتصال کوتاه رخ می

 دهد.( جریان خط را در این شرایط نشان می3یابد. شکل)می
کند. وقتی که تا حدودی افزایش جریان را محدود می dcLبا استفاده از ساختار ارائه شده، قبل از خاموش شدن سوئیچ، 

رسد، سوئیچ خاموش شده و جریان خطا توسط بخش رزونانسی محدود ین شده میجریان خطا به مقدار از پیش تعی
آمپر محدود شده  211شود که جریان خطا با حضور محدودکننده جریان خطا در حدود (. مالحظه می4شود )شکلمی

 ص است. کند کامال مشخدهد، در این شکل لحظاتی که برقگیر هدایت می( جریان برقگیر را نشان می5است. شکل)
دهد. ( به ترتیب ولتاژ خازن را با حضور و بدون حضور برقگیر نشان می7( و شکل)6برای نشان دادن اثر برقگیر شکل)

مشخص است که برقگیر ولتاژ خازن را در مقدار حفاظتی خود برش داده و خازن را از اضافه ولتاژ محافظت نموده است. 
 ده است.ضمن آنکه شرایط رزونانسی را نیز به هم ز
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 نتایج آزمایشگاهی  .6

عملکرد محدودکننده جریان ارائه شده توسط یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفته است. 
( نمایش 2ارامترهای مربوط به آن در جدول)( بوده و پ1ای که برای آزمایش عملی استفاده شده است مطابق شکل)شبکه

 داده شده است.
توان از دو المان دیاک و یا دیودهای زنر که به صورت خالف هم سری به منظور حفاظت خازن از اضافه ولتاژ می

زنر به  جریان این دو المان و به دلیل نزدیک بودن عملکرد دیودهای-اند استفاده نمود. با توجه به نمودارهای ولتاژشده
 عملکرد برقگیر از این المان موازی با خازن استفاده شده است.

 
 (: پارامترهای شبکه تجربی2جدول )

  , , , , پارامترهای منبع

 380V/24V, 10KVA ترانسفورماتور

 FCLپارامترهای 
 پیشنهادی

بخش 
 رزونانسی

, ,  

  
  , , DCبخش 

 مدار کنترل
 ATMEGA32، میکروکنترلر: ACS712-5Aسنسور جریان: 

 BT151-600Rسوئیچ: 
  , , , پارامترهای بار و خط
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 (: محدودکننده جریان ساخته شده8شکل )

دهد. ولتاژ خازن و جریان ( جریان خط را در شرایط خطا با حضور محدودکننده جریان خطا نشان می9) شکل
 ( نشان داده شده است.11( و )11های)در شرایط خطا، به ترتیب در شکلایم ها مدل کردهدیودهای زنر که برقگیر را با آن

 

 

 (: جریان خط در شرایط خطا با حضور محدودکننده جریان خطا9شکل )

 
 (: ولتاژ خازن در شرایط اتصال کوتاه11شکل )
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 یودهای زنر در شرایط اتصال کوتاه(: جریان د11شکل )

با حضور محدودکننده جریان خطا دارای اعوجاج و  هارمونیکی است.  شود که جریان( مشاهده می9) با مشاهده شکل
 یابد. مقدار این اعوجاج در شرایط نرمال کم است اما در شرایط اتصال کوتاه افزایش می

هایی که در مدار شود، زیرا در عمل حضور پل یکسوساز دیودی و المانیسازی دیده نمها در نتایج شبیهاین اعوجاج
 شود.آل نبوده و باعث ایجاد مقداری اعوجاج در جریان میاستفاده شده ایده

 
 نتیجه گیری  .7

ای از آن به صورت آزمایشگاهی در این مقاله یک مدل محدودکننده جریان رزونانسی سری معرفی شده و نمونه
سازی نمایش داده شد. با توجه به نتایج مالحظه . آنالیزهای تحلیلی مربوط به این مدل انجام شده و نتایج شبیهساخته شد

های سری معمول، جریان خطا در مقدار ثابتی شد که در این ساختار به دلیل استفاده از برقگیر برخالف محدودکننده
ایط نرمال به عنوان جبرانساز سری استفاده شود. هزینه ساخت تواند در شرگردد. همچنین خازن این مدل میمحدود می

 این نوع محدودکننده به دلیل عدم استفاده از سلف ابررسانا پایین خواهد بود.
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