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زمان فازها با غير هم  كليدزنيهاي قدرت سه فاز از طريق ترانسفورمرحذف جريان هجومي 

  PSOالگوريتم بهينه سازي اترتون و -مدل جيلزاستفاده از 
  

  مهدي وكيليانرضا حسني كبوترخاني   احسان حاجي پور   

 

  بيتا عرب سلمان آبادي

  دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي شريف، 

  تهران، ايران

  

 شركت توزيع برق تهران بزرگ،

 تهران، ايران

  PSO، الگوريتم اترتون-جريان هجومي، شار پسماند، مدل جيلز حذف: يديكل يهاواژه

  

  چكيده

جريان هجومي، به عنوان پديده اي ناخواسته در هنگام برق دار 

، باعث افزايش قابل توجه جريان عبـوري از  ترانسفورمرنمودن 

ايـن جريـان    سيم پيچ هاي آن در چند سيكل ابتدايي مي گردد.

زياد، مي تواند سبب آسيب ديدگي عايقي سيم پيچهـا، خرابـي   

تباه سيسـتم حفـاظتي و در   مكانيكي آنها و همچنين عملكرد اش

نتيجه بي بـرق شـدن بـار گـردد. دامنـه ايـن جريـان، ارتبـاطي         

دارد. در  ترانسـفورمر تنگاتنگ با شار پسماند مغناطيسي هسـته  

اين مقاله، هدف دسـتيابي بـه روشـي هوشـمند جهـت برقـدار       

سه فاز متناسـب بـا    ترانسفورمرنمودن غيرهمزمان فازهاي يك 

و كـاهش ايـن جريـان هجـومي و     شار پسماند، جهـت كنتـرل   

-در اين مقاله، از معادالت ديفرانسيل جيلزتبعات آن مي باشد. 

) جهت مدلسازي رفتار غيرخطي هسته مغناطيسي JA( 1اترتون

 2استفاده شده است. همچنـين بهينـه سـازي تجمعـي پرنـدگان     

)PSO براي به دست آوردن زمان بهينه كليدزني مورد استفاده (

                                                           
1 Jiles-Atherton (JA) 
2 Particle Swarm Optimization (PSO) 

  قرار گرفته است.  

عملكرد مناسب روش پيشنهادي، با شبيه سازي هـاي مختلـف   

  در انتهاي مقاله نشان داده شده است.

  

  مقدمه -1
 

برق دار نمودن ترانسفورمر، همواره با مشكل جريان هجومي 

ي گذرا با دامنه اي چندين اين جريان، جريان روبرو بوده است.

 مي تواند مي باشد كه برابر) 20تا  10(گاه  ابر جريان ناميبر

تاثيرات  . از جمله]1[ به طور بيانجامددر مدار  ثانيهچندين 

استرس هاي مكانيكي  ترانسفورمرمطلوب جريان هجومي نا

]، پيرسازي عايقي و كاهش طول عمر 2تحميلي به سيم پيچ [

افت ولتاژ و اثرات نامطلوب روي  ]،3حرارتي ترانسفورمر [

] و عملكرد اشتباه ماژول حفاظتي 4بار تاميني [ كيفيت توان

  ] مي باشد.5ترانسفورمر [

 زيركاهش جريان هجومي، بايستي دو مرحله  جهت مطالعه و

  را پياده سازي نمود:
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شبيه سازي مشخصه هيسترزيس هسته مغناطيسي و  •

 محاسبه جريان هجومي

 و مغناطيسي الكتريكيادل معمدلسازي مدار  •

 ترانسفورمر سه فاز و انتخاب زمان مناسب كليدزني

براي شبيه سازي مشخصه هيسترزيس هسته ترانسفورمر، روش 

هاي گوناگوني مطرح شده است. در بين اين روشـها، دو روش  

مقبولتر واقع شده انـد. در بـين    ]7[ اترتون-و جيلز ]6[پريساچ 

اين دو روش، روش پريسـاچ پـيش از ايـن جهـت مدلسـازي      

. امـا از آنجـا كـه ايـن     ]9-8[ جريان هجومي به كار رفته اسـت 

روش، جهت مدل سازي رفتـار هيسـترزيس هسـته مغناطيسـي     

نيازمند مدلسازي گرافيكي مثلث پريساچ مي باشد، نمـي تـوان   

ت توصيف كننده به كار برد. لـذا  اين روش را به صورت معادال

هنگامي كه به دنبال مدلسازي رفتار هسته به صـورت مجموعـه   

 Matlab/Simulinkمعادالت حالت در نرم افزارهايي ماننـد  

مي باشيم، شبيه سازي زمان بر شده و عدم همگرايي در مسـاله  

با به كارگيري  اترتون-به شدت افزايش مي يابد. اما روش جيلز

يفرانسيل مشخص، با تقريب خوبي همگرايي مسـاله  معادالت د

را تضمين مي نمايد، از طرفي ديگر زمان شبيه سازي به شـدت  

كاهش مي يابد. تنها مشكل اين روش، عدم دقـت مـدل بـراي    

. ]10[حلقه هاي هيسترزيس گوناگون با ضرايب ثابت مي باشد 

ت با پارامترهـاي متغيـر، جهـ    اترتون-در اين مقاله از مدل جيلز

شبيه سازي هسته مغناطيسي و جريان هجومي بهره بـرده شـده   

  است.

 مدارهاي مغناطيسي و الكتريكي معـادل گام بعدي، شبيه سازي 

مي باشد. در اين گـام معمـوال مقـاالتي كـه ارائـه مـي شـوند،        

مدلسازي در حالت تكفاز و محدود بـه يـك نـوع ترانسـفورمر     

. در اين مقاله با بهره گيري ]13-10[ (ستاره يا مثلث) مي باشند

ــزار  ــرم اف ــل  Matlab/Simulinkاز ن و بهــره گيــري از كوپ

مدارهاي مغناطيسي و الكتريكي، مدلي استخراج شده است كـه  

توانايي مدلسازي هر نوع ترانسفورمري (چه در اوليه و چـه در  

ثانويه) را خواهد داشت. در اين مدل، جريان هجومي براي هـر  

طيسي هسـته و زمـان كليـدزني دلخـواه قابـل      شار پسماند مغنا

  محاسبه مي باشد.

، جهت محاسبه زمـان  PSOدر اين مقاله، از روش بهينه سازي 

كليدزني بهينه براي هر شار پسماند اسـتفاده شـده اسـت. ايـن     

زمان هاي بهينه، در يك جدول مناسـب در كنـار شـار پسـماند     

 Lookupجـدول ( متناسب قـرار گرفتـه و بـه صـورت يـك      

Table جـاي   حذف كننده جريان هجـومي المان حفاظتي ) در

ر در برابـر جريـان   مي گيرنـد. چگـونگي حفاظـت ترانسـفورم    

  طور كامل بيان مي شود. به ششمدر بخش هجومي 

ــش دوم   ــه، در بخ ــه مقال ــه  در ادام ــازي حلق ــونگي مدلس چگ

روش بهينـه سـازي    هيسترزيس بيان مي شود. در بخش سـوم، 

PSO   ــارم ــش چه ــت. در بخ ــده اس ــرح داده ش ــه  ش در زمين

ــي     ــي و مغناطيس ــدارهاي الكتريك ــازي م ــاده س ــونگي پي چگ

بهينـه سـازي زمـان     پنجمترانسفورمر بحث مي شود. در بخش 

معرفي مـي شـود. در    PSOكليدزني غيرهمزمان توسط روش 

بـه بحـث و جمـع بنـدي      هفـتم و  ششمنهايت در بخش هاي 

ف جريان هجـومي پرداختـه مـي    الگوريتم پيشنهادي جهت حذ

  شود.

  

  مدلسازي حلقه هيسترزيس هسته مغناطيسي -2

  

- از روش جيلزدر اين مقاله، جهت مدلسازي حلقه هيسترزيس 

. در اين روش، معادالت ]14[آترتورن استفاده شده است 

ديفرانسيل حلقه هيسترزيس ماده مغناطيسي، بر حسب نوشتن 

اين مدل مبتني بر معادالت تعادل انرژي به دست مي آيد. 

هاي  ناپذير ديواره حوزه پذير و بازگشت تغييرات بازگشت

مغناطيسي بنا شده است و به اين ترتيب مغناطيس شوندگي 

و مولفه مغناطيس شوندگي ماده مغناطيسي را از مجموع د

ناپذير به  پذير و مولفه مغناطيس شوندگي برگشت برگشت

چگونگي استخراج اين معادالت ديفرانسيل،  آورد. حساب مي

. در اين مقاله تنها ]17-14[در مقاالت متعددي بيان شده است 

  .]17[ ي گردددر بيان م نهايي معادالت
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  ، مي توان نتيجه گرفت كه:)6) تا (1( با توجه به معادالت
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  متغيرهاي معادالت فوق، در ضميمه الف معرفي شده اند.

چگالي مقادير  توجه  بهبا ) 6(-)1با در اختيار داشتن معادله (

 شدت و همچنين t+∆tو  t) در لحظه Bشار مغناطيسي (

ميدان شدت ، مي توان t) در لحظه Hميدان مغناطيسي (

را به دست آورد. لذا مي توان حلقه  t+∆tمغناطيسي در لحظه 

  را مدل نمود. و رفتار غيرخطي ماده مغناطيسي هيسترزيس

تنها مساله اي كه در اين روش باقي مي ماند، چگونگي تعيين 

) مي باشد. در αو  a ،Ms ،c ،kضرايب ثابت معادالت (

مقاالت روش هاي متعددي اعم از آزمايشگاهي و يا روش 

هاي بهينه سازي هوش مصنوعي مانند ژنتيك الگوريتم براي 

، . در اين مقاله]20-18[ تعيين اين ضرايب استفاده شده است

به دست آمده  PSOبا استفاده از بهينه سازي  ضرايب مذكور

هيسترزيس اندازه گيري شده و ، يك نمونه حلقه 1شكل . است

را  اترتون- حلقه برازش شده بر آن با استفاده از روش جيلز

آمپر  60برابر با  Hmaxدر اين حلقه هيسترزيس  مي دهد.نشان 

  بر متر مي باشد.

ن، مشاهده اترتو-با روش جيلز با شبيه سازي حلقه هيسترزيس

شدت براي  αو  a ،Ms ،c ،kمي شود كه چنانچه ضرايب 

د، نتايج نثابت در نظر گرفته شو متفاوت ميدان هاي مغناطيسي

اترتون دقيق نخواهد - با روش جيلزبرازش حلقه هيسترزيس 

، پارامترهاي بهينه شده براي 2شكل . به عنوان مثال در بود

، براي آمپر بر متر) 60برابر با  Hmax( 1شكل حلقه هيسترزيس 

ساير حلقه هاي هيسترزيس همان ترانسفورمر خاص به كار 

رفته است. همان طور كه مشاهده مي شود ، نتايج نااميدكننده 

، استفاده از ]7[مقاله  در مي باشد. براي حل اين مشكل

ميدان مغناطيسي در حلقه شدت پارامترهاي متغير با ماكزيمم 

پيشنهاد شده است. در اين مقاله، از اين روش جهت مدلسازي 

، برازش 3شكل و افزايش دقت محاسبات استفاده شده است. 

، 2بهينه همان حلقه هاي هيسترزيس نشان داده شده در شكل 

، 4شكل با استفاده از روش پارامترهاي متغير را نشان مي دهد. 

پارامترهاي متغير با ماكزيمم ميدان مغناطيسي براي اين 

ترانسفورمر خاص را نشان مي دهد. رابطه به كار رفته براي 

مدلسازي اين پارامترها در معادالت ديفرانسيل به صورت زير 

  .]7[مي باشد 
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  (ب)  (الف)

  
  (د)  (ج)

  
حلقه هسترزيس اندازه گيري شده و شبيه سازي شده با روش   -2 شكل

  اترتون با فرض پارامترهاي ثابت-جيلز
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همين معادله، براي ساير ضرايب به كار رفته است. ضرايب 

)، با استفاده از برازش منحني استخراج شده 8ثابت معادله (

  است.

در معادالت  αو  a ،Ms ،c ،kاز آنجا كه پارامترهاي 

و به خروجي مساله در  ) ثابت نمي باشد6(-)1ديفرانسيل (

) وابسته است، نياز مي باشد كه يك Hmaxيك سيكل كامل (

 روش تكراري
شود تا از همگرايي معادالت  سازي پياده3

 ]7[اطمينان حاصل گردد. در اين مقاله از روش ارائه شده در 

                                                           
3 Iterative 

نشان  5شكل فلوچارت اين روش در  بهره برده شده است.

  داده شده است. 

جهت اطمينان از صحت شبيه سازي صورت پذيرفته توسط 

نمونه جريان هجومي  يك 6شكل ، در اترتون-روش جيلز

 اترتون-اندازه گيري شده و شبيه سازي شده توسط روش جيلز

ترانسفورمر نشان داده شده است.  براي يك ترانسفورمر تكفاز

همان  .ولت مي باشد 5KVA ،220/380تكفاز به كار رفته 

در روش  چنانچه از پارامترهاي متغيرطور كه مشاهده مي شود، 

از دقت مناسبي جهت اين روش  گردد،ن استفاده اترتو-جيلز

مدلسازي رفتار هيسترزيس هسته مغناطيسي و استخراج جريان 

به گونه اي انتخاب  6البته شكل  هجومي برخوردار مي باشد.

ها و هم  Minor Loopشده است كه هم دقت مدلسازي 

دقت تخمين پيك جريان هجومي در كنار يكديگر مشاهده 

  گردد. 

  

  (ب)  (الف)

  (د)  (ج)

  
حلقه هسترزيس اندازه گيري شده و شبيه سازي شده با روش   -3 شكل

  اترتون با پارامترهاي متغير وابسته به ماكزيمم شدت ميدان مغناطيسي -جيلز
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روش تكراري جهت پياده سازي پارامترهاي متغير فلوچارت   -5 شكل

 اترتون- در روش جيلز
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  ]PSO ]21الگوريتم بهينه سازي  -3

 
عمل ها (پرندگان يا ماهي)  با يك گروه از ذره PSOالگوريتم 

روز هو براي يافتن جواب بهينه در فضاي مسئله با بمي كند 

 پردازد. هر ذره جستجو ميبه  و سرعت آنها ها رهكردن مكان ذ

كه به ترتيب  Xidو  Vidچند بعدي با دو مقدار  در يك فضاي

 ام مي باشد،i ام ذرهdمعرف موقعيت مكاني و سرعت بعد 

. در هر مرحله از حركت جمعيت، مكان ذره معرفي مي گردد

، بهينه شود. اولين مقدار روز ميهب توجه به دو مقدار بهينهبا 

 شخصي هر ذره در طول بهينه سازي مي باشد.بهترين جواب 

gاين مقدار 
best ديگر مقدار بهينه ناميده مي شود .P

best  ناميده

در هر تكرار  مي شود كه جواب بهينه كليه ذرات مي باشد.

Pبعد از يافتن دو مقدار  ،الگوريتم
best  وg

best  براي تك تك

- هب) 9( و مكان جديد هر ذره با توجه به روابط سرعتذرات، 

  شود.  روز مي

)(.

)(..

1

2

1

1

11

+

+

++
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−+=
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t

id

best

id

t

id

best

id

t

id

t

id

t

id

t

id

t

id

Xgrandc

XPrandcXwV

VXX

 (9) 

گيري  اينرسي براي سرعت نشان دهنده، wرابطه  كه در اين

با توجه به ضرايب يادگيري ذرات  c2و  c1 .دباش ذرات مي

در  و معموالهستند جواب بهينه كلي و جواب بهينه شخصي 

 ها برابر در نظر گرفته مي شود. و مقدار آن باشد مي ]2،1[بازه 

به وجود مي  ]1،0[نيز عددي تصادفي در بازه  randتابع 

  .آورد

  

  مدلسازي مداري ترانسفورمر سه فاز -4

 
پس از مدلسازي رفتار غير خطي هسته مغناطيسي، حال بايستي 

، 7شكل  مدل مداري كل ترانسفورمر را در نظر گرفت.

شماتيك يك ترانسفورمر سه فاز سه ساق را نشان مي دهد. در 

 4شار توالي صفر گذزنده از مسير هوايي 0φاين شكل 

  ترانسفورمر را نشان مي دهد.

تحليل رفتار ترانسفورمر، آن را به دو مدل مدار مي توان جهت 

تفكيك كرد. اين دو مدل به  معادل الكتريكي و مدار مغناطيسي

وسيله جريان ها و ولتاژهاي سيم پيچهاي ترانسفورمر به 

، اين دو مدار الكتريكي و 8شكل . ]9[ يكديگر كوپل مي باشند

براي مطالعات  مغناطيسي ترانسفورمر را نمايش مي دهد.

جريان هجومي، به طور معمول از جريان در ثانويه ترانسفورمر 

صرف نظر مي شود، اما جهت حفظ كليت مساله، ثانويه نيز در 

نشان داده شده است. در اين شكل، يك ترانسفورمر  8شكل 

ستاره مدل شده است، اما همان طور كه از شكل -سه فاز مثلث

دي ترانسفورمر، هر ساختار بنپيداست، مي توان با تغيير سر

ماژولهايي  در مدار مغناطيسي، ترانسفورمر را مدل نمود. دلخواه

 كه با شكل حلقه هيسترزيس نشان داده شده اند، رفتار

. براي مدل سازي را مدل مي سازندغيرخطي هسته مغناطيسي 

بهره گرفته شده  9شكل اين رفتار، از مدار نشان داده شده در 

همان  Jiles-Atherton Simulator ،9است. در شكل 

حلقه هيسترزيس هسته مغناطيسي مي  اترتون-جيلز معادالت

                                                           
4 Zero-Sequence air flux path 

  
يك نمونه جريان هجومي اندازه گيري شده و شبيه سازي   -6 شكل

  اترتون با پارامترهاي ثابت و متغير-شده با روش جيلز
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 شماتيك يك ترانسفورمر سه فاز سه ساق  -7 شكل



6 

 

الزم به ذكر است توضيح داده شده است.  2باشد كه در بخش 

در ساقهاي  R0و كه براي اندازه گيري حلقه هيسترزيس 

، بايستي از روش شرح داده مختلف يك ترانسفورمر سه فاز

  استفاده نمود. ]22[شده در 

ق هاي شرايط اوليه مساله، شار پسماند در سا 8در مدار شكل 

جهت محاسبه شار پسماند، مختلف ترانسفورمر مي باشد. 

) معمولترين روش انتگرال گيري از ولتاژ (چه اوليه و چه ثانويه

   .))10(رابطه ( مي باشد

∫
−∞=

−=
01

0

t

tp

Vdt
N

ϕ  (10) 

مي باشد و در عمل نيز هرچند اين روش به نظر ساده 

نويسندگان مشاهده نمودند كه به طور معمول پس از قطع 

% كاهش پيدا مي 30-%20ترانسفورمر، شار پسماند در حدود 

]. 11كند، اما هنوز در عمل به كار رفته و پاسخگو مي باشد [

] نشان داده است كه با استفاده از اين روش مقادير 11مرجع [

ري شار پسماند در حالت سه فاز جهت شبيه سازي و اندازه گي

البته الزم به ذكر .مدلسازي جريان هجومي تطبيق مناسبي دارند

است كه اين روش در ترانسفورمرهاي سه فاز با سربنديهاي 

خاص مانند ستاره زمين نشده و يا زيگزاگ قابل استفاده نمي 

  باشد.

 مدلسازي هاي مطرح در اين بخش توسط نرم افزار

Matlab/Simulink  صورت پذيرفته است. جهت تغيير

ان سربندي آن را در شبيه ترانسفورمر، به راحتي مي توساختار 

خروجي مدلسازي نيز جريان هجومي فازهاي  سازي تغيير داد.

مختلف و تغييرات ولتاژ و شار مغناطيسي در ساق هاي 

الزم به ذكر است چنانچه بخواهيم  مي باشد. ترانسفورمر

مطالعات را بر روي ترانسفورمر سه فاز پنج ساق انجام 

(ب) دو شاخه موازي بدون منبع  8دهيم،تنها كافي در شكل 

ولتاژ وابسته اضافه نماييم و مدل توانايي انجام محاسبات را 

دارد. تنها مشكل موجود، چگونگي اندازه گيري حلقه هاي 

 پنج ساق در واقعيت مي باشد.  فورمرترانس هيسترزيس

  

  PSOزمان كليدزني فازها با روش  يسازنهيبه -5

  

پس از مدلسازي ترانسفورمر سه فاز و رفتار غيرخطي هسته 

براي تعيين ، PSOمغناطيسي، مي توان از روش بهينه سازي 

بهينه زمان كليدزني فازهاي مختلف با توجه به شار پسماند 

. با اين عمل مي توان جريان هجومي را به طور استفاده نمود

ه مجاز جريان كامل كنترل نمود و اندازه پيك آن را در محدود

بهينه سازي زمان كليدزني، هرچند ترانسفورمر نگه داشت. 

آسان مي باشد، اما هنگامي كه  Yn-Ynبراي ترانسفورمرهاي 

يا اينكه ستاره زمين  ترانسفورمر سيم پيچي مثلث داشته باشد

، اين تصميم گيري با نشده در يكي از طرفين وجود داشته باشد

امكان پذير  ديفرانسيل و به صورت تحليلي استفاده از معادالت

ساختار درون زيرسيستم هاي هيسترزيس نشان داده شده در   -9شكل 

 (ب) 8شكل 

 (الف)

(ب) 

الف) مدار الكتريكي معادل يك ترانسفورمر سه فاز سه ساق   -8 شكل

  ستاره ، ب) مدار مغناطيسي معادل ترانسفورمر -مثلت
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نمي باشد. در اين حالت، ناگزير مجبور به استفاده از روش 

هاي بهينه سازي هوش مصنوعي مي باشيم. روشي كه در اينجا 

مي باشد. در اين روش، براي  PSOبرگزيده شده است، روش 

سه شار پسماند براي سه ساق مختلف كه به عنوان شرايط اوليه 

تحليل شده و  8له در نظر گرفته مي شوند، مدار شكل مسا

، با عوض PSOالگوريتم جريان هجومي استخراج مي شود. 

، بهترين ترتيب و زمان دن زمان كليدزني بريكرهاي سه فازكر

، 10شكل  كليدزني براي فازهاي مختلف را استخراج مي كند.

 جريان هجومي حاصل از كليدزني هوشمند و كليدزني همزمان

سه فاز را براي ترانسفورمر سه فاز خاص نشان مي دهد. 

، در اطالعات مدار شبيه سازي شده و ترانسفورمر مورد بحث

 10همان طور كه از شكل شده است.  آورده ضميمه ب

چنانچه از كليدزني هوشمند در برق دار نمودن مشخص است، 

برابر  5/4ترانسفورمر استفاده نمي شد، جريان هجومي تا 

ان نامي افزايش مي يافت، اما با تنظيم صحيح زمان جري

كليدزني و ترتيب فازها، جريان هجومي در حد جريان بي 

   باري ترانسفورمر باقي مانده است.

  

  بحث -6

  

در بخش هاي پيشين، روشي جهت محاسبه زمان بهينه 

توجه به شار پسماند ارائه مهار جريان هجومي با  برايكليدزني 

شد. پس از خريد ترانسفورمر و پيش از نصب آن، حلقه هاي 

هيسترزيس ساقهاي مختلف اندازه گيري شده و با توجه به 

مشخصات ترانسفورمر، زمانهاي كليدزني بهينه با توجه به 

مقادير مختلف شار پسماند تعيين مي شود. اين مقادير بهينه در 

. بخشي شودمي جمع آوري ) Lookup Table(يك جدول 

نشان  1جدول در  باز اين جدول براي ترانسفورمر ضميمه 

، يك كنترل كننده جريان 11شكل داده شده است. حال مطابق 

هجومي در مجاورت ترانسفورمر قرار مي گيرد. اين كنترل 

 VA ،VB( ولتاژ هر يك از سه فاز جريان هجومي، كننده

در  )PT( ولتاژ هاياستفاده از ترانسفورمربا در ثانويه را  )VCو

توسط ) Oin(هنگامي كه فرمان باز شدن بريكرها  اختيار دارد.

RTU
و يا به صورت دستي صادر گردد، اين سيگنال فرمان  5

در اختيار ماژول محاسبه پسماند قرار گرفته و لذا اين ماژول 

 به محاسبه شار در هر ساق (با انتگرال گيري از شكل ولتاژ

مناسب كه با توجه به نوع سربندي ترانسفورمر در ثانويه براي 

                                                           
٥ Remote Terminal Unit رابط مخابراتي كه در پست هايي كه از راه دور و :

  كنترل مي شوند، به كار مي رود. SCADAتوسط 

  (ب)  (الف)

    

  

  
جريان هجومي ترانسفورمر سه فاز در فازهاي مختلف، الف)   -10 شكل

  كليدزني همزمان فازها، ب) كليدزني ناهمزمان وهوشمند 
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ندش  هتسب نامرف
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دنامسپ راش يلاگچ هبساحم

 زا هدافتسا اب هنيهب ينزديلك نامز
Lookup table

 هتسب نامرف
يجورخ ندش

TA TB TC

Cin

Oin

Cout

BA(0) BB(0) BC(0)

VA VB VC

عجرم ژاتلو

 ساختار پيشنهادي جهت كنترل جريان هجومي  -11شكل 
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 مي پردازد. شار پسماند محاسبه شده ماژول تعريف شده است)

)BA(0) ،BB(0)  وBC(0)(  به بلوك محاسبه زمان بهينه

اعمال مي شود. اين بلوك با توجه به جدول تهيه شده مطابق 

را تعيين كرده ) TCو  TA ،TBن بهينه كليدزني (، زما1جدول 

 )Cinو ذخيره مي كند. هنگامي كه فرمان بسته شدن بريكرها (

صادر شد، كنترل كننده جريان هجومي در زمان مناسب فرمان 

  وصل را براي بريكرهاي سنكرون صادر مي كند. 

  

  يريجه گينتخالصه و -7

 
جريان هجومي در  حذفدر اين مقاله، روشي جهت 

ارائه  با استفاده از كليدزني غيرهمزمان ترانسفورمرهاي سه فاز

معرفي شده و پياده سازي گشت.  اترتون-شد. ابتدا مدل جيلز

دقت مدلسازي با محاسبه و اندازه گيري جريان هجومي در 

پس از آن مدل مدار يك ترانسفورمر تكفاز نشان داده شد. 

ترانسفورمر شبيه سازي گشت. توانايي الكتريكي و مغناطيسي 

ل، در پياده سازي تمام انواع ترانسفورمرها شامل ستاره، اين مد

  مثلث و قابل تعميم به هر تعداد ساق دلخواه مي باشد. 

، زمان بهينه كليدزني PSOدر نهايت با استفاده از روش 

جريان هجومي ارائه شد و يك مدار  حذفغيرهمزمان جهت 

  جهت پياده سازي آن معرفي شد.پيشنهادي 

  برخي از زمان هاي بهينه كليدزني برحسب شار پسماند  -1جدول 

BA(0) 

)T(  

BB(0)  

)T(  

BC(0)  

)T( 

TA 

)ms( 

TB 

)ms( 

TC 

)ms(  

1-  0 1 6/2  20 6/2  

1-  2/0  8/0  0 0 5/16  

1-  4/0  6/0  0 0 5/16  

6/0 5/0- 1/0- 2/10 2/10 2/16 

7/0 1- 3/0 4 6/1 6/1 

1-  1 0 0 0 8/5  

  

  مراجع -8
 

[1] P. Ling, A. Basak, “Investigation of Magnetizing 

Inrush Current in a Single-phase Transformer”, 

IEEE Trans. Magn., vol. 24, pp. 3217-3222, Nov. 

1988. 

[2] M. Steurer, K. Frohlich,“The impact of inrush 

currents on the mechanical stress of high voltage 

power transformer coils”, IEEE Trans. Power Del., 

vol 17, pp. 155-160, Jan 2002. 

[3] A. Ebner, “Reduction of voltage stress and inrush 

current of power transformers using controlled 

switchingm”, 20
th

 Int. Conf. Electricity Distribution 

(CIRED), Prague, Jun 2009. 

[4] Nagpal, T.G. Matinich, A. Moshref, K.Morison, P. 

Kundur, “Assessing and limiting impact of 

transformer inrush current on power quality”, IEEE 

Trans. Power Del., vol. 21, pp. 890-896, Apr. 2006. 

[5] L. Wu, C. Liu, S. Chien, C. Chen, “The effect of 

inrush current on transformer protection”, IEEE 

38
th

 North American Power Symposium (NAPS), 

pp. 449-456, Sept. 2006. 

[6] S. R. Naidu, “Simulation of the hysteresis 

phenomenon using preisach’s theory,” IEE Proc., 

vol. 137, March 1990. 

[7] X. Wang, D.W.P. Thomas, M. Sumner, J. Paul, 

S.H.L. Cabral, “Characteristics of jiles–atherton 

model parameters and their application to 

transformer inrush current simulation,” IEEE 

Trans. Magn, vol. 44, pp. 340-345, 2008. 

[8] E. Cardelli, E. Della Torre, V. Esposito, A. Faba, 

“Theoretical considerations of magnetic hysteresis 

and transformer inrush current”, IEEE Trans. 

Magn., vol. 45, pp. 5247-5250, Nov. 2009. 

[9] P. S. Moses, M. A. S. Masoum, H. A. Toliyat, 

“Dynamic modeling of three-phase asymmetric 

power transformers with magnetic hysteresis: no-

load and inrush conditions,” IEEE Trans. on Energy 

Conversion, vol.25, pp.1040-1047, 2010. 

[10] A. Darabi, M. Khosravi, “Inrush current analyzing 

in the transformers based on preisach model”, Int. 

Jour. Technical and Physical Problems of 

Engineering (IJTPE), vol. 1, pp. 48-53, Dec. 2009. 

[11] N. Chiesa, H.H. Hoidalen, “Novel approach for 

reducing transformer inrush currents: laboratory 

measurements, analytical interpretation and 

simulation studies”, IEEE Trans. Power Del., vol. 

25, pp. 2609-2616, Oct. 2010. 

[12] Y. Wang, S.G. Abdulsalam, W.  Xu, “Analytical 

formula to estimate the maximum inrush current”, 

IEEE Trans. Power Del., vol. 3, pp. 1266-1268, 

Apr. 2008. 

[13] J. Faiz, S. Saffari, “Inrush current modeling in a 

single-phase transformer”, IEEE Trans. Magn., vol. 

46, pp. 578-581, Feb. 2010. 



9 

 

[14] D. C. Jiles, D. L. Atherton, “Ferromagnetic 

hysteresis,” IEEE Trans. on Magn., vol. 19, 

pp.2183, 1983. 

[15] H. Li, Q. Li, X. B. Xu, T. Lu, J. Zhang, L. Li, “A 

modified method for jiles-atherton hysteresis model 

and its application in numerical simulation of 

devices involving magnetic materials,” IEEE Trans. 

on Magn., vol. 47, pp.1094-1097, 2011. 

[16] J. P. A. Bastos, N. Sadowski, Electromagnetic 

Modeling by Finite Element Methods, Marcel-

Dekker, 2003. 

[17] J. V. Leite, N. Sadowski, P. Kuo-Peng, N. J. 

Batistela, J. P. A. Bastos, A. A. de Espindola, 

“Inverse Jiles–Atherton vector hysteresis model,” 

IEEE Trans. Magn., vol. 40, pp.1769-1775, 2004. 

[18] J. Zeng, B. Bai, “Evaluation of Jiles-Atherton 

hystersis model’s parameters using mix of simplex 

method and simulated annealing”, IEEE Int. Conf. 

Electrical Machines and Systems (ICEMS), pp. 

4033-4036, Oct. 2008. 

[19] J. V. Leite, N. Sadowski, P. Kuo-Peng, N. J. 

Batistela, J. P. A. Bastos,“The inverse Jiles-

Atherton model parameters identification”, IEEE 

Trans. Magn., vol. 39, pp. 1397-1400, May 2003.  

[20] S. Cao, B. Wang, R. Yan, W. Huang, Q. Yang, 

“Optimization of hysteresis parameters for the Jiles-

Atherton model using a genetic algorithm”, IEEE 

Trans. Applied Superconductivity, vol. 14, pp. 

1157-1160, Jun. 2004.  

[21] J. Liang, A Qin, P. Suganthan, S. Baskar, 

"Comprehensive learning particle swarm optimizer 

for global optimization of multimodal functions", 

IEEE Trans. Evolutionary Computation, vol. 10, 

pp. 281-295, 2006. 

[22] E. Fuchs, Y. You, “Measurement of λ–i 

Characteristics of Asymmetric Three-Phase 

Transformers and Their Applications”, IEEE Trans. 

Power Del., vol. 17, pp. 983-990, Oct. 2002. 

 

  ضميمه الف:

  

B :   چگالي شار مغناطيسي[T] 

H :   شدت ميدان مغناطيسي[A/m] 

µ0 :   نفوذپذيري مغناطيسي خالء[Wb/(A.m)]  

Mrev :   مغناطيس شوندگي برگشت پذير[A/m] 

M :  ي مغناطيس شوندگ[A/m] 

Mirr :  مغناطيس شوندگي برگشت ناپذير [A/m] 

Man :  مغناطيس شوندگي بدون هيسترزيس [A/m] 

He :  شدت ميدان مغناطيسي موثر[A/m] 

Ms :   مغناطيس شوندگي اشباع[A/m] 

a :   پارامتر رفتار بدون هيسترزيس[A/m] 

α :  پارامتر ميدان اصلي  
k :   پارامتر پينينگ[A/m] 

c :  پارامتر انعطاف پذيري حوزه  
Rp,(a,b,c) : مقاومت اتصال كوتاه شبكه در اوليه ترانسفورمر  

Lp,(a,b,c) : سلف اتصال كوتاه شبكه در اوليه ترانسفورمر  

Rc,(ab,bc,ca)   مقاومت معادل تلفات هسته ترانسفورمر  

  

  ضميمه ب:

  
 كيلو ولت آمپر 500  :توان نامي

 ولت 400/20000  :ولتاژ

  هرتز 50  :فركانس

 Dyn5  :گروه برداري

 M5T30  :نوع ورق

 سانتي متر مربع 282  :سطح مقطع هسته

 دور 22  :تعداد دور فشار ضعيف

 دور 2001 :تعداد دور فشار قوي

Rp,(a,b,c) :  80 اهم 

Rp(bc,ab,ca) : 84/6 اهم 

Rc,(ab,bc,ca) :  700 كيلو اهم  

 : R0 100 كيلو اهم 

Lp,(a,b,c) : 2546/0 هانري  

Lp,(ab,bc,ca) : 1466/0 هانري  

Ba(0) : 5/0 تسال  

Bb(0) : 25/0- تسال  

Bc(0) : 25/0- تسال  
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