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  چکیده

حرکت رفتار ولتاژ باال ي سوئیچگیردر حین انجام عملیات موضوع مورد عالقه براي سال هاي سال شده 
شبیه سازي مدل آرك نیاز به کار بصورت هدایت  سوئیچگیر بمنظور بهبود ظرفیت ولتاژ باالي. است 

  . شده را دارد 

این صفحه انجام فرآیند مدل هاي مختلف جعبه سیاه مدل آرك با برنامه هاي شبیه سازي مختلف مورد 
  PSCAD/EMTDCو    EMTP-ATPو  , MATLABکه برنامه هاي , بررسی قرار می دهد 

جعبه سیاه مدل آرك به منبع  MATLABدر . تحقق اصلهاي مختلف برنامه مقایسه شده اند . میباشند 
مدل آرك بعنوان یک  PSCAD/EMTDCو  EMPT-ATPدر . ه تغییر شکل داده است کنترل شد

بسته هاي دو برنامه اي استفاده میکند ) توکار( مقاومت متغیر با زمان که از المان هاي غیر قابل انتقال
که ( بعنوان مثال بیان شکل , مشخصه هاي موثر در دقت شبیه سازي بحث شده اند . ارائه شده است 

استفاده از همان , تحت همان وضعیت  ) آرك را بعنوان شکل اختالفی یا شکل کامل معرفی میکندمدل 
که حاکی از , مدل آرك در محیط شبیه سازي متفاوت ولتاژ و جریان آرك متفاوت بدست خواهند آمد 

الت کامل نتایج تحقیق نشان میدهند که در مقایسه با ح. پایداري متفاوت ابزار مختلف شبیه سازي است 
با حالت اختالفی صحیح تر میباشد در جریان صفر شبیه سازي گذراي ) کمان(مدل آرك , 

  .الکترومغناطیسی 
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 مقدمه

کار اصلی دستگاههاي سوئیچینگ . بنیادي ترین و پیچیده ترین در سیستم قدرت هستند  سوئیچگیر
قابلیت اطمینان دستگاه هاي سوئیچینگ براي پایداري , بنابراین . تنظیم و حفاظت شبکه اند , کنترل 

 یک قوس الکتریکی ایجاد شده,  کلید زنی هنگام عمل. الکتریکی کل سیستم قدرت بسیار مهم هستند 
قوس اینگونه دما و حرارت بسیار باالیی را تولید میکند و گاهی اوقات سبب صدماتی که نه تنها . است 

بنابراین بسیار مهم است تحقیق و . رخ میدهد بلکه دستگاههاي اطرافش هم میشود  سوئیچگیردر خود 
شبیه . مهم است  بررسی رفتار مکانیکی پدیده قوس براي بهبود کارکرد و تحمل سوئیچگیر ها بسیار 
سه . میباشد  کلید زنی سازي مدل آرك یک راه خوب براي بهتر فهمیدن پدیده قوس در حین ولتاژ باالي

مدل هاي جعبه سیاه و , که آنها مدل هاي فیزیکی , مدل ریاضی سوئیچینگ مدل هاي آرك وجود دارد 
الت خیلی پیچیده ریاضی را مدل آرك فیزیکی پدیده فیزیکی قوس با حا. مدل هاي پارامتر هستند 

مدل آرك جعبه سیاه رفتار قوس را با . که اغلب در طراحی سوئیچگیر استفاده شده است , تشریح میکند 
بصورت گسترده براي مطالعات , بنابراین . دادن رابطه بین رسانائی آرك و متغیرهاي مدار تشریح میکند 

امتري از مدل هاي جعبه پار هاي مدل.  است شده تفادهاس مدار –شبکه بعنوان شبیه ساز اثر متقابل آرك 
  . که این پارامترها از تابع ها و جداول پیچیده بدست آمده اند , سیاه دقت بیشتري دارند 

در سال هاي اخیر . مدل هاي آرك جعبه سیاه مناسبترین مدل براي مطالعه پدیده سوئیچینگ هستند 
هفت  Delftمحققان دانشگاه . عبه سیاه صورت گرفته است برخی کارها در محدوده شبیه سازي آرك ج

برنامه   N G. را  طراحی کرده اند  MATLABبا  Arc Model Blockset (AMB)جعبه سیاه 
EMTP-ATP  را براي ارزیابی مدل هاي مختلف جعبه سیاه براي مدارشکن ها با هدف پیدا کردن

عمدتا تحقیق درباره اینکه پارامترهاي مدل  بعديحات صف. معیارهایی براي توانایی شکستن بکار میگیرد 
  .آرك جعبه سیاه چطور داده آزمایش را با استفاده از الگوریتم هاي مختلف تعیین میکنند 

این صفحه اجراي فرآیند مدل هاي جعبه سیاه آرك با نرم افزارهاي , بمنظور بهبود دقت شبیه سازي 
. مدل آرك ) تقلید(و  بحث تاثیرگذاري فاکتورها روي دقت رقابت . مختلف را مورد بررسی قرار میدهد 

.را الکترومغناطیسی مختلف بخوبی مقایسه شده اند تسلط و اشکاالت برنامه هاي شبیه سازي گذ
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  فصل اول

 آرك جعبه سیاه مختلف مدل هاي .1

  حالت کلی مدل آرك جعبه سیاه. الف

مشخصه مهم مدل آرك سیاه استفاده از رساناي غیرخطی متغیر با زمان براي بیان رفتار دینامیکی در فعل 
و , از یک یا دو معادالت دیفرانسیلی تشکیل میشود مدل آرك سیاه . و انفعال داخلی با شبکه میباشد 

  .آرك با یک معادله ریاضی مرتبط با هدایت آرك با جریان و ولتاژ آرك تشریح داده شده است 

توانی که با خنک سازي و , رساناي آرك یک تابع توان اعمال شده به کانال پالسماست , بطور کلی 
  .تشعشع و زمان انتقال پیدا میکند 

  

  

  

  

توان انتقالی از کانال  Pout, توان اعمال شده به کانال پالسماست  Pin, هدایت آرك آنی  gجایی که 
  . پالسمات 

t زمان  

 Iarc جریان آرك آنی  

Uarc ولتاژ آرك آنی  

R مقاومت کانال آرك آنی  



۴ 
 

  .در تعادل نباشند تغییر میکند  Poutو  Pinوقتی که   gهدایت آرك آنی 
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   :انرژي ذخیره شده در کانال هست

  

  

  

  

  

  :هدایت آرك آنی میتواند اینجوري تعریف شود 

  

  

  
  

  

  

  :معادله آرك کلی میتواند بدست آید, سپس 
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  نماینده مدل آرك سیاه با صورت هاي دیفرانسیلی. ب

محققان مختلف میتوانند فرض . نظر گرفته شوند فرض هایی بایستی در , براي حل این معادله آرك کلی 
مدل هاي . و مدل هاي مختلف جعبه سیاه را به ما تحویل دهند , هاي مختلف در نظر بگیرند 

که تشریح کیفی پدیده آرك در ناحیه هاي , بیشترین مدلهاي نماینده میباشند   Mayrو    Cassieآرك
  .جریان باال و پایین را بترتیب فراهم میکند 

  

  

  : Cassieمدل 

  

  

  
  

  

  

  : Mayrمدل 
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ثابت زمانی آرك  r, توان تلف شده یا خنک سازي در هر واحد از حجم  Po, ولتاژ  آرك اولیه  Uoکه 
.  

بعنوان مثال , اصالح شده اند  Mayrو    Cassie دیگر مدل هاي آرك سیاه اغلب بر اساس مدل هاي
برخی از محققان مدل هاي . و غیره   KEMA , Schwarz , Avdonin , Urbanekمدل هاي 
Cassie    وMayr  بمنظور نشان دادن رفتار دینامیکی آرك در ناحیه جریانی وسیع ترکیب میکنند.  

  

  

  
  

  

  . Mayrهدایت آرك مدل  gmکه 

gc  هدایت آرك مدلCassie  .  

  

  نشان دادن مدل آرك سیاه با شکلهاي کامل .پ

  :بدست می آید , جایگزین کنید ) 6(را در معادله ) 1(معادله 
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  :میتواند به این صورت نوشته شود  gبعالوه هدایت آرك 

  

  

  
  

  

  

r ثابت زمانی آرك تحت تاثیرR   مقاومت آرك است.   

ن توان تلف شده نیز به مقاومت آرك بستگی دارد که تغییراتی غیرخطی با زما Mayr     ,Po در مدل
  :میتواند به حالت زیر تغییر پیدا کند ) 9(معادله , بنابراین . دارد 
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ولتاژ و جریان بصورت , مقاومت , رابطه بین هدایت . عکس مقاومت آرك بیانگر هدایت آرك می باشد 
  :زیر بیان شده است 

  

  
  

  

  

  :با شکل کامل بدست آمده است  Mayrمدل , جایگزین کنید ) 10(را در معادله ) 11(معادله 
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  :است  Cassieشکل کامل مدل , استفاده از همان روش 
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  فصل چهارم

  نتیجه گیري

تحقق فرآیند مدل هاي آرك سیاه مختلف با شکل هاي مختلف حاالت اجرا شده با استفاده از ابزار شبیه 
مدل هاي آرك به منابع کنترل ,  MATLABدر . سازي سیستم قدرت را مورد بررسی قرار داده است 

نویسی اعمال شده  استدالل جریان سیگنال که عمدتا براي برآورده کردن برنامه. شده تغییر شکل داده اند 
آرك بعنوان یک مقاومت متغیر با زمان که از اجزاي عضو ساختمان   PSCAD/EMTDCدر . است 

هر دو روشهاي کنترل شده منابع و مقاومت  ,  EMPTP-ATPدر .استفاده میکند نشان داده شده است 
 ازي با استفاده از ابزارهاي متغیر با زمان نماینده آرك میتوانند باشند که با بکار گیري آن تحقق شبیه س

TACS  وMODELS   در میان سه محیط شبیه سازي . به ترتیب را منجر شود ,
PSCAD/EMTDC  هرچند که ثبات این برنامه در مقایسه با . سریع ترین زمان راه اندازي را دارد

MATLAB  ضعیف تر است وEMPTP-ATP  براي مدل کردن جز کلید غیر خطی است.  

مدل آرك نمونه توسعه داده شده است , ترده کردن ناحیه کاربرد جریان مدل آرك جعبه سیاه بمنظور گس
اما در . که به ترتیب در جریان باال و پایین استفاده شده است   Mayrو مدل  Cassieبا ترکیب مدل 

ترکیبی  بنابراین در مدل. اجراي عملی بسیار مشکل است که تعیین کنیم نقطه انتقال بین دو مدل را 
Cassie  وMayr    معادله اي که در همان زمان با همان جریان استفاده شده است و هدایت آرك

اضافه خیلی , در جریان صفر . محاسبه شده است در فرآیند شبیه سازي واقعی اتصاالت سري است 
رك در مخرج نیاز است براي جلوگیري از تقسیم بر صفر وقتی که مقاومت آ 8-10کمی در حدود 

مدل آرك با شکل دیفرانسیلی دقیق تر از شکل کامل آن بیان شده , از این منظر . حساب شده است 
  .است 
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