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وقتي ترانسفورماتور به شبكه متصل ميشود، جريان  — چكيده
هجومي با دامنه بزرگي از شبكه دريافت ميكند. محدودكننده جريان 

 زماني كه ترانسفورماتور براي اولين بار DCنوع راكتور  )ICLهجومي (
به شبكه متصل مي شود، جريان هجومي آن را محدود ميكند. اگر در اثر 
خطاي گذرا (مانند خطاي اتصال كوتاه و غيره) ترانسفورماتور از شبكه 

 نمي تواند DC نوع راكتور  ICLقطع و دوباره وصل شود، در اين صورت
براي بار دوم جريان هجومي ترانسفورماتور را محدود نمايد. در اين مقاله 

 مي توان DC نوع راكتور ICLراه حلي ارائه شده است كه با استفاده از 
جريان هجومي ترانسفورماتور را براي هر چند باري كه به شبكه متصل 

مي شود محدود نمود. ساختار پيشنهادي نيازي به مدار كنترل، مدار 
اندازه گيري و كليد قدرت با ظرفيت بيشتر ندارد. همچنين ساختار 

پيشنهادي تاثيري بر روي عملكرد رله هاي حفاظتي و حالت پايدار سيستم 
) 1ندارد. در اين مقاله با مقايسه راه اندازي سيستم قدرت در سه حالت 

 پيشنهادي و با استفاده ICL) با DC 3 نوع راكتور ICL) با ICL 2بدون 
 انجام شده است  PSCAD/EMTDCاز نتايج شبيه سازي كه با نرم افزار

 پيشنهادي نشان داده شده است و امكان به ICLصحت عملكرد 
 كارگيري آن اثبات شده است.

 محدود كننده جريان ؛ ترانسفورماتور قدرت—واژه هاي كليدي 
  كيفيت توان.؛خطاي اتصال كوتاه؛ هجومي

 مقدمه. 1 .۱

) به معناي ظرفيت يك سيستم قدرت براي PQمسئله كيفيت توان (
بار، با كيفيت مطلوب است. مشكل هاي متعددي به  تامين انرژي الكتريكي

 ضعيف در سيستم قدرت بوجود مي آيد. مانند عملكرد اشتباه PQدليل 
. مطالعات نشان مي دهد كه خطاي [1]سيستم هاي كنترل مدرن و غيره 

اتصال كوتاه و جريان هجومي ترانسفورماتور نمونه اي از جريان هاي گذرا 
  سيستم مي باشند.PQو از اصلي ترين عوامل كاهش 

در شبكه توزيع از ريكلوزر براي حذف خطاهاي گذرا، ايزوله كردن 
خطاها و مديريت ساختار شبكه استفاده مي شود. بنابراين استفاده از ريكلوزر 
باعث افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت، كاهش انرژي توزيع نشده و در 
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. امروزه استفاده از [2]نتيجه افزايش درآمد شركت هاي توزيع مي شود 
 ريكلوزرها در سيستم هاي قدرت امري اجتناب ناپذير است.

رفتار يك ترانسفورماتور قدرت وقتي براي بخشي از يك سيكل 
فركانس شبكه بدون بار به شبكه متصل مي شود، مانند اتصال كوتاه مي باشد. 
بطوري كه شار هسته افزايش مي يابد و هسته در ناحيه اشباع قرار مي گيرد و 

جريان هجومي بزرگي از شبكه دريافت مي كند. جريان هجومي 
 DCترانسفورماتور يك جريان گذراي نامتعادل، هارمونيكي و با مولفه 

مي باشد. اين جريان گذرا به عوامل مختلفي نظير شار پسماند ، دامنه ولتاژ، 
زاويه وصل كليد، ويژگي مغناطيسي هسته، مقاومت مدار اوليه ترانسفورماتور 

. دامنه جريان هجومي به ده برابر جريان نامي [3]و غيره بستگي دارد 
ترانسفورماتور يا بيشتر، مي رسد. اين امر باعث بروز مشكل هاي زير مي گردد 

[4-6]. 
 افزايش تنش حرارتي و مكانيكي تجهيزات -1

 عدم عملكرد صحيح رله هاي حفاظتي ترانسفورماتور -2

 كاهش طول عمر ترانسفورماتور و تجهيزات ديگر -3

 اضافه ولتاژ به علت تشكيل رزونانس -4

 كاهش كيفيت توان -5
 دو روش اصلي براي محدود نمودن جريان هجومي وجود دارد.

 [8 ,7]الف) تغيير در ساختار دروني ترانسفورماتور 
 .[8]تغيير در ساختار مغناطيسي هسته ترانسفورماتور  •

 [12 ,11].تغيير در ساختار سيم پيچي ترانسفورماتور  •

 .[10 ,9]ب) اضافه نمودن مدارهاي اضافه 
با استفاده از فاصله هوايي مجازي كه ضخامت آن قابل كنترل است 

جريان هجومي محدود مي شود. در اين روش يك سيم پيچ كمكي مورد نياز 
اين روش، طراحي ترانسفورماتور را  مي شود.  تغذيهDCاست كه با جريان 

پيچ هاي  پيچيده و هزينه ساخت آن را افزايش مي دهد. نقص روش سيم
. محدود كننده جريان هجومي نوع نامتقارن نيز پيچيدگي طراحي است

، وصل نمودن به [16 ,15]، كنترل زاويه وصلSICL ([13, 14]ابررسانا (
 DC [19]، محدود كننده جريان هجومي نوع راكتور [18 ,17]ترتيب فازها

نمونه اي از روش هايي هستند كه به مدارهاي اضافي نياز دارند. روش 
SICL به دليل استفاده از مواد ابررسانا و سيستم خنك كنندگي گران قيمت 

است و بطور گسترده استفاده نمي شود. روش هاي وصل نمودن به ترتيب 
فازها و كنترل زاويه وصل، نياز به مدار كنترل و مدار تشخيص دارند و 

 كنترل زاويه وصل بايد خيلي دقيق باشد. همچنين در اين روش ها عملكرد 

 

 

 

 

 

 

 

 DC نوع راكتور ICL: 1شكل 

مستقل هر قطب كليد قدرت مورد نياز است. يكي از روش هاي ساده و 
 با ترانسفورماتور  ICL ارائه شده است. در اين روش كه[19]پركاربرد در 

سري مي شود، مدار كنترل و مدار اندازه گيري نظير اندازه گيري شار پسماند 
و سنجش زاويه پيك براي وصل كليد قدرت مورد نياز نيست. عملكرد 

مطمئن، پاسخ سريع و كم هزينه بودن از ويژگي هاي منحصر به فرد اين 
توپولوژي است. نقص اصلي اين روش در راه اندازي مجدد سيستم مي باشد. 

 به شبكه متصل مي شوند، ICLوقتي براي اولين بار ترانسفورماتور قدرت و 
 اثر در  آن شارژ مي شود و جريان هجومي را كاهش مي دهد. اگرDCراكتور 

 قطع اوليه سمت قدرت كليد) كوتاه اتصال مانند (ديگر گذراي عوامل يا خطا
 پيشنهاد ساختار صورت اين در شود، وصل دوباره خطا رفع از پس و شود
برقدار  دوباره حالت در را هجومي ديگر نمي تواند جريان] 19 [در شده
 بهعالوه بر اينكه در ساختار پيشنهادي، نمايد.  محدود ترانسفورماتور شدن

 با ي تجهيزات همچنين از نيست، بلكهيمدارهاي كنترل و ديگر تجهيزات نياز
عملكرد ي تاثيري بر روي استفاده مي شود. ساختار پيشنهادكم ظرفيت 

 .ندارد  نيزهاي حفاظتي و عمليات بهره برداريرله

 DC نوع راكتور ICL. نحوه عملكرد 2 .۲

 مقاومت. مي دهد نشان  راDCنوع راكتور   ICLمداري ساختار 1 شكل
مي باشد.  DCراكتور  پيچ سيم اهمي مقاومت دهنده نشان DCراكتور  با سري

 كار پايدار حالت و دشارژ شدن شارژ شدن، حالت، سه در توپولوژي اين
 شارژ شدن، حالت   ارائه شده است. در[19] اطالعات بيشتر در .مي كند
 R RDR3RوDR1 Rديود  جفت يك مي شود به شبكه متصل ترانسفورماتور وقتي

 و مي شود سري ترانسفورماتور با DCراكتور  صورت اين در. مي كنند هدايت
 هجومي جريان دامنه  بنابراين.مي شود  جاريDCراكتور  طريق از خط جريان
جريان  كه مي يابد ادامه جايي تا شارژ شدن مي گردد. حالت محدود
 از اين لحظه به بعد حالت دشارژ .برسد خط جريان پيك  به اولينDCراكتور 

  :[19]شدن شروع مي شود. معادله جريان شارژ شدن برابراست با 
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 : سيستم قدرت مورد مطالعه2شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICL بدون استفاده از A: جريان فاز 3شكل 

 𝑖𝑖𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−𝐴𝐴 = 𝑖𝑖𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎−�𝑅𝑅𝐿𝐿�𝑡𝑡 �− 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑍𝑍 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡0 − 𝜃𝜃) +
2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅 � +

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑍𝑍 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜃𝜃) − 2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅   
)1                                                                                                (  

Zكه در آن  = �(R2  + (L𝜔𝜔)2) ،𝜃𝜃 = tan−1(
𝐿𝐿𝜔𝜔𝑅𝑅 )، 

R= RRpR + RRDC-reactorR) RRpRمقاومت مدار اوليه ترانسفورماتور و  
 RRDC-reactorR مقاومت راكتور DC ،(مي باشد L = LRpR +LRDC-reactor R+LRm 

R)LRpR،اندوكتانس نشتي مدار اوليه ترانسفورماتور  LRDC-reactorRاندوكتانسR 

R راكتورDC و LRmR ،(اندوكتانس مغناطيسي ترانسفورماتور مي باشد VRDFR افت 
 پيك ولتاژ شبكه مي باشد. در حالت VRmRولتاژ باياس مستيقم ديود و 

دشارژشدن همه ديودها هدايت مي كنند و ولتاژ دو سر محدود كننده صفر 
است و راكتور اتصال كوتاه مي شود. به دليل وجود مقاومت راكتور و مقامت 

بصورت نمايي كاهش مي يابد و دامنه آن DC مسير دشارژ، جريان راكتور 
 تخليه DCهميشه بيشتر از پيك جريان خط است. هنگامي كه انرژي راكتور 

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐  :[19]شود حالت پايدار شروع مي گردد. رابطه جريان دشارژ برابر است با  ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎−�𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎 �𝑡𝑡 �𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 +
2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎 � − 2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎 ) 2             (  

 حداكثر مقدار جريان شارژ مي باشد در اين حالت نيز iRmaxRكه در آن 
 اتصال كوتاه است. شكل موج ولتاژ و جريان بار در اين حالت DCراكتور 

 كمي بيشتر از جريان بار DCاعوجاجي نيست و دامنه جريان راكتور 
دامنه LRDC-reactor R بسيار مهم است. با افزايش ICLمي باشد. مقدار اندوكتانس 

 نحوه بدست آوردن اندوكتانس 3جريان هجومي كاهش مي يابد. رابطه 
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎  را نشان مي دهد.DCراكتور  =

𝑅𝑅.𝑇𝑇
4 ln ((𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷−2𝑉𝑉𝐷𝐷𝑅𝑅 ) (𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷−2𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷−𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚⁄ ))

− 𝐿𝐿𝑃𝑃 − 𝐿𝐿𝑚𝑚  ) 3(  

 عكس فركانس شبكه T متوسط ولتاژ يكسوشده و VRDSRكه در آن 
 مي باشد.

 نوع ICL، با ICL. مقايسه سه حالت بدون 3 .۳
  پيشنهاديICL و با DCراكتور 

 . نحوه عملكرد سيستم قدرت مورد مطالعه3.1 .۳.۱

 نمونه اي از سيستم قدرت صنعتي و پر كاربرد را نشان مي دهد. اين 2شكل 
 ، يك خط انتقال با پارامترهاي 10MVAسيستم از يك منبع تغذيه سه فاز 
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 DC نوع راكتور ICL: سيستم قدرت با 4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DC نوع راكتور ICL در حالت استفاده از A: جريان فاز 5شكل 

 

 مشخص شده در شكل، يك ترانسفورماتور قدرت
10 KV : 10 KV /10 MVA يك بار كه در اينجا يك موتور القايي سه ،

 مي باشد و دو عدد كليد قدرت كه مجهز به سيستم MVA/10 KV 10فاز 
ريكلوز مي باشند تشكيل شده است. مطابق با عمليات بهره برداري، ابتدا 

BRK1 وصل و ترانسفورماتور به شبكه متصل مي شود، سپس BRK2 
وصل و بار به شبكه متصل مي شود. فرض مي كنيم پس از راه اندازي موتور 
القايي يك خطاي گذرا سه فاز به زمين در سمت ثانويه رخ مي دهد. پس از 
رفع خطا، كليدهاي قدرت به ترتيب عمليات بهره برداري گفته شده وصل 

، شكل موج 3مي شوند و سيستم دوباره به كار خود ادامه مي دهد. شكل 
 t=0.14s ،BRK1 در زمان 3 را نشان مي دهد. مطابق شكل Aجريان فاز 

وصل مي شود و ترانسفورماتور بدون بار به شبكه متصل مي شود و جريان 
 وصل و t=0.54s ،BRK2هجومي بزرگي از شبكه دريافت مي كند. در زمان 

بار به شبكه متصل مي شود. و جريان راه اندازي از شبكه دريافت مي كند. در 
t=1s .يك خطاي اتصال كوتاه سه فاز به زمين در سمت ثانويه رخ مي دهد 

در اين صورت رله اضافه جريان، خطا را تشخيص مي دهد و پس از سپري 

شدن چند سيكل ترانسفورماتور و بار را از شبكه جدا مي كند. چون كليدهاي 
قدرت مجهز به سيستم ريكلوز مي باشند، پس از رفع خطا به ترتيب 

ترانسفورماتور و بار به شبكه متصل مي شوند. در اين صورت براي بار دوم 
نيز جريان هجومي و جريان راه اندازي موتور القايي از شبكه دريافت 

مي شود. اگر در طول عمليات بهره برداري جريان خط بيشتر از جريان 
 تا اولين پيك جريان خط شارژ مي گردد. در اين DC شود، راكتور DCراكتور 

 براي جريان هاي كمتر از جريان ICLصورت زمان دشارژ افزايش مي يابد و 
  نشان داده شده است.5 كار نمي كند. اين موضوع در شكل DCراكتور 

كتور ICL. نحوه عملكرد 3.2 .۳.۲   DC نوع را
قدرت مورد مطالعه   را در سيستمDC نوع راكتور ICL نحوه اتصال 4شكل 

 نوع ICL را در حالت استفاده از A جريان فاز 5نشان مي دهد. شكل 
 وقتي براي اولين بار ترانسفورماتور 5 نشان مي دهد. مطابق شكل DCراكتور 

  جريان هجومي DC نوع راكتور t=0.14s ،(ICLبه شبكه متصل مي شود (
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  پيشنهاديDC نوع راكتور ICL: سيستم قدرت با 6شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيشنهاديDC نوع راكتور ICL در حالت استفاده از A: جريان فاز 7شكل 
 

 جريان راه اندازي موتور القايي را t=0.54sترانسفورماتور و همچنين در 
محدود مي كند و اصطالحاً باعث راه اندازي نرم موتور القايي مي شود. در 

 پيك جريان اتصال كوتاه نسبت t=1sصورت وقوع خطاي اتصال كوتاه در 
 نوع ICL يافته است. بنابراين % كاهش41، تقريباً ICLبه حالت بدون 

  به عنوان محدود كننده جريان خطا نيز عمل مي كند. اين ويژگيDCراكتور 

باعث مي شود كه از تجهيزاتي با ظرفيت كم استفاده شود. پس از رفع خطا و 
 به حداكثر مقدار خود DCوصل مجدد كليدهاي قدرت، چون جريان راكتور 

 ديگر نمي تواند جريان هاي كمتر از جريان ICLرسيده است بنابراين 
 را محدود كند. بنابراين وقتي ترانسفورماتور براي بار دوم در DCراكتور 

t=1.56s ،به شبكه متصل مي شود ICL ديگر [19] پيشنهاد شده در 
نمي تواند جريان هجومي و حتي جريان راه اندازي موتور القايي را محدود 

 پيشنهاد شده در ICLنمايد. اين نقص اصلي باعث عدم كاركرد مناسب 
  مي شود.[19]

 . محدود كننده جريان هجومي پيشنهادي3.3 .۴

 پيشنهادي نشان مي دهد. ICL ساختار سيستم قدرت را به همراه 6شكل 
 پيشنهادي و كليد ICL به عنوان كليد اصلي BRK1در ساختار پيشنهادي از 

قدرت سمت اوليه ترانسفورماتور استفاده شده است و جريان عبوري از آن 
 را در A شكل موج جريان فاز 7 مي باشد. شكل DCهمان جريان راكتور 

 در 7 پيشنهادي نشان مي دهد. مطابق شكل ICLحالت استفاده از 
t=0.14s،BRK1  وصل مي شود و ترانسفورماتور براي اولين بار به شبكه 

 پيشنهادي جريان هجومي ترانسفورماتور را محدود ICLمتصل مي شود. 
 محدود مي كند و t=0.54sمي كند و جريان راه اندازي موتور القايي را در 

 كه خطاي اتصال t=1sموتورالقايي به صورت نرم راه اندازي مي شود. در 
 به DCكوتاه سه فاز به زمين در سمت ثانويه رخ مي دهد، جريان راكتور 

ميزان اولين پيك جريان خط شارژ مي شود و دامنه جريان خطا را كاهش 
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مي دهد. پس از تشخيص جريان خطا بوسيله رله حفاظتي و سپري شدن چند 
سيكل، جريان خطاي محدود شده بوسيله كليدهاي قدرت قطع مي شود. از 

 جريان BRK1 سري است با قطع شدن DC با راكتور BRK1آنجايي كه 
 ICL نيز صفر مي شود. در اين صورت سيستم قدرت و DCراكتور 

 t= 1.56sپيشنهادي براي راه اندازي مجدد آماده مي شوند. وقتي در 
كليدهاي قدرت به ترتيب وصل مي شوند، ابتدا جريان هجومي 

ترانسفورماتور و سپس جريان راه اندازي موتور القايي محدود مي شود و 
 سيستم به شرايط كاري خود ادامه مي دهد.

 گيري نتيجه

 فقط هنگامي كه DCمحدود كننده جريان هجومي نوع راكتور 
ترانسفورماتور براي اولين بار به شبكه متصل مي شود مي تواند جريان 

هجومي را محدود نمايد. اگر جريان گذرايي مانند جريان خطا در سيستم 
رخ دهد و كليدهاي قدرت مجهز به سيستم ريكلوزر باشند در اين صورت 

 بيشتر از جريان خط مي شود و در نتيجه محدود كننده DCجريان راكتور 
 نمي تواند جريان هجومي ترانسفورماتور را DCجريان هجومي نوع راكتور
 پيشنهاد شده بدون استفاده از ICLدر اين مقاله  براي بار دوم محدود نمايد.

مدار كنترل و مدار اندازه گيري، جريان هجومي ترانسفورماتور را محدود 
مي كند. و وقتي ترانسفورماتور براي بار دوم به شبكه متصل مي شود باز هم 

 پيشنهادي تجهيزي به سيستم ICLجريان هجومي آن را محدود مي كند. 
اضافه نمي كند و تاثيري بر روي عملكرد نرمال سيستم ندارد. و عملكرد 

 رله هاي حفاظتي و كليد قدرت را نيز تحت تاثير قرار نمي دهد. 
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