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 چکیده طرح

کار جدید ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهترانسفورماتورهای قدرت در ، کاهش جریان هجومیدر این طرح

ترانسفورماتورهای قدرت نقش مهم در مقدار جریان است. شار پسماند در برای کاهش مؤثر این جریان ارائه شده

های حین قطع کند. بنابراین، ابتدا روش محاسباتی برای تخمین شار پسماند با استفاده از دادههجومی ایفا می

است. در ادامه، روش دیگر با استفاده از مفهوم اندوکتانس پسماند برای تخمین شار در ترانسفورماتور بیان شده

ها در این است. باتوجه به برخی محدودیتها وجود نداشته باشد، پیشنهاد شدهدسترسی به این داده حالتی که

کار جدید برای کاهش ها و نحوه قطع ترانسفورماتورها در اکثر موارد، یک راهروش و نیز در اختیار بودن داده

پسماند، مقدار آن تثبیت شده و در  کار پیشنهادی، به جای تخمین شاراست. در راهجریان هجومی معرفی شده

کار ارائه شده چنین راهگیرد. همموقع وصل مجدد ترانسفوماتور برای کاهش جریان هجومی مورد استفاده قرار می

در انواع مختلف ترانسفورماتورها و اتصاالت آن )ستاره و مثلث( بدون نیاز به نقطه خنثی قابل اعمال است. نتایج 

 دهد.مؤثر جریان هجومی با استفاده از روش پیشنهادی را نشان می ها کاهشسازیشبیه

 

 کلمات کلیدی

 حالت گذرا.شار پسماند، ، جریان هجومی، اشباع هسته، قدرت ترانسفورماتور
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ترانسفورماتورهای قدرت دارای اثرات و مشکالت متعددی است. هرچند این موضوع جریان هجومی در 

برای ترانسفورماتورهای کوچک اهمیت چندانی ندارد اما برای ترانسفورماتورهای قدرت از اهمیت خاص برخوردار 

وه بر آن، شود. عالهای حفاظتی اضافه جریان میها و رلهاست. این جریان باعث عدم عملکرد صحیح مدارشکن

دهد. گفتنی جریان هجومی باعث کاهش عمر ترانسفورماتورهای قدرت شده و هزینه بهره برداری را افزایش می

های گذرا در ترانسفورماتور کیفیت توان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اولین پیک جریان هجومی است حالت

. این جریان، نامتقارن در بین فازها بوده و ممکن است استدر حالت راه اندازی ممکن است چندین برابر جریان نا

 استرس زیادی بر روی شبکه و یا خود ترانسفورماتور اعمال نماید. 

های قدیمی در کاهش جریان هجومی از کلیدهای چندمرحله ای و نیز حذف پسماند مغناطیسی روش

شود. گفتنی است که هر ی و ستنی محسوب میهای قدیمکند. کلیدزنی در طرف فشارقوی نیز از روشاستفاده می

های جدید بر اساس نمایند. روشطور کامل حذف نمیها دارای عیب بوده و جریان هجومی را بهکدام از این روش

شود. در پیش بینی شار پسماند استوار هستند طوری که زمان وصل کلید با توجه به ولتاژ ورودی شبکه تنظیم می

ت آوردن شار مغناطیسی گذرا در هسته ترانسفورماتور پیچیده بوده و ناشی از تغییرات همین راستا، به دس

به عنوان مقاومت  PWMهای کلیدزنی دیگر نیز همانند مبدل های دینامیکی مواد مغناطیسی است. استراتژی

ی ترانسفورماتور ها به تغییر در طراحدینامیکی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. از طرف دیگر، برخی روش

شوند. پرداخته و با افزایش  اندوکتانس گذرا و به عبارتی اندوکتانس معادل هجومی، باعث بهبود جریان هجومی می

نکته بعدی اینکه در برخی شرایط مانند استفاده از منابع تغذیه غیرقابل قطع، ماکزیمم جریان هجومی ممکن است 

ی را داشته باشد. کنترل و بهبود جریان هجومی چه به روش استراتژی ترافزایش یافته و آثار به مراتب مخرب

کلیدزنی و چه به روش تغییر طراحی بایستی با در نظر گرفتن این نکته انجام پذیرد که از ترانسفورماتورهای 

جومی مختلف و در شرایط گوناگون استفاده می شود. بنابراین، روشی بایستی ارائه شود که قابلیت کاهش جریان ه

 .را که منجر به آثار مخرب در شرایط موردنظر شود، داشته باشد
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های قدرت، به ها در سیستمجریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت به هنگام وصل آندر نگاه دیگر، 

طور معمول باری بهها، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این جریان زیاد که در حالت بیدلیل توسعه این سیستم

برابر جریان نامی  30الی  10درصد جریان نامی است، در هنگام وصل ترانسفورماتور ممکن است به  8الی  3ن بی

هم برسد. مقدار جریان هجومی به عوامل مختلف چون زاویه کلیدزنی، دامنه و پالریته ولتاژ، شار پسماند در 

منبع، مشخصات هندسی هسته ترانسفورماتور و ها، امپدانس پیچها، مقاومت سیمپیچهسته، اندوکتانس اشباع سیم

پذیر بوده و ها قابل بررسی و کنترل. در میان این عوامل، برخی از آن(Dogan et al., 2016)مواد آن بستگی دارد 

گفتنی است جریان هجومی باعث  برخی غیرقابل تغییر بوده و لذا در فرآیند کاهش جریان هجومی مطرح نیستند.

 گذارد.عدم کارکرد صحیح عناصر حفاظتی شده و اثرات نامطلوبی از خود در شبکه به جای می

کارهای کلیدزنی مناسب، برای کاهش اثر جریان هجومی تا حد امکان بر روی شبکه قدرت، بایستی راه

باشد، استفاده شود. از سوی دیگر، اکثر تحقیقات در که برای اتصاالت مختلف ترانسفورماتورها ممکن است متفاوت 

 ,.Madani et al) اند. مرجعباری پرداختهشده در حالت بیاین زمینه به ترانسفورماتور با اتصال ستاره زمین

پردازد. مرجع به بررسی کاهش جریان هجومی در اتصال ستاره زمین نشده با استفاده از پل دیود می (2017

(Fang et al., 2016) با ارائه یک روش محاسباتی، کاهش جریان هجومی را برای ترانسفورماتور با اتصال زمین-

حال، دقت کم در محاسبات و تقریب خطی در این روش ممکن است. با ایننشده و به صورت ستاره بررسی کرده

بینی جریان نسفورماتور و پیشکارهای کلیدزنی، بررسی مدل ترااست به نتایج نامطلوبی بیانجامد. عالوه بر راه

 Cardelli, Bartel, jazebi, Leon et)تواند در تشخیص و کاهش این جریان مخرب کارساز باشد هجومی نیز می

al., 2015-2016)تر واکنش ترانسفورماتور در لحظه وصل آن به شبکه، در نظر داشتن بینی دقیق. برای پیش

 . (Leite et al., 2010)مشخصات غیرخطی و هیسترزیس ضروری است 

تواند ترانسفورماتور را برای ترانسفورماتور می ه داشت که شرایط پس از و حین قطعباید توج

کار به بررسی راه (Teylor et al., 2012)تر آماده کند. مرجع های بعدی با جریان هجومی کاهش یافتهاندازیراه

شود. مرجع اندازی بعدی باعث کاهش جریان هجومی می پردازد که در راهایجاد شار مغناطیسی مطلوب می
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سازی ترانسفورماتور در حالت اشباع پرداخته و سعی در تخمین شار به مدل (Chiesa et al., 2010) دیگری

اندازی مجدد بدون جریان هجومی اتفاق افتد. به هرحال، هرگونه خطای جزئی در پسماند دارد تا از این طریق، راه

 (Chiesa and Kristan, 2010) پسماند، ممکن است به جریان هجومی مخرب منجر شود. مرجعتخمین شار 

کار کلیدزنی سعی در کاهش دهد و بر اساس آن، با راهتعریف خاص از حالت مینیمم جریان هجومی ارائه می

کار کاهش جریان اهها دارد. برخی منابع دیگر هم بدون ارائه رپیچیجریان هجومی برای ساختارهای مختلف سیم

 ,Wang, gaouda)های تشخیص آن و روش (Sainz, 2007, Faiz, 2008)هجومی، صرفاً به محاسبه این جریان 

اند. برخی منابع هم جریان هجومی را همانند سایر حاالت گذرا در پرداخته (1390، )باقری، نوشاد، (2011 ,2010

اند قدرت درنظر داشته و به تحلیل و کاهش آن پرداخته هایموتورها و حتی همانند جریان خطا در سیستم

(Amiri and Akhbari, 2017)کار پیشنهادی و استفاده های کاهش جریان هجومی، سادگی راه. در میان روش

طور ترین تجهیزات کلیدزنی و نیز کاربرد فراگیر روش موردنظر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بهاز کم

اده از مقاومت دینامیکی هرچند نیاز به داده های حین قطع ترانسفورماتور ندارد اما باعث افزایش مثال، استف

چنین استفاده از محدود دهد. هماندازی ترانسفورماتور شده و پیچیدگی را افزایش میتجهیزات واسط برای راه

دهند بلکه ممکن پیچیدگی را افزایش می ها نه تنهاسازها، راکتورها و مبدلهای مختلف جریان شامل جبرانکننده

های جریان هجومی موفق نباشند. از طرف دیگر، تغییر سایر مشخصات اثرگذار بر است در کاهش تمام مؤلفه

دهد اما نیاز به تغییر جریان هجومی مانند اندوکتانس اشباع، گرچه پیچیدگی در کاهش جریان را افزایش نمی

برخی دیگر از  لذا برای ترانسفورماتورهای موجود در شبکه قدرت کارساز نیست.طراحی ترانسفورماتور دارد و 

. در صورت (Bagheri et al., 2017)اند مراجع به بررسی جریان هجومی در حالت عیب ترانسفورماتور پرداخته

های وقوع خطا، تشخیص افزایش جریان ناشی از عیب و یا جریان هجومی چالش دیگری در بررسی جریان

ها به تفصطل در بندی آنها و دسته. این تحلیل(Sahebi and Samet, 2017) غیرعادی ترانسفورماتور است

حاضر برروی جریان  طرحآورده شده است. گفتنی است که تمرکز اصلی در  (Bagheri et al., 2018) مرجع

 هجومی ترانسفورماتورهای سالم است.
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که می اغلب برای اتصال خاص قابل استفاده هستند در حالیهای ارائه شده برای کاهش جریان هجوروش

-سیستم قدرت شامل تعداد بسیار زیادی از ترانسفورماتورها با انواع مختلف اتصاالت آن است. از طرف دیگر، روش

هایی که سعی در کاهش پیچیدگی دارند اغلب به تخمین شار پسماند و لذا تنظیم فاز ولتاژ اعمالی در لحظه وصل 

ترین خطا ممکن چکشود اما کواند. تخمین شار پسماند گرچه روش سرراست محسوب میانسفورماتور پرداختهتر

، ابتدا روش تخمین شار که یک روش محاسباتی طرحاندازی موجب شود. در این است جریان زیادی را در راه

وکتانس پسماند بدون در نظر شود بیان شده سپس در ادامه آن، یک روش دیگر براساس مفهوم اندمحسوب می

های حین قطع است. با توجه به سهولت دسترسی به دادههای حین قطع ترانسفورماتور مطرح شدهگرفتن داده

ترانسفورماتور و نیز نحوه قطع آن، و با در نظر داشتن خطای احتمالی در روش تخمین شار و روش مبنی بر مفهوم 

است. در این روش، برای کاهش جریان هجومی ترانسفورماتورها ارائه شدهکار جدید اندوکتانس پسماند، یک راه

شود. این روش نه تنها دارای شار پسماند تخمین زده نشده بلکه مقدار آن در حین قطع ترانسفورماتور تثبیت می

تصاالت آن تری در مقایسه با روش تخمین شار هست بلکه در انواع مختلف ترانسفورماتورها و اخطای احتمالی کم

 و بدون نیاز به نقطه خنثی ترانسفورماتور قابل استفاده است.
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در این طرح، جریان هجومی ترانسفورماتورها با توجه به مشخصات مغناطیسی هسته و پدیده شار 

سازی آن پرداخته به بررسی این ویژگی و نحوه مدل گیرد. بنابراین، در این قسمتپسماند مورد بررسی قرار می

 شود.می

 برای ترانسفورماتور مدل پسماند تعیین پارامتر و اعتبار سنجی -2-1

دهد. یرخ م یآهن یبا هسته یکیالکتر یهانیبوده که در ماش دهیچیپ یادهیپد یسیمغناط پسماند

)وابسته به  کینامی)مستقل از سرعت( و د کید: استاتکر یتوان به دو گروه دسته بندیپسماند را م یهامدل

ها مدل یو در برخ ک،یاز مقدار تحر یتابع وانرا به عن یسیرفتار مواد فِرومغناط کیاستات یهاسرعت(. مدل

شکل موج آن،  ک،یتحر ریینرخ تغ کینامید یها. در مقابل، مدلندینمایم حیتشر را شدن آن یسیمغناط یسابقه

اثرات بصورت  نی. ارندیگیو گردش دامنه را در نظر م وارهید ییجابجا ریاتالف نظ یهازمیو اثرات آن بر مکان

مدل  کیمتعدد  کینامید یهاشوند. اساس مدلیم انیب یاضاف یهاو اتالف یاهای گردابیجریان یهاانیجر

موجود بوجود آورد.  کیمدل استات کیبه  یتوان با افزودن اجزائیرا م کینامیاست. مدل د نانیقابل اطم کیاستات

 کینامید پسماندمدل  کیها در اتالف حیارائه صح یبرا کیمدل استات یاجرا یو ساده برا قیدق یرو، راه نیاز ا

 .استقابل مالحظه 

 طیشرا انگریب یهامدل ریتوان با سا یها را ممدل نیشده و ا یسازمدل یمتفاوت یهابه روش پسماند

را براساس  یاتیعمل یها نقطهمدل یمورد استفاده قرار داد. برخ رهیاشباع و غ ،یخاص همانند هجوم یاتیعمل

را  ریمس نیتکامل ا یرا فرض نموده که چگونگ یکرده و تابع ینیب شیپ یاصل حلقهنقطه معکوس تا  یفاصله

 یاتیک از حاالت عملیهر  ی( براقی)تطب میتنظ ازمندیوجود دارد که ن ییهامدل نیکند. همچنیم ینیب شیپ

 نیدارند. ان یاداشته و کاربرد گستردهن یاساده یریگها بکارروش نیاز ا یتعداد .استمختلف  یهافرکانس رینظ

 میمستق یهامعکوس مشاهده نمود. مدل یهابا مدل سهیدر مقا میمستق یهاتوان در مدلیم یامر را به سادگ

 اتیبهتر ولتاژ محرک عمل قیبه منظور تطب H(B) معکوس از یهامدل کهیح نموده، در حالیتشررا  B(H) روابط
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 یآنها، برخ یهاتیوجود داشته، و با وجود محدود یترقیدق یهاکند. هر چند، مدلیتوان استفاده م یهاستمیس

مورد استفاده قرار  یاردهگست زانیمختلف به م یهاکاربرد یبرا یریپذو انعطاف یسادگ لیها به دلمدل نیاز ا

 .رندیگیم

 یتوان برایرا م کینامیمدل د نی. ااستو اجرا نسبتأ ساده  یسینو کد یبرا یسه جزئ کینامید مدل

و  ،ینوسیس ریغ کیبا فرکانس کم، تحر سیالکترومغناط یگذرا یمطالعه ریها نظاز کاربرد یاگسترده یمحدوده

سه  یلهیمدل بوس نیمختلف مورد استفاده قرار داد. ا یهاولتاژ در سطوح و فرکانس کیها با تحراتالف یمحاسبه

 یهاو مدل اتالف ؛یاهای گردابیجریان یهاانیمدل جر ک؛یشبه استات : مدل پسماند معکوسابدییم حیجزء تشر

 :است ریکه بصورت ز ،یاضاف

 ( , ) ( , ) ( , )stat cl excH B B H B H B B H B B
  

    )2-1( 

های جریان ک،یاستات ک،ینامید یسیمغناط دانیاجزاء م بیبه ترت Hexc و H، statH, clHدر آن،  که

از  یتابع  Bچگالی شار کهیزمان یهستند. حت  Ḃرییو نرخ شار تغ  Bمورد نظر چگالی شار یبرا یو اضاف یاگردابی

و سابقه آن بوده، و به نرخ  B یآن قدارتنها وابسته به م رایزمان در نظر گرفته نشده زتابع  B(t)، statHزمان باشد

 .ندارد یبستگ (1-2)معادله اجزاء  ریآن و سا رییتغ

 سیمواد فِرومغناط کیبودن حلقه پسماند شبه استات ریپذدسترس ،فوق الذکر یهاآغاز اغلب مدل نقطه

موجود در  یریگاز اندازه یکیشبه استات قهحل نیچن جانیاست. در ا ترانسفورماتورساخت مدل  یمورد استفاده برا

 یهاحلقه یریبه منظور اندازه گ یتعددم یهاگردد. در حال حاضر، روشیم یبازساز ترانسفورماتور یینقاط انتها

 یاتیمواد نرم نه متداول بوده و نه عمل یبرا ژهیثبت آن به و یبرا زاتیوجود دارند. متأسفانه، تجه کیشبه استات

-فاصلهجهت به حداقل رساندن  ترانسفورماتورتوسط سازندگان  یا دهیچیپ یهاکیتکن ن،یساده است. عالوه بر ا

مورد استفاده قرار گرفته؛ اما همچنان  یسیمغناط انیبدون بار و جر یهاکننده به کاهش اتالف کمکی یهوا یها

 سیماده فِرومغناط کیپسماند شبه استات حلقه کهیرتدر صو یحت ن،یباشند. بنابرایم ریهوا اجتناب ناپذ یهافاصله
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-اندازه  B-Hیمنحن سهیبه مقا 1خاص متفاوت است. شکل  ترانسفورماتور کی یبرا یاصل حلقهدر دسترس باشد، 

 .پردازدیم کیهمراه با حلقه شبه استات ییشده از نقاط انتها یریـگ

 

 

در  Hz 1در  M-4 ساخته شده با ماده یحلقو ترانسفورماتور ییشده از نقاط انتها یریگاندازه B-H . مشخصات1-2 شکل

 کاتالوگ.  کیشبه استات حلقهمقابل 

 

 معکوس پسماندمدل  -2-1-1

مواد  یهایژگیو شینما یمناسب است. برا ،متداول M4 رینظ (GO)گرامواد دانه یارائه شده برا ندیفرآ

امر  نیشود. ایاستفاده م λ-i یهایمنحن یبه جا B-H یهایخاص از منحن ترانسفورماتورنسبت به مشخصات 

سازد. یم ریپذامکان ترانسفورماتورآهن را مستقل از ساخت  هستهرفتار  یتر برایکل یهایریگجهیبه نت یابیدست

درنظر  M4بوده و با هسته kVA،120:120 V 1ترانسفورماتور با مشخصات  جانیمورد استفاده در ا ترانسفورماتور

؛ ارتفاع= مترسانتی 92/14= ی؛ قطر خارجمترسانتی 57/8= یشود. ابعاد هسته عبارتند از: قطر داخلیم گرفته

 AWG 13 نوع دور از 196یدارا یچیپمیهر س متر مربع وسانتی 13/16؛ مساحت سطح مقطع= مترسانتی 08/5

 .است میس
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IHM (وابسته و مستقل از سابق)شده  دهینام یکه حلقه اصل ک،یچرخه شبه استات نیبزرگتر بوسیله ه

 :گرددیم نییتع یسیمغناط دانیرفتار استحکام م یچگونگ ینیبشیپ یبرا ریهمراه با مجموعه معادالت ز

     stat a dH B H B H x   )2-2( 

فاصله  HΔ مورد نظر،  B در یبر حلقه اصل ینزول ای یصعود یسیمغناط دانیاستحکام م a+dH در آن که

بوده که   Bشده در ینیبشیپ یسیمغناط دانیباشد( و استحکام م یتواند حلقه اصل ی)که م یحلقه خارج نیب

 :گرددیمحاسبه م ریمدل بصورت ز

        6-a 1-x y

R outH x H . 1-b xe . H B .bx      )2-3( 

از  یسیمغناط دانیاستحکام م انیفاصله م RHΔ. است B در شار یخارج حلقه یپهنا  touHΔدر آن که

 :متناظر بوده و عبارتست از یخارج یتزول ای یتا شاخه صعود ینقطه بازگشت

   R a b R RH H B H B    )2-4( 

 :هستند ریبصورت ز  bو  aضرایب

 2 3

0 1 2 3.reva B y y y y        )2-5( 

  5

4 1
y

b y    )2-6( 

6y…1, y0y 2-2-1در بخش افتهی حیتشر یسازروش حداقل قیبدست آمده از طر قیتطب ضرایب- ،

revBΔ بوده که شار به سمت آن حرکت کرده،  یاحلقه شار معکوس و شار رأس نیفاصله شار بRB یشار بازگشت، 

x،β  وδ  گردندیم فیتعر ریبصورت ز: 

, , ,rev R

rev out rev

B HB
x

B B H
 

 
  
  

 )2-7( 

B بوده که شار به سمت آن حرکت کرده،  یاو رأس شار حلقه یشار آن انیفاصله شار مoutB  فاصله

فاصله استحکام  revH. است( یخارج حلقه)ارتفاع  یو نزول یصعود یهاشار شاخه نیرأس و کمتر یشارها

مدل مستقل از  یبرا RHوrevH) است یدر شار بازگشت یو نزول یصعود یهاشاخه نیب یسیمغناط دانیم
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، Hیشیافزا یرهایباشند.(. متغیم کسانیسابقه 
revH ،B ،revBو outB 2در شکل  یریبصورت تصو 

 .اندشده فیتعر

 

 (7-2( تا )2-2های )در رابطه مورد استفاده یپارامترها فی. تعر2-2 شکل

 

مدل مستقل از سابقه است و اگر وابسته به  نیباشد ا یفواصل در رابطه با حلقه اصل نیا کهیصورت در

و  یمنف یهابیش جادیاز ا یریمنظور جلوگ به .باشندیم یو نزول یصعود یهاشاخه نیاز آخر یسابقه بوده توابع

a > 0 ،0  b  1یهاتیمحدود یاصل حلقهخارج از  یهاریمس  6 وy 1    0 یتمام یبرا 0 <    بکار

 .استگرفته شده

 یاستفاده از مدل مستقل از سابقه برا یبرا یلیمدل وابسته به سابقه قابل اعتمادتر است، دال اگرچه

 :محاسبه پارامترها وجود دارد

 است کسانیهر دو مدل  یبرا (7-2)-(2-2در ) ضرایب. 

 تر استمدل مستقل از سابقه ساده یزیربرنامه. 

 نیامر بد نیشود. ایآغاز م یاصل ها از حلقهمحاسبه پارامتر یبدست آمده برا یهایمنحن 

مستقل از سابقه   IHM، که مدل(FORC) معکوس مرتبه اول بوده یهایمعناست که منحن

 .است قیدق اریبس ینیبشیقادر به پ
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( بوده و جزء آهسته که 3-2) ییکه بخش نما ع،یمتشکل از دو جزء متداول است: جزء سر  IHMمدل

5yکهیمدل اثرگذار بوده به استثناء زمان یفاصله بر جزء آهسته نی. ااست( 2-3در ) b متناسب با  باشد. 1=

 IHM پارامتر نییتع -2-1-2

نقطه،  4شده توسط حداقل  فیتعر یبا شاخه صعود ،یاصل حلقه اریدر اخت کهیدر صورت 6y تا 0y ضرایب

وجود نداشته، اما هر  FORC به حداقل تعداد یازین چیهستند. ه قیها باشند قابل تطب FORC از یاو مجموعه

 نیاست که چن نیشده فرض بر ا ائهوجود، در روش ار نیتر خواهد بود. با اقیتر باشد مدل دقچه تعداد بزرگ

 .ندیها بدست آیریگاز اندازه یستیدر دسترس نبوده و با یاطالعات

نقطه، و  6شده با حداقل  نییتع یصعود شاخهبا  ،یحلقه اصل کیحاصل از  نجایارائه شده در ا روش

بدست آمده است. در صورت مطالبه  Hz 60در  کینامیحالت با حداقل سه پسماند د نی. ااست  FORCحداقل دو

. ابندی شیثبت شده افزا کینامید یهاتعداد حلقه یستیبا شتر،یب یها FORC و یاصل حلقهدر  شتریوضوح ب

 .کندیاستفاده مT 1.73تا 0.71ثبت از  10از  نشان داده شده ینمونه

 کیشبه استات یحلقه اصل-2-1-2-1

وجود دارد.  میمستق یهایریگاز اندازه کیشبه استات حلقهبه  یابیبه منظور دست یمتعدد یهاروش

-از اندازه یموجود در فرکانس اسم حلقهبه صفر( نسبت به  کی)در فرکانس نزد کیشبه استات حلقه یریگاندازه

 ترانسفورماتور هیبخش اول ر،یبه مورد اخ یابیدست ی، براگزارش نیتر است. در ایچالش یینقاط انتها یهایریگ

)به  هیو ولتاژ ثانو هیاول انیبدست آمده از جر تالیجیشود. ثبت دیدر مدار باز رها م هیشده و بخش ثانو داریانرژ

بخش اختصاص دارد. سپس،  کیبوده و به  داری( در حالت پایچیپمیاز افت ولتاژ در مقاومت س یریمنظور جلوگ

مشابه  موردنظرفرکانس  رایروش مناسب است ز نیگردد. ایم کپارچهی وندیبه شار پ یابیبه منظور دست هیولتاژ ثانو

 .استتوان  ستمیبا فرکانس س

 کیسطوح تحر یها( برانیچنقطه) هرتز 60شده در  یریگاندازه یهامجموعه حلقه نشان دهنده 3 شکل

شبه  حلقهبوده، که به منظور محاسبه M4  ساخته شده با ماده یحلقو ترانسفورماتور یبرا تسال 73/1تا  47/0از 
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را در  تسال 7/1 یشده برا یریگهانداز کیشبه استات حلقه 3شکل  ن،ی. همچنرندیگیمورد استفاده قرار م کیاستات

دهد. الزم به ذکر است که یم شیبا محاسبات( نما سهیمقا ی)مورد استفاده برا ترانسفورماتورهمان  یبرا هرتز 1

 71/0 شار باالتر از یهاتهیدانس شده با یریگاندازه  B-Hیهایبا رئوس منحن کیشبه استات حلقه ییباال مهین

 .اما نه شامل آن( تداخل دارد) تسال

)است یبطور خالص بصورت القائ انیجر نقطه بیشینه در B  = 0)


و نه  های گردابیجریانرو، نه نیاز ا .

در  شتریشده ب یریگاندازه یهاحلقه یریگبکاراست.  جزء پسماندکننده  زولهیاارائه نشده، و  یاضاف یهااتالف

در  قأیدق کیشبه استات حلقه کهیزمان یوجود، حت نیگردد. با ایم شنهادیپ یو نزول یصعود یینقاط زانو یکینزد

 ییهاکیپ نیبوده و چن کینزد اریبسخط تقاطع ، (3عبور نکند )شکل  کینامید یهاکیاز پ تسال 47/0 و 71/0

شده  یکمتر بازساز یمهیبخش ن یابینقطه با ارز کیعدم استفاده از  ایبر استفاده  میباشند. تصمیسودمند م

 نیاز چن دیبوجود آورد، با یمنف بیبا ش یبخش ظرنقطه مورد ن کهی. در صورتردیگیصورت م یصعود شاخه

و باالتر به  تسال 7/0آغاز شده در  یهاکیشود که تنها پیمشاهده م ل،یدل نینمود. به هم یپوشچشم یانقطه

 لیدل نیبکار گرفت. به هم کیشبه استات حلقه یبازساز یتوان برایتحت اشباع( را م ژهیشار ممکن )به و نیباالتر

 .شودیمحاسبات استفاده نم نیدر ا تسال 47/0 حلقه کیپ هاست که نقط

 

 حلقههمراه با  تسال 73/1تا 47/0از  کیسطوح تحر ی( برانچی¬شده )خط یریگاندازه کینامید یهاحلقه .3-2 شکل

 M4 ترانسفورماتور یبرا کیشبه استات
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از ولتاژ محاسبه شده،  یریگشار از انتگرال نکهیهستند. با توجه به ا ینوسیولتاژ و شار توابع س ،جانیا در

 :میدار یقانون فاراد قیاز طر

   0 0V t t -V t t           )2-8( 

   pk pkt t t t        
   

 )2-9( 

 کیاست که در آن شار در مقدار پ یانقطه pkt است که ولتاز از صفر عبور نموده و یزمان 0t در آن که

دهد کهیرخ م یحالت هنگام نی. ااستخود 
0 pkt =t. 

که نامتقارن  ینزول شاخه ییبدست آوردن بخش باال ،یصعود شاخهکمتر  شبه بخ یابیمنظور دست به

 یهادانیمحاسبه نمود. م کینامیتوان از سه جزء مدل دیرا م Hstat و  Hانیم ی. فاصلهاست یضرور یبوده امر

 :عبارتند از یو اضاف کیکالس

2

( )
12

cl

d dB
H B

dt



  )2-10( 

 ( , )exc

dB
H B B g B

dt




   )2-11( 

 یهااتالف انگریبا تقارن زوج ب یاچندجمله g(B)مقاومت ماده،  ρ،یسازهیضخامت ال  dدر آن که

 dB/dt عالمت یاضاف دانمی ±( و عالمت 5/0اغلب موارد  ی)برا یاضاف یهااتالف یبرا یتوان بیضر α،یاضاف

  B وdB/dt  ،باشد یصعود شاخه ییباال یمهین یبر رو یاتیعمل ینقطه کهیمورد نظر، هنگام لحظ در .است

 :میدار کیشود. سپس، با کاهش جزء استاتیم لیو شار تشک statH > H رایمثبت بوده ز

   ( , ) ( ) ( , )a d cl excH B B H B H B H B H B B H
  

        )2-12( 

زوج بوده و رفتار نشان  یتابع g(B) نکهی(. با توجه به ا4شده و مثبت است )شکل  دهینام HΔ+ فاصله نیا

 ینزول یهاشاخه یبرا ریکند، عبارت زیم تی( تبع9-2بوده و شار از ) کسانی dB/dt ی( برا8داده شده در )

 :ندیآیبدست م
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   ( , ) ( ) ( , )d d cl excH B B H B H B H B H B B H
  

         )2-13( 

( 4در شکل  ی)ورود یدر شاخه نزول (B) چگالی شاراز  کسانی( در سطح 13-2( و )12-2) سهیمقا با

( هستند. 9-2( و )8-2رفتار موجود در ) یمشابه برا یمقدار ی( دارا13-2( و )12-2توان مشاهده نمود که )یم

شاخه  ییباال مهینمشابه با  کیشبه استات حلقهو  کینامید حلقه یشاخه صعود ییباال مهین نیمقدار فاصله ب

توان یرا م یشاخه نزول ییباال مهیمعناست که ن نیامر بد نی. ااست کیشبه استات حلقهبه  کینامید حلقه ینزول

 :( بدست آورد13-2( و )12-2از ) ریبصورت ز

  ( , )d dynH B H B B H


     )2-14( 

مبدأ متقارن هستند،  یکیدر نزد کیشبه استات یاصل حلقه یو نزول یصعود یهاشاخه نکهیتوجه به ا با

 :رودیبکار م یصعود شاخه ینییپا یمهیبه ن یابیدست یبرا ریز لیتبد

   d aH B H B    )2-15( 

 :بدست آورد ریحاسبات زتوان با میم زیشاخه را ن نیرو، ا نیاز ا

   ( , ) .aH B H B B H B


     )2-16( 

بدست آورد. به منظور  یصعود شاخهنقاط مطابق با  یخط یابیتوان تنها با درون یرا م یاصل حلقه

در  ل،یدل نیشود. به همی( در جهت عکس حالت قبل بکار گرفته م15-2) عبارت ،ینزول شاخهبه  یابیدست

توسط نقاط  یاقهحل نیاجرا شود، چن کیشبه استات حلقهبدست آوردن  یبرا  Nیکینامید یریگاندازه کهیصورت

2N یریگبا استفاده از دو اندازهو  شده جادیا یروش با استفاده از بازساز نیا یابیبه ارز 4گردد. شکل یم نییتع 

شبه  شاخه( حاصل از ییباال مهیشده )ن ینیب شیپ ینزول شاخه یهایاز منحن یکیشود. یم یمختلف اعتبارسنج

-از اندازه کیشبه استات حلقهکل  یاز بازساز گرید ی( است. منحنییباال مهیشده )ن یریگاندازه یصعود کیاستات

 .دیآیمختلف بدست م ریدر مقاد هرتز 60 یهایریگ

شده و اطالعات کاتالوگ در کمتر از  یریگاندازه یهابا داده سهیدر مقا یاصل حلقهذکر است که  انیشا

 نییپا کیها در تحریریگبدست آوردن اندازه کهیرو، در صورت نی(. از ا1است )شکل  کسانی اًبیتقر تسال 8/0
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مورد استفاده زدا مغناطیس دانیبه م هبخش بسته حلق نییتوان به منظور تعیکاتالوگ را م یهاممکن نباشد، داده

. در است ازیمورد ن  λ-iحلقهات به اطالع لیتبد یبرا یچیپمیس یهاوجود، ابعاد هسته و تعداد دور نیقرار داد. با ا

 کیپسماند شبه استات حلقهکه  یصعود شاخه ییو انتها ییاست که نقاط ابتدا تینکته حائز اهم نیذکر ا ت،ینها

 .پادمتقارن است ،کندیم فیشده را تعر یازبازس

 

 ( و حلقهرهیبا دا نچی¬شده )خط یسازباز کیشبه استات حلقه(، نیچشده )نقطه ینیب شیپ ینزول ییباال مهی. ن4-2 شکل

 یریگاندازه کیشبه استات حلقه ییباال یصعود شاخهشده از  ینیب شیشده )خط ممتد(. خط پ یریگاندازه کیشبه استات

نشان  کناری. نمودار دیآیبدست مهرتز  60 یریگتنها از اندازه هشد یبازساز حلقه. دیآیبدست م کینامید حلقهشده و 

 در کسانی یمقدار یبوده، که در آن هر دو دارا HΔ- و HΔ+ یبرا یکیگراف شیو نما ییزانو هیاز ناح کترینزد ییدهنده نما

B  مورد نظر هستند. 

 

 بیمحاسبات ضرا-2-1-2-2

ها FORC از یاپارامترها به مجموعه نیبدست آوردن ا یهستند. برا 6y ات 0y ضرایب یضرور یپارامترها

 یکه برا مشابه بدست آورد یهایریگتوان از اندازهیرا م یحداقل کیشبه استات یهااز حلقه یااست. مجموعه ازین

بدست  یاصل حلقهبه  یابیدست یبرا کسانی یندیآحالت با فر نی(. ا5رود )شکل یبکار م یاصل حلقه یبازساز

شده بدست آمده که  یریگاندازه یهاحلقه هیاز کل  FORCکیها، یریگاندازه یاستفاده از تمام یآمده، اما به جا

ت. به عنوان مثال، اگر ده شده اس یبازساز کیشبه استات حلقه نیآخر یمورد استفاده برا زانیم نیکمتر از بزرگتر
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 یها به منظور بازسازیریگاندازه نیانجام شود، نه مورد از کمتر یاصل حلقهبه  یابیدست یبرا یریگاندازه

-یمورد استفاده قرار م رهیو غ  FORCنیدوم یسپس هشت مورد کمتر برا ن،ییپااز باال به   FORCنینخست

نمود  یتوان بازسازیرا م کیاستات هشب یهااز حلقه یکسانیتعداد  ،یریگاندازه  Nاز کل تعداد ن،ی. بنابرارندیگ

 از مجموعه یآغاز شده، بخش یاصل حلقهاز  یحداقل یهاحلقه نکهیبا توجه به ا ن،ی(. همچنیاصل حلقه)شامل 

FORC مورد  قیتطب ندیتوان در فرآیها را مآن جه،یها هستند. در نتبا اطالعات ارائه شده در کاتالوگها، مشابه

 .استفاده قرار داد

 

 

 M4ر ترانسفورماتو یشده برا یبازساز یهاFORC از یا. مجموعه5-2 شکل

 

دو  یریگآمده از اندازه بدست یاصل حلقهکننده  نییشد، تعداد نقاط تع انیب نیاز ا شیکه پ گونههمان

بدست آمده  یهاFORC یبرا نیموضوع همچن نیبه آن است. ا یابیدست یمورد استفاده برا یهابرابر تعداد ثبت

امتر مدل بکار نرفته و پار قینطب ندیدر فرآ یاصل حلقهبدست آمده،  یهاقهحل ی. با توجه به تماماست حیصح زین

 کی انگرینبوده )دو نقطه تنها ب یرفتار پسماند انگریشده اما ب نیینقطه تع 2تنها با   FORCکی. اگر چه است

 نکهی. هر چند، با توجه به ارندیمورد استفاده قرار گ قیتطب ندیتوانند در فرآیهمچنان م قاطخط هستند(، و ن

  FORCکیبه حداقل  یابیدست یبرا یستیبا یریگاندازه شتریب ایاست، سه  یفاقد رفتار پسماند  FORCنیچن
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 ضرایب قیتطب یاستفاده برا ردتعداد نقاط مو ن،یانجام شود. عالوه بر ا یاصل حلقههمراه با  یبا رفتار پسماند

( و رأس ستین ینیی)شامل رأس پا یصعود شاخهنقاط بخش کمتر  نیاست. ا کسانیها با تعداد ثبت  FORCبر

شده  یبازساز یهاFORC  شوندیم دهیدار نامینقاط، نقاط معن نی. ادینمایم فیرا تعر  FORCترباال

 .اندارائه شده 5 شکلدر  M4 ترانسفورماتور

 :رودیبکار م ریبه حداقل رساندن عبارت ز یبرا یسازنهی، روش به6y تا 0y ضرایببدست آوردن  یبرا

   
1 2

, , ,

1 1

N c

p c p c calc p c

c p

H B H B


 

  
   )2-17( 

توسط  بیشده به ترت نییتع FORC متناظر باc=N-1وc = 1) سهیمورد مقا FORC تعداد c در آن که

 همورد استفاده در مسئل  FORCنیامc تعداد نقاط در p، (یاصل حلقهپس از  یکوچکتر بعد  FORCنقطه و دو

-c و یاصل حلقه انیم نیمع چگالی شاردر  یسیمغناط یهادانیاستحکام م انیفاصله م p,cB(p,cHΔ( ،یسازنهیبه

مجموعه مورد نظر از پارامترها  یشده مدل برا ینیب شیپ یفاصله p,cB(calcHΔ( ، وpی در نقطه FORC نیما

شده که ( و نقاط معنادار محاسبه 7-2)-(2-2از معادالت ) یسازنهیبه نیا است.  FORCنیامc از  pنقطه یبرا

 .ندینمایاستفاده م 5در شکل   FORCاز هر یبخش

a > 0،0  b  1یهاتیشد که محدود ادآوری یستیبا  6 وy ( صادق 2-6( تا )2-4) یبرا دیبا 0 < 

 یکینامید تی(، دارا بودن محدود4-2) یروند. برایبکار م یسازنهیها در روند بهتیمحدود نیرو، ا نیباشند. از ا

به  کینامید یهاتیمحدود نی. اکنندیم رییدر هر تکرار تغ 3y تا 0y ضرایب یهاآن کران ارجح بوده، که بواسطه

0y دارنبوده، حل کران ریپذامر امکان نیا کهی( است. در صورت2-4داشتن )مثبت نگه یمعن قابل  معمولً  0<

 باشدمثبت  β ریمقاد یتمام ی( برا2-4توان کنترل نمود که )ی. هر چند، ماست یریبکارگ 1   0  یراب 

y  0 4تی(، محدود5-2)  1  بهتر  جیبه نتا یابیدست ی. هر چند، برااستبرقرار  ازین دمور طیشرا یراب

5y شود کهیم شنهادیپ 6yالزم به ذکر است کهباشد. 0 <   .شودی( در نظر گرفته م2-6) یبرا0 < 

 یها، از حدسجانیشده مورد استفاده در ا یسازهیبازپخت شب تمیالگور رینظ یسازنهیبه یروندها یبرخ

( به حداقل 17-2مختلف در هر زمان که ) ضرایببه  یابیرو، دست نیگردد. از ایحل آغاز م یبرا یتصادف هیاول
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حائز  یمطلوب باشند امر یشکل یآمده دارا بدست یحداقل یهاحلقه نکهیکنترل ا ن،ی. بنابرااست ریپذبرسد امکان

وان مثال، . به عناست( و انتخاب راه حل مطلوب 17-2چند باره ) ازمندیتواند نیامر م نی(. ا6است )شکل تیاهم

-2معادله ) یسازها با حداقلحلقه نیمورد نظر است. ا یهاکیتحر یمتفاوت برا یهاحلقه نشان دهنده 6شکل 

 یبرخ انگریب 6شکل  نیگردد. همچنیمختلف در هر زمان م ضرایببه  یابیموجب دست که( بدست آمده 17

در  یمطلوب قیمنجر به تطب توانندیم ضرایب ی. برخرندیگیمطلوب را در نظر نم یهاقیها بوده که تطبحلقه

 اریافت بس ای نییپا اریبس یدارا بودن گام بازگشت رینظ ست،ین نیچن نییباالتر شده اما در سطح پا کیسطوح تحر

در  ییگر خطاهاانیو باال بوده، ب نییپا یدر انتها یموارد نشان دهنده رفتار خوب ری. سانییپا یهاکیدر تحر عیسر

 جیبه نتا یابیدست یمرتبه، برا 5(، کمتر از 17-2از ) یکم یتنها به اجراها جانیدر اهستند.  یانیم یهاکیتحر

 .( کنترل نمود17-2فواصل منفرد در ) یبصورت خودکار با مشاهده توانیرا م یرارتک ندیاست. فرآ ازیمطلوب ن
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Analysis and effective reduction of inrush current in power 

transformers 

Seyed Reza Mousavi-Aghdam 

 

Abstract 

In this research, inrush current reduction in power transformers has been analyzed and a 

new strategy is proposed for effective reduction of this current. Residual flux has an 

important role in the amplitude of inrush current in power transformers. Therefore, first, 

analytical method has been introduced for estimating residual flux using the information 

during deenergizing. In the next step, another method has been introduced using residual 

inductance concept for estimating residual flux when there is no access to the information 

during deenergizing. Considering some limitations in this method and also possessing the 

required information and the way of deenergizing in most cases, a new strategy is proposed 

to mitigate the inrush current. In the proposed strategy, instead of estimating the residual 

flux, its value is fixed and used in energizing process to reduce inrush current. Additionally, 

the proposed strategy can be used in different types of power transformers and connections 

with no need to the neutral point. Simulation results exhibit effective reduction in inrush 

current using the proposed strategy. 

 

Key words 

Power transformer, inrush current, saturation, residual flux, transient state 



 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Final report of research project 

 

Analysis and effective reduction of inrush current 

in power transformers 

 

By: Seyed Reza Mousavi-aghdam 

 

Department of Electrical Engineering 

Faculty of Engineering 

 

This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of 

Vice Chancellor for Research. 

 

 

Date: March 2018 


