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  مقدمه-1

ریور، کانادا در   در ایلHVDCاز کاربرد اولین دریچه تریستور 
.  رشد قابل توجهی داشته استHVDC، انتقال 1970اوائل دهه 

ها، اتصاالت به  ترشدن آن هاي قدرتی و پیچیده با رشد سیستم
هاي برق متناوب مجاور، براي افزایش پایایی، ایمنی  سیستم
پذیري و دیگر فواید اقتصادي، الزم و ضروري  ، انعطافعرضه
اصوالً به دالیل پایایی، روند چنین اتصاالتی، غیرهمزمانی . است
هایی را  معموالً این اتصاالت، مکان. باشد  میHVDCهاي  گره

. هاي قدرتی متناوب ضعیف هستند کنند که سیستم تغذیه می
ر اصلی در گره طراحان سیستم کاربرد مشخص نمودند که عنص

، مبدل تریستور بود، که محدودیت اصولی دارد HVDCداخلی 
که نیاز به منبع ولتاژ سخت و معتبر براي اهداف جابجاگري 

معیار قدیمی ارزیابی کیفیت این ولتاژ . باشد دریچه می

 در باس متناوب (ESCR)جاگري، نسبت مدار کوتاه مؤثر  جابه
  . مبدل بوده است

 2یـستم متنـاوب نـوعی بـا میـزان تقریبـی           براي مثال، یـک س    
ESCR   براي ،(LCC)        هـاي کنتـرل       مبدل هـدیت خـط، بـا روش
  2هـایی بـا میـزان     رسد؛ سیـستم  یافته، کافی به نظر می توسعه
ESCR    ضعیف درنظر گرفته شده و ممکن است قطع جـدي را در 

انتقال قدرت و در ادامه اختالل سیستم و مـشکالت پایـایی را بـه     
  . داشته باشندهمراه 

جـاگري   تـوان از جابـه   براي غلبه بر نیاز به منبع با ولتاژ کافی، می   
مـضرات  / فوایـد . فشرده بـراي بـستن دریچـه هـا اسـتفاده نمـود           

آمـده  ) 1(جـاگري فـشرده، در جـدول          استفاده از هدایت و جابـه     
دانـیم، امـا مـضرات     ها است که می اگرچه این فواید را مدت   . است

  . اند  شده1990اي جدي از اوائل دهه آن مانع کاربرده
  جاگري فشرده مضرات جابه/ فواید: 1جدول 

  مضرات  فواید
  جاگري  نیاز به مدار جابه-  هاي متناوب ضعیف یا حتی ساکن  توانایی تغذیه سیستم-
   براي مبدلkw/  افزایش هزینه -  واکنشی/ یافته با کنترل جریان قدرت فعال  تنظیم ولتاژ توسعه-

   افزایش فشار روي دریچه ها-  توانایی بازیابی سریع از اختالالت سیستم -
  
  جاگري  جابه-2

جـاگري، انتقـال جریـان     ، تعریف جابهHVDCهاي    در بافت مبدل  
(Id) dc  بایـد  . باشـد   از یک دریچه به دیگري در همان ردیـف مـی

جاگري، تـابعی از پارامترهـاي وابـسته بـه           دانست که فرآیند جابه   
  :باشد و وابسته به مدار میکلید 

شناسی مـدار      پارامترهاي وابسته به مدار، بستگی دارند به مکان        -
ــدیل   ــشت تب ــل ن ــی مث ــامل اجزائ ــده  و ش ــاگر(کنن ــازن )الق ، خ



 

بـراي ترکیـب   . باشـند  جاگري، تجهیزات راه گزین و غیره می      جابه
جاگري،  ترین پارامتر وابسته به مدار براي جابه     اي، مهم    ضربه 6پل  

بـا درنظـر گـرفتن مقـادیر        ) القـاگري (کننده محدود     شت تبدیل ن
 و هدایت بـیش از  60  نوعی براي آن، لزوم زاویه همپوشانی      

پارامترهـاي وابـسته بـه      . باشد  جاگري می   دو دریچه در دوره جابه    
 و di/dtهـاي   کلید، شامل دفعـات روشـن و خـاموش، محـدودیت      

dv/dt ابـسته بـه کلیـد، زمـان     مهمترین پـارامتر و .  و غیره هستند
هـاي   از آنجایی که کلیدها کامل نیستند، زمـان     .  است tqخاموشی  

جـاگري تـأثیر      ها نیز محدود بوده و روي فرایند جابه         خاموشی آن 
تـر از    کـردن کلیـد بـسیار کوتـاه         هر چند، زمان روشن   . گذارند  می

خاموشــی کلیــدهاي معمــولی اســت و تــأثیري روي فراینــد      
بسته به نوع کلید در حال استفاده در پل، نـوع  . جاگري ندارد  جابه

 ] 1،2،3 [. آمده است) 2(جاگري در جدول  روش جابه

توان در سمت پرولتاژ مبدل،        فشرده، می   جاگري  هاي جابه   از روش 
یـا بـه   ) تریستور، دیود، القاگر و یـا خـازن  (به وسیله اجزاء کمکی     

ــزا    ــتفاده از تجهی ــا اس ــاژ ب ــم ولت ــمت ک ــاوب در س ــور متن ت ط
  . جاگري، استفاده نمود جابه

  جاگري انواع جابه): 2(جدول 
  نقطه شروع  جاگري جابه  نوع تجهیزات 

  تریستور معمولی  ACولتاژ خط   خط
  ولتاژ خازن  )یا خازن(مدار 

GTO ،IGBT یا 
MCT  

  درایو دروازه   خودش

هـاي تریـستور معمـولی، هـر دو پـارامتر       جاگري جدول براي جابه 
به عالوه، براي مبـدل تریـستور   .  کلید مهم هستند   وابسته به مدار  

 یـا مـدار   (LC)جـاگري خـط    هاي جابـه  توان از روش  معمولی، می 
(CC)  جاگري مبدل     براي جابه .  استفاده نمودHVDC   با تجهیزات 
GTO            چـون  . ، پارامترهاي وابسته به مـدار، کمتـر اهمیـت دارنـد

) دوده خاصدر مح(توان تجهیزات را به عنوان کلیدهاي کامل        می
جـاگري    هـاي جابـه     براي این تجهیـزات جدیـدتر، از روش       . گرفت

  . شود استفاده می
  مدار خازن سري-3

جاگري را نشان     ، اصول جابه  )1شکل(یک مدار مساوي ساده شده      
 در  iL مشتعل گـردد، جریـان بـار         T1وقتی دریچه اصلی    . دهد  می

بـار  . گـردد   و یک فاز از بار برابر، ایجـاد مـی          Cجاگري    خازن جابه 
تـوان القـاگري حاصـل بـار، فیلترهـاي متنـاوب و               مساوي را مـی   

شناسـی    اگر هـیچ تغییـر مکـان      . کننده مبدل درنظر گرفت     تبدیل
 و dc بیـشتر از ولتـاژ خـط      VCمداري صورت نگرفت، ولتاژ خازن      

Vd  شده و جریانiLجاگري  بعد، جابه.  تا صفر کاهش خواهد یافت
  . شود تکمیل می

  
  جاگري دریچه اصلی توسط خازن سري  جابه:1شکل

  مدار خازن موازي-4
جاگري به طـور مـوازي بـا دریچـه اصـلی         این مدار، از خازن جابه    

 بـه کـار     CT1این مدار، دریچه کمکی     ). 2شکل  (کند    استفاده می 
 ایجاد  T1جریان بار در بار مساوي، با احتراق دریچه اصلی          . برد  می
 CT1صـلی، دریچـه کمکـی    جـاگري دریچـه ا    براي جابه . گردد  می

با فرض این که خازن در قطبش از قبل بارگیري     . شود  مشتعل می 
، C و CT1 به مسیر توازي تشکیل شـده توسـط   iLشد، جریان بار    

در .  را خـاموش خواهـد نمـود   T1منحرف خواهد شـد و ایـن امـر     
این نـوع مـدار   . گیرد همین حین، خازن در قطبش مخالف، بار می 

جـاگري، حمـل       بـار را در طـول دوره جابـه         جاگري، جریـان    جابه
متغیرهــاي کوچــک هــر دو نــوع مــدار، بــراي اهــداف  . کنــد مــی
  . جاگري فشرده وجود دارند جابه

  
  جاگري دریچه اصلی با خازن موازي و دریچه کمکی جابه: 2شکل

  (CSC)  مبدل منبع جریان-6
. باشـد   تر براي انتقال قـدرت مـی        ، روش قدیمی  HVDCدر انتقال   

جریـان  .  آمـده اسـت  3 منبع جریان، در شـکل       GTOمبدل  اصل  
دریچـه  . ماند   ثابت می  ld با استفاده از راکتور هموارسازي       dcخط  

 ایجـاد  Lr راکتور بار R در فاز iL روشن بوده و جریان بار   T1اصلی  
 در قطـبش نـشان داده شـده،       Crsکننـده     خازن منحرف . گردد  می

، از ضربه خـاموش در   T1 جاگري  براي خود جابه  . شود  بارگیري می 
T1           استفاده شده و در همین حین، دریچه اصـلی فـاز بعـدي T3 

، فوري خاموش شـده و جریـان        T1دریچه اصلی   . گردد  روشن می 



 

، T3جریـان در دریچـه   . گـردد    منحراف می  T3 به دریچه    dcخط  
  : متشکل است از

 بـار، وقتـی خـازن در قطـبش     R و فـاز  Crs در خـازن   ic جریان   -
ار گرفت، این جزء از جریان به تـدریج بـه صـفر نزدیـک            مخالف ب 

  . شود می
 Id بار، این جریـان بـه تـدریج تـا     s ایجادشده در فاز     iLrان جری -

  . رود پیش می

  
  ساز منبع جریان مدار مساوي براي منحرف:1-3شکل 

  

  
  1-3ها در مدار مساوي در شکل  جریان: :2-3شکل 

  (VSCS)هاي منبع ولتاژ   مبدل-7
 زیـر   HVDCتوان از این شـکل بـراي انتقـال              زمان حاضر، می  در  

بنـدي کلیـد    هـاي دسـته      بـه خـاطر محـدودیت      MW250سرعت  
مـدار  .  آمده اسـت 4اصل مبدل منبع ولتاژ در شکل   . استفاده کرد 

هاي مبدل ثابت نگـه دارد کـه ایـن      را در پایانه  dcباید ولتاژ خط    
ور هموارسـازي    خازن بزرگ در سمت مبدل راکت      cdcامر با حفظ    

dc   عالوه بر   . آید  ، به دست میcdc         بـه دیودهـاي بـدون حرکـت ،
D1  ،D3       و غیره در فاز بار R   و S   و غیره، براي انحراف جریان بـار 

  . جاگري دریچه هاي اصلی، نیاز داریم در طول جابه

  
  اصول مبدل منبع ولتاژ: 1-4شکل 

  
  1-4ها در مدار برابر آمده در شکل  جریان: 2-4شکل 

بـراي  . بـرد   بـار مـی  R را به فـاز  Id = iR، جریان T1دریچه اصلی 
، از ضــربه منفــی بــه دروازده در حــین T1جــاگري دریچــه  جابــه

 بـه طـور     T1دریچـه   . شـود    دریچه بعدي، استفاده می    T3احتراق  
تواند جریـان بـار را در        می D1شود، چون دیود      فوري خاموش می  

 بـسته بـه مقاومـت و     آزاد کنـد، ایـن جریـان در سـرعتی،    Rفـاز  
 دریچـه  T3در همـین حـین،      . القاگري بار، از بـین خواهـد رفـت        

تفاوت جریان . گردد  بار ایجاد میSروشن بوده و جریان بار در فاز    
 is = Idگـردد تـا زمـانی کـه       تغذیه میCdc به خازن is و Idبین 
  . باشد

  هاي منبع جریان و ولتاژ  مقایسه مبدل-7-1
فـرض  . ولتاژ آمده اسـت  /هاي منبع جریان    دلمقایسه دقیقی از مب   

 dcبر این است که یـک نـوع مبـدل در هـر دو انتهـاي سیـستم               
بعـضی از  . وجود دارد که در عمل ممکن اسـت ایـن طـور نباشـد             

لیـست شـده   ) 3(هاي سیستم با دو نوع مبـدل در جـدول      ویژگی
  ]4[ .است

  
  

  
َ     



 

  مبدل منبع ولتاژ  مبدل منبع جریان 
  .، تک جهتی است DCقطبش ولتاژ   ، تک جهتی استDCقطبش جریان 

  .کند تغییر می DC با جریان قدرت dcقطبش جریان   کند تغییر می DC با جریان قدرت dcقطبش ولتاژ 
  . دارد را ثابت نگه می DC، ولتاژ DCظرفیت خازنی   . دارد  را ثابت نگه میDC، جریان DCراکتور هموارسازي 

، در سمت خط راکتور استفاده DCاز ظرفیت خازنی فیلتر 
  .شود می

  .شود ، در سمت خط ظرفیت  خازن فیلتر استفاده میDCاز راکتور هموارسازي 

 در حالت غیرتوازي با دریچه هاي اصلی استفاده DCسازهاي دیود  از انحراف   نیاز داریم ACساز  هاي انحراف به خازن
  . شود می

  HVDCي انتقال  براFCهاي  هایی از مبدل  مثال-7-2
جاگري مـداري و خـود     داریم، جابهFCبندي از مدارهاي  دو دسته 

اگرچـه  . انـد   در زیـر آمـده    FCCبنـدي     ایـن دو رده   . جـاگري   جابه
اند، اما باید بـدانیم کـه    هاي زیر آمده  اي در مثال     ضربه 6مدارهاي  
  .شود هاي عملی استفاده می اي براي طرح  ضربه12از ترکیب 

  جاگري مداري ابههاي ج  مبدل-8
   مدارهاي خازن سري8-1

جاگري از سمت بار، از سه خازن به طور سري        به عنوان مدار جابه   
اي اسـتفاده      ضـربه  6 بـه پـل      T و   R  ،Sبا اتـصاالت فـاز متنـاوب        

این نوع مدار، ممکن است     . کند و به دریچه دیگري نیاز نیست        می
ـ        ه منبـع  براي اهداف شروع در حین تغذیه یک بـار سـاکن نیـاز ب

 ] 16،18،20،21،23،24 [. کمکی دارد

  
  جاگري خازن سري مدار جابه:5شکل 

جاگري را نشان     ، اصل جابه  )6شکل(یک مدار مساوري ساده شده      
 و  Cr در خازن    iL محترق گردد، مدار با      T1وقتی دریچه   . دهد  می
توان حاصـل   این بار مساوي را می. شود  بار مساوي ایجاد میTفاز  

اگـر  .  مبـدل درنظـر گرفـت       کننده  هاي متناوب و تبدیل   بار، فیلتر 
 Vcrشناسـی مـداري روي ندهـد، ولتـاژ خـازن              هیچ تغییر مکـان   
قبـل از   . رسـد    به صفر مـی    iL شده و جریان     Vdسرانجام بیشتر از    

 ایجـاد   S محترق شـده و جریـان بـار در فـاز             T3این امر، دریچه    
 را T3 ،T1احتــراق .  بــار قطــبش داردCsخــازن . خواهــد گــشت

جاگري بعدي،    بعد این عملکرد براي چرخه جابه     . کند  خاموش می 
  . یابد ادامه می

  
  مدار مساوي: 6شکل

   مدارهاي خازن موازي-8-2
ــه  ــدار جاب ــوان م ــه عن ــا   ب ــع ی ، از خــارن dcجــاگري ســمت منب

. کنـد   جاگري به طور موازي با دریچه هاي اصلی استفاده می           جابه
مـدار را   . گیرد   می dcتقیم از خط    خازن، انرژي خود را به طور مس      

اي،   ضـربه 6جـاگري در پـل        جابه CT2 و   CT1از یک خازن و دو      
ایـن نـوع مـدار، تکیـه بـر منبـه کمکـی بـراي                . کنـد   استفاده می 

  . کند  شدن نمی شروع

  
  جاگري خازن موازي مدار جابه: 7شکل

جریان بار در بار مـساوي،  . آمده است8جاگري در شکل  اصل جابه 
، T1جـاگري   بـراي جابـه  . گـردد   ایجـاد مـی  T1چه احتـراق    با دری 

با فرض این که خـازن در قطـبش         . گردد   محترق می  CT1دریچه  
 به مسیر موازي تـشکیل شـده توسـط        iLبارگیري شد، جریان بار     

CT1   و C      منحرف خواهد شد، این امر ،T1در . کند  را خاموش می
اده گیـرد و آمـ   همین حـین، خـازن در قطـبش مخـالف، بـار مـی       

  .شود جاگري بعدي می جابه



 

  
  مدار مساوي: :8شکل

جـاگري، جریـان بـار را تنهـا در طـول دوره       این نـوع مـدار جابـه      
متغیرهاي حداقل ایـن دو نـوع مـدار،         . کند  جاگري حمل می    جابه

  . جاگري فشرده وجود دارند براي اهداف جابه
  DCجاگري سمت خط   مدارهاي جابه-8-3

جــاگري خـازن مــوازي    مــدار جابـه در واقـع، متغیـر مــوج کامـل   
جـاگري بـه طـور        مدار تکیـه بـر بـارگیري خـازن جابـه          . باشد  می

جاگر موازي متشکل از      مبدل از پل جابه   .  دارد dcمستقیم از خط    
 و یک القاگر    Cجاگري     یک خازن جابه   CT4 تا   CT1چهار دریچه   
  . کند  استفاده میi قابل اشباع di/dtمحدودکننده 

آمـده  10تر این مدار، در شـکل       قرون به صرفه  شرح دو دریچهی م   
هـاي    که نیاز به چرخه معکوس بار در خازن دارد کـه محـدودیت            
. کنـد   زمانی را روي عملکرد مدار براي بسامدهاي بـاال، القـاء مـی            

  . براي عملکرد بسامد قدرت، این شرح تقریباً ممکن است

  
  جاگر  پل جابهي ا دریچه4 با شرح DCجاگري سمت خط  مدار جابه: 9شکل 

  

  
  جاگر ي پل جابه ا دریچه4 با شرح DCجاگري سمت خط  مدار جابه: 10شکل

  جاگري هاي خود جابه  مبدل-9
   مدار مبدل منبع جریان -9-1

 dcجریـان  . باشد ، روش قدیمی انتقال می HVDCهاي    در سیستم 
، 11مانـد در شـکل   با اسـتفاده از راکتـور هموارسـازي، ثابـت مـی      

 در Cst و Crs  ،Crtهاي خـازن سـمت متنـاوب          ساز  فموقعیت انحرا 
  . ترکیب دلتا آمده است

ــاي     ــه ه ــورد دریچ ــال، م ــراي مث ــدایتT2 و T1ب ــده و   ه کنن
 درنظـر   T3 و انتقال جریان را بـه دریچـه          T1جاگري دریچه     جابه

هاي کنتـرل، خـود     بوده و با کاربرد ضربهGTOدریچه ها   . بگیرید
 و انتقـال جریـان   T1اگري دریچه  ج  براي جابه . جاگري شدند   جابه

کننـده      به طور موقت در القاگري تبـدیل       Crs خازن   ،T3به دریچه   
 کـامالً بتواننـد   T و فـاز  T3ماند، تا زمـانی کـه دریچـه            می Rفاز  

 هم بـه انتقـال جریـان    dcساز خازن  انحراف. جریان را ایجاد کنند  
dc   از دریچه T1 به T3سـاز   افابعاد سه خازن انحر. کند  کمک می

تـر القـاگري     هستند، میزان پایین  Lc*Ldسمت متناوب، توابعی از     
Lc        میـزان نـوعی نـشت    . کنـد   به کاهش اندازه خـازن کمـک مـی

نیـز  % 10-12توان به    است که آن را می    % 16کننده مبدل،     تبدیل
  . ساز رساند هاي انحراف براي کاهش اندازه خازن

 را در Lc*Crs مدار   در طراحی مدار باید بسامد تشدیدشده طبیعی      
هـاي    خـازن . کنـد   نظر گرفت که با عملکـرد مبـدل مداخلـه مـی           

  . دهند  ساز، هارمونیک ایجادشده توسط مبدل را کاهش می انحراف

  
  جاگري منبع جریان مبدل خود جابه: 11شکل

   مدار مبدل منبع ولتاژ-9-2
 با استفاده از MW250 کمتر از   HVDCاز این ترکیب براي انتقال      

GTO   و IGBT      مـدار  . شـود    به عنوان کلیدهاي اصلی استفاده می
 دارد کـه ایـن امـر بـا        dcماندن در مبدل، نیاز به ولتاژ         براي ثابت 

 در سمت مبـدل راکتـور هموارسـاز، بـه دسـت         Cdcداشتن خازن   
 در هـر    D6 تا   D1 به دیودهاي بدون حرکت      Cdcعالوه بر   . آید  می

جاگري دریچه  در طول جابهدریچه نیاز داریم تا به انحراف جریان       
 مبـدل   dc نیـز از هارمونیـک       Cdcخـازن   . هاي اصلی کمک کنند   

 از امـواج بلنـد خـط محافظـت     Cdcبـه عـالوه، خـازن       . کاهـد   می
  ]5،6،19،23[ .کند می



 

هـاي   ، از روشGTOگزینـی سـریع    بـردن از توانـایی راه    براي بهره 
یین توان براي کاهش هارمونیک درجه پـا   تحمیل پهناي ضربه می   

  . کاهد مبدل استفاده نمود که این امر از هزینه فیلتر متناوب می

  
  جاگري منبع ولتاژ مبدل خود جابه: 12شکل

  HVDCجاگري خازن براي سیستم  هاي جابه مبدل-10
  جاگري خازن هاي جابه  مبدل-10-1

 سـال مـورد بحـث    50 جدید، بـیش از  HVDCاین ترکیب مبدل  
اولیه این ترکیب، اولین بار در دهه       هاي    یکی از بررسی  . بوده است 

تـر در عملکـرد ایـن مـدار،           بررسـی دقیـق   .  صورت گرفـت   1950
هـایی   ، بررسی1980و اوائل دهه  1970در اواخر دهه    . گزارش شد 

ــزارش شــد   ــوازي، گ ــازن م ــرح خ ــا ش ــاطر  . ب ــه خ ــد، ب ــر چن ه
ها، باعـث     بندي دریچه، این بررسی     هاي عملی در دسته     محدودیت

  . نصب واقعی نشدند
هـا حـذف     اي فعالیت، مراجع به این ترتیب از بررسـی          بعد از دوره  

هـر چنـد، در اوائـل دهـه         . تـر بـود     تر و مشکل    شد، چون پرهزینه  
  :  دوباره به دالیلی احیاء شدCCC، ترکیب 1990

بندي ولتاژ دریچه ها، اهمیت مـالی کمتـري پیـدا           مشکل دسته  -
  . کرد

 هارمونیک با عملکرد باال و قدرت واکنشی را      مدیریت فیلترینگ  -
تــوان بــه خــاطر توســعه فیلترهــاي فعــال و فیلتــر متنــاوب   مــی

  . پذیر، به طور جداگانه بررسی نمود تنظیم
تـر،   هاي متناوب ضـعیف   تقاضاي کاربرد براي عملکرد با سیستم     -

  . باشد  میLCCجاگري با  به معناي جابه
CCC- کننده مبـدل و دریچـه هـاي          ایی را در بین تبدیل    ه   خازن

بنابراین، این خازن در حالت سري بـا القـاگري نـشت     . مبدل دارد 
  این امر، اثري دو جانبه دارد؛. مبدل و دریچه هاي اصلی قرار دارد

جاگري فشرده را براي دریچه هاي اصلی          تسهیالت جابه  - خازن -
  کند و فراهم می

  . کند کننده مبدل را جبران می یل القاگري نشت تبد- خازن-

 
  CCCدیاگرام مدار : 13شکل
جاگري، از ضوابط بسیار مهم است چون         بنابراین اندازه خازن جابه   
یک خـازن بـسیار کوچـک باعـث       . گذارد  روي دو تأثیر باال اثر می     

گردد و به اندازه کافی القاگري نشت    اضافه ولتاژ زیاد در خازن می     
زن بسیار بزرگ نیز باعث اضافه ولتاژ پـایین   خا. کند  را جبران نمی  

هر چند، خـانواده بـسیار   . کند شده و قدرت واکنشی را جبران می      
طراحــی معمــول نــشان . اي را در بــردارد بــزرگ، افــزایش هزینــه

اضافه ولتاژ در خازن  % 10دهد که اندازه خازن اقتصادي باعث         می
ابطه بنـابراین ضــ . گــردد و جبـران تقاضـاي قــدرت واکنـشی مـی    

طراحی، هزینه دریچه ها را در سطح منطقی و قال قبـولی حفـظ          
  . کند می

 رسـانش   t و زمان    dc Id، ارتباط مستقیم با جریان      Vcولتاژ خازن   
از آن جایی که    . دریچه و ارتباطی غیرمستقیم با اندازه خازن دارد       

Vc با Idبرد، باعث افزایش ولتاژ   باال میdcگردد  نیز می .  
 معمولی با کـار در حـداقل کنتـرل زاویـه            LCCخالف  این امر، بر  
بنـابراین،  . شـود   کم مـی Id با افزایش dcباشد که ولتاژ   کاهش می 

 با ارائـه  CCCاین مشخصه باعث القاگري اینورتر مثبت مخصوص     
هـاي   تواند با شـبکه   میCCCسپس  . گردد  پایایی توسعه یافته می   

ولتـاژ  % 15-20متناوب بسیار ضعیف عمل کرده و افـت ناگهـانی          
  . باس متناوب را تحمل کند

  . کند ها محافظت می  موازي، از اضافه ولتاژZnOهاي  مقاومت

 
  LCC و CCCمقایسه پایایی : 14شکل 

  
   مدیریت و کنترل قدرت واکنشی-10-2

 15در شـکل   CCCو   LCCمقایسه بین کنتـرل قـدرت واکنـشی         
خود، همان به وسیله بانکهاي خازن شافت کلید     LCC. آمده است 



 

را  Qجبران قـدرت واکنـشی       CCCچون  . سازند  نیاز را مرتفع می   
هـاي    دهد، نیـاز بـه بانـک        مبدل ارائه می   Idمتناسب با جریان بار     

بنابراین، به فیلترهاي متناوب تنها بـراي       . رود  کلیدخور از بین می   
هـا را     تـوان طراحـی آن       هارمونیک نیاز داریم؛ پس مـی       فیلترینگ

% 13اساسـاً بـه تـأمین حـدود     . به حد بهینه رسـاند براي این کار    
  . قدرت واکنشی توسط این فیلترها حداقل نیاز داریم

 
  LCC و CCCمقایسه کنترل قدرت واکنشی بین : 15شکل 

داشـتن   در گذشته یکی از مشکالت فیلترهاي متناوب، میزان نگـه   
اکتـور  این مسأله، با استفاده از ر   . هاي بسامد بود    ها با گوناگونی    آن

پـیچ    تغذیه شده به سـیم dcاي مرتفع شد که با جریان   شده  میزان
کنترل نصب شده به طور عمود بـر سـیم پیچـی اصـلی، کنتـرل                 

  . شود می
  هاي دریچه تریستور  مدول-10-3

 ظـاهري،  dcسازي هزینه دریچه هاي تریستور، جریان      براي بهینه 
، نزدیک حد جریـان تریـستور در حـد سردسـازي مجـاز دریچـه              

 در پـایین کمـک   dcاین امر به حفـظ ولتـاژ        . شود  سازي می   بهینه
بنـدي   درجـه .  ارزیابی شده و مجـاز برسـد      dcکند تا به قدرت       می

.  پایین، براي استاتور دریچه مدوالر فـشرده، مفیـد اسـت      dcولتاژ  
دریچـه هـاي    . تواند حدفاصل هوا را پـایین نگـه داشـت           چون می 

فشار جوي بـوده و در اسـتاتورهاي   تریستور، عایق در برابر هوا در  
. هر مدول دریچـه، دو دریچـه دارد       . شوند  دریچه مدوالر نصب می   

دریچه هاي تریستور از سقف معلق مانده و براي اهداف نگهـداري   
  . به راحتی قابل دسترسی هستند

  (CSCC)شده   مبدل خازن سري کنترل-11
راتـر  پیشنهادشده، در جایی که خازن سري ف       CCCتغییر ترکیب   

ایـن  . از باس فیلتر و در حالت سري با القاگري منبـع قـرار گیـرد         

. درنظـر گرفـت    LCCو   CCCتوان به عنـوان ادغـام         ترتیب را می  
. استاندارد اسـت   LCCمزیت این ترکیب این است که مبدل، یک         

هاي سري را مـشابه طـرح جبـران سـري        توان خازن   به عالوه، می  
 نمود که مبدل خازن سـري  کنترل، (TSCS)شده تریستور    کنترل

   ]6[.شود نامیده می (CSCC)کنترل شده 
  CSCC و CCC مقایسه -12

  . مقایسه عملکرد پویا و حالت ثابت دو سیستم، صورت گرفت
   عملکرد حالت ثابت-12-1

 بـا بـاس متنـاوب     16 و   11براي مقایـسه، دو سیـستم در اشـکال        
kv300 ــ اي  متـصل شــده و قــدرت واکنــشی مــساوي را از فیلتره

متناوب و با همان میزان براي زاویه کاهش حالت ثابت دریچه در            
، در هـر مـورد   dcهـاي   سیستم. دهند بندي، ارائه می    شرایط درجه 

  . شوند بندي می  درجهkv500 ،kA6/1در 

 
  شده مدار مبدل خازن سري کنترل: 16شکل

  هاي زاویه کاهش ولتاژ  ویژگی-12-1-1
هـاي سـري بـه     سی، کمک خـازن شنا هاي این مکان     یکی از مزیت  
تـوان از   بنـابراین ایـن زاویـه را مـی    . باشـد   جاگري می   فرآیند جابه 

kv300  ــی ــه م ــت ک ــود     گرف ــک ش ــسیار کوچ ــد ب ــه . توان زاوی
باشـد کـه در       اي الکتریکی مربوط به زمان می       ، زاویه appکاهش

تـر    بـزرگ actزاویـه کـاهش واقعـی     . شود  آن دریچه خاموش می   
جاگري، مجموع ولتـاژ میـل بـاس متنـاوب           است، چون ولتاژ جابه   

نقطـه عملیـاتی،   . باشـد   خط و ولتاژهـاي خـازن سـري مـی      -خط
میـزان  . 22شود بـه   را دارد که مربوط می 2appمیزان

روابـط تئـوري    . گردد  ت می ، باعث توسعه عامل قدر    appکوچک
هاي   براي گزینهdcزاویه کاهشی واقعی، به عنوان تابعی از جریان        



 

CCC و CSCCشــــوند بــــا فــــرض  گــــذاري مــــی ، نقطــــه
باید اشاره داشت که زاویه کاهش با جریان       . 2appبودن  ثابت
dcگردند  باال می رود و هر دو گزینه یک نتیجه را شامل می .  

 
  مقایسه زوایاي کاهش واقعی و ظاهري: 17ل شک

   حداکثر قدرت موجود-12-1-2
 کنترل زاویه کاهش ظاهري، طرح CAEAبودن  با فرض ثابت

دهد که   نشان میdc در مقابل جریان dcمحاسبه شده ولتاژ 
  . ، شیب بسیار کمتري را داردCSCC و CCC براي dcولتاژ 

 
  CEAبراي کنترل  dc در مقابل جریان DCولتاژ : 18شکل

ایـن امـر، میـزان بزرگتـري را بـراي حـداکثر قـدرت موجـود، در         
 بـه روش کنتـرل   dcاگر سیـستم  . آورد  فراهم می LCCمقایسه با   

 MAPقدرت عمل کند، نقاط روي منحنی قـدرت فراتـر از نقطـه      
در واقع، بـراي نـسبت مـدار کوتـاه سیـستم، نقطـه              . ثبات ندارند 

این حـد  . گذرد اي گزینه معمول می  بر kA5/1اجرایی از حد ثبات     
ــات، بــه   ــا گزینــه kA2/2 و kA35/2ثب  CSCC و CCCهــاي   ب

  ]1،4[.رسد می
   فشار ولتاژ دریچه مبدل-12-1-3

. باشـد   ، باالتر از پـل معمـول مـی        CCCهاي دریچه در مورد       ولتاژ
هر چند، ولتاژ حالـت     .  است CSCCخودمبدل، از نوع معمولی در      

بنـدي شـده بـاس سیـستم           ولتـاژ درجـه    ثابت در مبدل بـاالتر از     
کننـده، ولتـاژ دریچـه        بنابراین با توجه به نسبت تبـدیل      . باشد  می

بنــدي   در شــرایط درجــهCCC هماننــد CSCCنهــاي بــا گزینــه 
هاي باس متناسب بـاالتر،     هر چند براي عملیاتی با ولتاژ     . گردد  می

  . تري دارد بندي ولتاژ دریچه بزرگ  نیاز به درجهCCCگزینه 
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   هارمونیک و فیلترینگ-12-1-4
از آن جایی که به فیلترهاي متناوب تنها براي حـذف هارمونیـک            

 MVArبنـدي   نیاز داریم و نه براي تأمین قدرت واکنـشی، درجـه      
فیلتر به مقادیر بسیار کوچکی رسیده و باعـث بانـد عبـور بـسیار               

براي حفظ فیلتر به طـور هماهنـگ؛ بـسامد یـا            . گردد  ریکی می با
گوناگونی اجزاء یک گزینه داشـتن فیلتـر تنظـیم شـده مـداوم و               

برخالف مورد معمول، هـیچ  . باشد گزینه دیگر، فیلترهاي فعال می 
گزین بانـک فیلتـر بـراي گونـاگونی دربـار در              اي نیاز به راه     گزینه

ی محـل اتـصال را سـاده       حدود کامل عملکردي ندارد کـه طراحـ       
 ]11،4 [. سازد می

 dcقـدرت  % 15 فیلتر، حـدود  MVArبندي   در این بررسی، درجه   
تر که در اثـر   شود، به واسطه زوایاي همپوشانی کوچک      انتخاب می 
جاگري اضافی هستند، هارمونیک جریان برتر در هر دو          ولتاژ جابه 

منـه  ، دا4جـدول .  هـستند  dcهـاي معمـول       گزینه باالتر از نـصب    
 در نقطـه    CSCC و   CCCهارمونیک جریان مبدل ویـژه را بـراي         

، میـزان هارمونیـک   CSCCرسد   به نظر می  . دهد  اجرایی نشان می  
  . کمتري را داشته باشد

  ACهارمونیک جریان : 4جدول
  (A)دامنه   ترکیب

  25  23  13  11  هارمونیک
CCC 8/182  6/119  6/31  7/27  

CSCC 3/166  111  4/9  9  
LCC 9/140  2/10  18  2/14  

   عملکرد گذرا-13
تر تقاضاشده از باس فیلتر، هر دو  به خاطر قدرت واکنشی پایین

این . دارند LCCگزینه اضافه بار رد بار کوچکتري را در مقایسه با 
امر، بیشتر براي سیستم متناوب ضعیف این طور است که در آن 

ها  سیبراي سیستم برر. مقاومت برابر سیستم متناوب، باال است



 

 CSCCو  CCCدهند که دامنه اضافه ولتاژ ردبار براي  نشان می

 ]12،13[.هستند CCCتر از  تقریباً یکی، اما کوچک

، خازن سري از جریان مدار CCCبراي عملکرد یکسوکننده با 
، خازن سري به طور CSCCدر گزینه . کاهد کوتاه دریچه می

ندارد و بنابراین مستقیم بین باس فیلتر و دریچه هاي مبدل قرار 
با این وجود، دامنه و مدت . است CCCتر از  مدار کوتاه بزرگ

تر از جریان مدار کوتاه دریچه در یک مبدل  جریان کوچک
، براي حالت ثابت و CSCCو  CCCعملکرد . باشد معمول می

حداکثر ولتاژ دریچه و . عملکرد گذرا، بسیار مشابه است
از . هستند CCC، کمتر از CSCCهارمونیک جریان متناوب براي 

در یکسوکننده، جریان مدار کوتاه بسیار  CCCطرف دیگر، 
  . دهد تري را نشان می کوچک
  :نتیجه

هـا، اتـصاالت بـه     ترشدن آن هاي قدرتی و پیچیده با رشد سیستم  
هاي برق متناوب مجـاور، بـراي افـزایش پایـایی، ایمنـی               سیستم

دي، الزم و ضـروري  پـذیري و دیگـر فوایـد اقتـصا     عرضه، انعطاف 
% 25تا حـدود   LCC، در حال حاضر بیشتر از    CCCهزینه  . است
یابـد، چـون    اهی مـی وت احتماالً در با زمان ک این تفاوت، . باشد  می

هـایی دارد   مشخصه CCCهر چند، . شود هزینه دریچه ها کم می    
بــراي   حلــی دیگـر را  راه CCCبــه ایـن دلیـل،   . نـدارد  LCCکـه  

هـاي متنـاوب بـا        عیف متـصل و سیـستم     هاي متناوب ض    سیستم
  .دهد ، ارائه میdcکابل طوالنی 
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