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  مقدمه :

كتورهاي موازي به منظور جبران اثر خازن پراكندگي خطوط طوالني براي كنترل ولتاژ در زمان را

گيرند. راكتور موازي مغناطيسي نوعي راكتور كنترل شونده مورد استفاده قرار ميباري يا كم باري بي

نمايد. ظرفيت ي مغناطيسي و بروز اشباع در آن عمل مياست كه براساس تزريق شار مستقيم به هسته

پس تواند به طور پيوسته متناسب با تغييرات توان انتقالي تغيير يابد. در اين مقاله، اين راكتورها مي

ها در كنترل توان راكتيو ي مدل ديناميكي راكتورهاي موازي مغناطيسي به بررسي قابليت آنازارائه

مصرفي پرداخته شده است. در ادامه كاربرد راكتورهاي موازي مغناطيسي در يك شبكه قدرت نمونه با 

 سازي شده استهدف كنترل ولتاژ در هنگام تغيير تدريجي بار مصرفي شبيه

 MCR ست؟چي 

 MCR به عبارتي يا )Magnetically Controlled Reactorيكي از   شده مغناطيسي ) راكتوركنترل

ولتاژ ناشي از كاپاسيتانس  روش هاي جديد براي جذب توان راكتيو شبكه و درنتيجه جبران اضافه

راكتيو خط خطوط انتقال بلند، به صورت كنترل شده است. افزايش ولتاژ به شدت مي تواند تلفات توان 

 .را باال ببرد. هر چه باشد با توان دوم ولتاژ رابطه دارد ديگر

اگرچه هنوز هم در شبكه انتقال توان ايران، جبران كننده ها در خطوط انتقال مقدار راكتانس ثابتي 

در امريكا به كار گرفته شد  (TCR) توريستور توسط تنظيمي قابل هاي راكتور 1970  دارند اما در دهه

 .در پست قبل در مورد عملكردش گفته امكه 

نياز به يك سيستم تريستوري توان باال دارد كه  TCR .روش كم دردسري هم نيست TCR اما

مشكالتي در رابطه با عملكرد تجهيزات توان باال و مسائل مربوط به تعمير و نگه داري ايجاد مي كند. 

ي كاهنده اي براي كاهش سطح ولتاژ تا مقدار نامي جدا از اين، اين جبران كننده نياز به ترانسفورمرها

تريستورها دارد. همه اين مسائل دست به دست هم مي دهد تا به دنبال روشي كم هزينه تر براي 

 .است MCR كنترل ولتاژ خطوط انتقال بگرديم. ثمره اين تالش ها ساخت

  

  



  

به شبكه و سر ديگرشان به مطابق شكل زير شامل دو ترانش اشباع است كه يك سرشان   MCR مدار

 متصل هستند. DC يك منبع

  

در سمت ثانويه صفر است ترانس به حالت اشباع نمي رود بنابراين جريان   dc در حالتي كه ولتاژ

  كشيده از سيستم سينوسي خواهد بود.

  

 

  

  

  



  

نيز  DCمولفه در ثانويه ترانس ها شار در هسته عالوه بر مولفه سينوسي داراي DC اما با اعمال ولتاژ 

مي گردد. اين موضوع موجب به اشباع رفتن هسته مي شود و در نتيجه جريان كشيده شده ديگر 

 سينوسي نخواهد بود.

  

است. لذا دو   DCجريان كشيده شده توسط هركدام از ترانس هاي اشباع در سمت اوليه داراي مولفه 

هم را حذف مي كنند. بنابراين  DCاي جريان ه ترانس به گونه اي به هم متصل مي شوند كه مقادير

 ندارد. DCجرياني كه از شبكه كشيده مي شود مؤلفه 

  

  

  

  

  



  

 را به صورت زير تغيير دهيم: DCاگر مقدار ولتاژ 

1.  

  

 :آنگاه شكل موج جريان اوليه نيز به صورت زير تغيير خواهد كرد

 

 

ثانويه تا مقداري محدود افزايش مي يابد و در در   DC مشاهده مي شود كه جريان اوليه با افزايش ولتاژ

 .مقدار جريان نيز روند نزولي را پيش خواهد كرد DC صورت كاهش مجدد ولتاژ

  

  

  



  

كمتر بودن درصد هارمونيك هاي آن در مقايسه با جبران  MCR نكته قابل ذكر ديگر در مورد مدار

 :داريم TCR است. براي TCR كننده

 

 

  

  

  

  



  

 MCR   و براي

 

 TCR كمتر از جبران كننده %60حدود  MCR مشاهده مي شود كه درصد وجود هارمونيك ها در

 .است

   



 

   :TSMCRآناليز هارمونيكهاي جريان 

با استفاده از الگوريتم زير، شكل موج جريان اصلي و هارمونيكهاي (فرد) اول،سوم، پنجم و هفتم را 

  اين شكل مطابقت داشته باشد.مشاهده مي كنيم، شبيه سازي سيمولينك بايد با 

clear all 

clc 

k=0,9; 

p21=2*pi; 

p11=2*acos(k+cos(0,5*p21)); 

pmin=2*acos(1-k); 

p2=linspace(0،2*pi,1000); 

p1=zeros(length(k),length(p2)); 

     

 

 

 

 

 

 

 for i=1:length(k) 

        for j=1:length(p2) 

            if p2(j)>=pmin(i) 

                p1(i,j)=2*acos(k(i)+cos(0,5*p2(j))); 

            end 

             

            i3(i,j)=0,63*(1/(6*pi))*(sin(p1(i,j))-

0,5*sin(2*p1(i,j)))+0,37*(1/(6*pi))*(sin(p2(j))-0,5*sin(2*p2(j))); 

            i5(i,j)=0,63*(1/(10*pi))*(0,5*sin(2*p1(i,j))-

(1/3)*sin(3*p1(i,j)))+0,37*(1/(10*pi))*(0,5*sin(2*p2(j))-(1/3)*sin(3*p2(j))); 

            i7(i,j)=0,63*(1/(14*pi))*((1/3)*sin(3*p1(i,j))-

(1/4)*sin(4*p1(i,j)))+0,37*(1/(14*pi))*((1/3)*sin(3*p2(j))-(1/4)*sin(4*p2(j))); 

            i1=0,63*0,5*(1/pi)*(p11-sin(p11))+0,37*0,5*(1/pi)*(p21-sin(p21)); 

            z3=abs(i3); 

 



 

            z5=abs(i5); 

            z7=abs(i7); 

            zall(i,j)=sqrt(i3(i,j).^2+i5(i,j).^2+i7(i,j).^2)./i1(i); 

            z3=abs(i3)/i1(i); 

            z5=abs(i5)/i1(i); 

            z7=abs(i7)/i1(i); 

            i3a(j)=(1/(6*pi))*(sin(p2(j))-0,5*sin(2*p2(j))) 

            i5a(j)=(1/(10*pi))*(0,5*sin(2*p2(j))-(1/3)*sin(3*p2(j))) 

            i7a(j)=(1/(14*pi))*((1/3)*sin(3*p2(j))-(1/4)*sin(4*p2(j))) 

            z3a=abs(i3a); 

            z5a=abs(i5a); 

            z7a=abs(i7a); 

            za(j)=sqrt(i3a(j)^2+i5a(j)^2+i7a(j)^2) 

        end             

end    

plot(p2,z3,'r--*',p2,z5,'b--s',p2,z7,'g--o') 

legend('3rd','5th','7th') 

xlabel('i tsmcr (pu)'); 

ylabel('Harmonics (pu)'); 

  

 

   



 

  نتيجه به شكل زير است:

  

  


