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 زراکم در کتیاومات یاه متسیس و یرتپیوامک اتتجهیز، یوژولنکت یلاوس از ادهفت،اس یوژولنکت ترفشیپ اب

 اتاششتاغ هب اه متسیس ینا. تاس دهش رت شیب و رت ردهتسگ روز هب روز... و انتارسمی،ب نیوکس،م صنعتی

 بیآس ببس وانت ی،م داشب اهآن لمحت هانتآس از رت شیب اژتول اتاششتاغ رواگ ودهب اسسح ارسیب اژتول

 فلتخم یاه شخب آن در هک نویاسومات متسیس اب لیدوت عتینص زرکم کی در ودش نیف و یادصتاق یدج

 لیدوت هروسپ لک دنش فوقتم ثاعب دوانت یم زاتجهیت از یکی فوق،ت دنتسه هتسواب مه هب لیدوت هروسپ

.  ودب دواهخ اژتول اتاششتاداغتاف اقفات انزم از رتشیب ارسیب لیدوت هروسپ فوقت هک تداش هوجت یداب ودش

 رگانیب اژتول اتاششتاغ از شیان اراتسخ یابیارز یراب فلتخم اتسوسم طوست فلتخم اتققیحت یجاتن

 اتاششتاغ. داشب اژتول اتاششتاغ شاهک یراب ردهتسگ اتقحقیت لیاص لیدل و ودهب وعوضم دزیا سیارب همیتا

 لیادعامون اژتول( رکلیف) انوس،ن اژتول کیونارم،ه اژتول ودب شی،ب اژتول ودب مک لامش دهمع طور هب اژتول

 رب تنیمب ادوات اژتول اتاششتاغ شاهک یرا،ب ریاخ یاهالس در. داشب یم ازف هس یاه متسیس در اژتول

(  DVR)  اژتول دینامیکی بیاازب دان ه دش فیرعم custom power ادوات هب وموسم درتق کنیروتکال

 فیرعم اژتول اتاششتاغ شاهک یراب هک داشب یم custom power ادوات ترین یجرا و ینررتوثم از یکی

 ی،م هکبش هب یرس اژتول یقرزت اب و هترفگ رارق دارم در یرس ورتصب هک تاس یا هلیوس. DVR تاس دهش

 انمال کی از هک( VSI)اژتول عبنم ررتاینو کی از ومرسم یاه.  DVR یدامن رانبج را اژتول اتاششتاغ دوانت

 ودش یم لیکشت ذرگ ییناپ رتلیوف یقرزت وراتورمفسرانت یک، ودش یم یهذغت dc کنیل و یرژان دهننک هخیرذ

 رانبج یراب الزم اژتول و وانت و نیامت نگیوگچ دارد ودوج اه DVR وردم در هک یلائسم نیرتمهم از یکی. 

 هب لصتم دهننک وس کی نیا از یکی.  دارد ودوج ردیکرو دو والمعم ومرسم یاه DVR در. داشب یم یازس

 و دهش رهیذخdc کنیل ازنخ از وس کی یقطر از ازین وردم وانت روش ینا در. ودش یم ادهفتاس هکبش ودخ
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 یبانج یرژان دهننک رهیذخ انمال کی در یرژ،ان دوم ردکیرو در. رود یم ارکب اژتول اتاششتاغ رانبج یراب

 عوقم ودر ودش یم رهیذخ...(-super-capacitor - flywheel smesدنانم dc)کنیل ازنخ رازیغ

 .رود یم ارکب یازس رانبج یرا،ب اژتول اششتاغ

 بیمعا

 پلیر شاهک یراب یزرگب یاه ازن،خ ودش یم ادهفتاس ومرسم یاه DVR ارتاخس در هک dc کنیل ازنخ 

 دهننک رهیذخ یاه انم،آل آن رب الوهع. دناشب یم یزرگب دازهوان نهیزه یدارا جهیتن در هک دناشب یم اژتول

 یریذپ رستدس هک دنتسه ورداررخب ییاالب اریسب یوژولنکت از و ودهب تمیق رانگ اریسب دهش ادهفتاس یرژان

 دهننک رهیذخ یاه انمال رب ینتبم ومرسم یاه DVR اب طهراب در هک یرگید لکشم. دنک یم دودحم را آن

 دهننک رهیذخ یاه انمال یازس رهیذخ تیظرف در تیدودحم هب هوجت اب هک تاس نیا دارد ودوج یرژان

 .داردن ودوج دتم یطوالن اژتول اتاششتاغ رانبج انکام یرژان

  ولتاژ یکینامید شیافزا

 ولتاژ، یکینامید شیافزا ولتاژ، یکینامید کاهش: از عبارتند قدرت ستمیس کی در توان تیفیک یپارامترها

 1/1-8/1 نیب انیجر ای موثر مقدار شیافزا و DC مولفه و ولتاژ شکاف کها،یهارمون ولتاژ، تعادل عدم

 شده فیتعر ولتاژ یکینامید شیافزا عنوان به قهیدق کی تا کلیس 5/0 زمان مدت یبرا فرکانس در ونتیپر

 خطوط در ولتاژ یموقت شیافزا باعث که است قدرت ستمیس در خطا طیشرا اوالً آن جادیا علل و است

 جادیا یاصل لیدال از. است یخازن بانک کی وصل ای و پرمصرف یبارها قطع اًیثان و شودیم خطا بدون

 یهامحدودکننده و FACT ادوات -هاDVR رینظ یزاتیتجه. است قدرت ستمیس در ولتاژ یکینامید شیافزا

 .کنندیم حفاظت ولتاژ یکینامید شیافزا سوء اثرات مقابل در را ستمیس یبارها خطا، انیجر
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 ولتاژ یکینامید شیافزا طیشرا. است ترمخرب ولتاژ یکینامید کاهش به نسبت اغلب ولتاژ یکینامید شیافزا

 یتجمع و یجیتدر صورت به راتیتاث نیا. شودیم توان دکنندهیتول و بار زاتیتجه در یقیعا شکست باعث

 احتمال. است مالحظه قابل المپ ییروشنا در آن راتیتاث باشد کلیس سه از شتریب آن زمان اگر و است

 ستمیس در خطا جادیا همراه معموالً است ولتاژ یکینامید کاهش از کمتر اریبس ولتاژ یکینامید شیافزا وقوع

 باعث که دهدیم رخ فاز سه عیتوز ستمیس در تکفاز یخطا اثر در ولتاژ یکینامید شیافزا. دیآیم وجود به

 یهاستمیس ای نشده نیزم یهاستمیس در ژهیو به مورد نیا. شودیم سالم یفازها در ولتاژ موقت شیافزا

 کی در. شودیم سالم یفازها در ولتاژ شیافزا باعث نیزم مرجع در یاتفاق رییتغ کی که دارد نمود مثلث

 .بود خواهد خطا حالت در ونتیپر 37/1 برابر سالم یفازها در نیزم به فاز یولتاژها نشده نیزم ستمیس

  ولتاژ افت

 قرار(  رخداد %85 حدود با)  هایینارسا نیترعیشا زمره در ولتاژ افت توان تیفیک مشکالت نیب در

 تا %10 زانیم به ولتاژ موثر مقدار یناگهان کاهش به IEEE-1159-1995 استاندارد فیتعر طبق که ؛دارد

 .شودیم اطالق قهیدق کی تا کلیس مین نیب زمان مدت در و 00%

 : رینظ یعوامل اثر بر عموماً دهیپد نیا 

 .دارند ییباال یانداز راه انیجر که یبزرگ یبارها کردن داربرق و بزرگ یموتورها یانداز راه

   ترانسفورماتورها یهجوم انیجر 

 .دهد یم رخ عیتوز ستمیس در کوتاه اتصال انواع بروز 
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 :  نمود اشاره ریز موارد به توانیم آن سوء اثرات جمله از که

  ولتاژ کمبود %00 یط خالء یهاالمپ شدن خاموش

 قدرت یوهایدرا نورتریا ونیکموتاس در خطا جادیا

 کننده میتنظ لیوسا نادرست عملکرد

 موتورها توقف ای و سرعت رییتغ 

 یریگاندازه لیوسا ای و یوتریکامپ محاسبات در خطا

  کیاتومات یهاکننده کنترل dc هیتغذ منبع در پلیر شیافزا

  کنتاکتورها و  ac یها رله در اشتباه قطع فرمان صدور

 ییالقا یموتورها در یحرارت تلفات شیافزا

  ولتاژ افت مشخصات

 مدت ،( ماندهیباق دامنه ای و)  ولتاژ افت دامنه آنها نیمهمتر که شودیم انیب یمشخصات با معموالً ولتاژ افت

 .باشد یم نامتعادل ولتاژ افت و فاز فتیش افت، زمان

  ولتاژ افت دامنه

 : از عبارتند که دارد وجود یمتعدد یهاروش ولتاژ، افت دامنه راتییتغ دادننشان و محاسبه جهت

 کلیس مین ای کلیس هر در ولتاژ موثر مقدار محاسبه
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  لحظه هر در ولتاژ کیپ مقدار دادننشان

    لحظه هر در یاصل کیهارمون دامنه مقدار دادننشان 

 ولتاژ از حاصل فاز فتیش. ۲ 

 مقدار کی نیش هر ولتاژ رایز شودیم یدگرگون دچار زین ولتاژ فاز بلکه دامنه تنهانه ولتاژ افت اثر در     

 و فاز در رییتغ دچار شبکه نقاط ریسا ولتاژ، رییتغ و شبکه نقطه بک کوتاه اتصال اثر در که باشد یم مختلط

 .شود یم دامنه

 (Swells)ولتاژ  افزایش شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ برای حالت 

 در مدار نباشد : DVRدر صورتی که 

 

ولتاژ در انتهای خط اتفاق می افتد زایش اف زیاددر این حالت به علت وجود بارهای مقاومتی با سلف 

 ولتاژ را جبران کند . افزایش باید این  DVR، در این حالت 
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 ولتاژ در این حالت : افزایش شکل موج 

 

 4.4ولتاژی به اندازه  افزایش ثانیه  4.6ثانیه تا  4.4همانطور که مشاهده می نمایید در لحظه 

 اتفاق افتاده است . 4.6تا  4.4در این حالت خطای سه فاز به زمین در زمان پریونیت اتفاق می افتد .

با دامنه ، فاز  ACبه یک ولتاژ  DCتبدیل ولتاژ است که عملکرد  VSIمبدل  DVRاصلی ترین بخش 

و فرکانس مورد نظر است .در عمل ، خروجی مبدل غیر سینوسی بوده و دارای هارمونیک های 

مشخصی است که بکارگیری مبدل های چنذ سطحی با آرایشهای زنجیره ای و اعمال تکنیکهای 

ا مناسب در سمت بار یا بین مبدل و ترانس می توان آنها ر LCو نصب فیلترهای  PWMپیشرفته 

 حذف کرد .
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 استفاده شده : VSIشکل مبدل 

 

 

 

از شبکه و تقویت ولتاژ خروجی مبدل و تزریق آن به  DVRترانسفورماتور سری وظیفه ایزوالسیون 

 شبکه را به عهده دارد .
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نیز بین مبدل و سیستم ذخیره انرژی منظور شده که ولتاژ دو سر آن با تزریق انرژی ثابت نگه  DCخازن  دو

 می شود . داشته

 

میلی ثانیه ( وجود منبع ذخیره انرژی برای  50ولتاژ های طوالنی مدت )بیشتر از  افزایشبرای مقابله با 

تزریق توان اکتیو به خط ، ضروریست .سیستم های ذخیره انرژی مغناطیسی ابر رسانا ، ابر خازنها ، خازن 

 DCه شاخه های معمولی ، انواع باطریها و سیستم چرخ طیار می تواند به طور مستقیم یا از طریق چاپر ، ب

مبدل متصل شوند .در انتخاب آنها به فاکتور های هزینه ، تکنولوژی و سرعت پاسخ دهی در تحویل انرژی 

 توجه می شود .
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 : DVRعملکرد جبرانسازی 

هنگامی که بحث تثبیت ولتاژ در یک سطح معین پیش می آید ، معموال خازنها و جبران گر های استاتیکی 

SVC  مطرح می شوند که آنها از طریق اصالح و تغییر امپدانس موثر سیستم ، ولتاز آنرا کنترل می کند .اما

برای حذف اثرات مخرب افت ولتاژ های ناشی از بروز فالت در سیستم های انتقال و توزیع ، تزریق ولتاژ 

این مساله باعث متمایز  ;نیاز است مستقل از جریان بار همراه با تحویل توان راکتیو در حد اقل زمان ، مورد 

در DVRدر سیستم های توزیع ، مخصوصا برای بار های حساس می شود .کارکرد اصلی  DVRشدن نقش 

مورد افت ولتاژ های موقتی ، اضافه ولتاژ های موقتی ، وقفه های گذرا و بهبود نوسانات و نا متعادلی ولتاژ 

نامیکی کنترل شده است که به وسیله یک مبدل و یک ترانس ، تزریق ولتاژ دی DVRایده اصلی می باشد .

که هر اختالف ولتاژی که بوسیله تقویت کننده سری با فیدر توزیع ، تولید می شود و این بدان معنی است 

اغتشاشات گذزا در فیدر توزیع رخ دهد ، بوسیله تجهیزات اندازه گیری تشخیص داده شده و بوسیله 

زوایای آتش سو ئیچهای الکترونیکی تعیین و با سو ئیچینگ اینورتر ،  PWMیون سیستم کنترلی و مدوالس

 طریق ترانس به فیدر تزریق می شود .مقدار ولتاژ الزم تولید و از 
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 DVRیرای این  PWMسیستم 

 

 برای کنترل سیستم PWMسیگنال 

 



12 
 

ولتاژ های تزریقی در هر فاز ، می تواند مستقال از نظر دامنه و زاویه کنترل شود .طراحب باید به گونه ای 

باشد که مبدل بتواند هر دامنه ولتاژ ) در رنج نامی جبرانگر و محدو دیتهای مدوالسیون ( با هر زاویه فاز 

د .به علت متغیر بودن دامنه و فاز ولتاژ ( تولید کن PWMمورد نظر را ) با کنترل و شیفت فازی موج حامل 

 و سیستم در محدوده های وسیله ، قابل انجام است . DVRتزریقی ، کنترل مبادله توان اکتیو و راکتیو بین 

 

 

و بدون نصب هر گونه منبع راکتیو پسیو ،  DVRوسیستم توسط خود  DVRتوان راکتیو مبادله شده بین 

تولید می شود .پس بدین منظور به راکتور و خازن نیاز نخواهیم داشت . توان اکتیو مبادله شده با سیستم ، 

و بوسیله یک منبع انرژی خارجی با یک سیستم ذخیره انرژی ، تامین می شود .مقذار توان DCتوسط شاخه 

ولتاژ ، بستگی به مقدار و ضریب توان با ، دوره زمانی و دامنه افت ولتاژ و اکتیئو الزم برای جبران افت 

 مقدار پرش فازی آن می باشد .
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 و بدین صورت شکل موج ولتاژ بهبود یافته :

 

 که به مقدار قابل توجهی بهبود یافته و کاهش ولتاژ جبران شده است .


