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 از حوزه هارمونیک تو سعهیافته بهمنظور شبیه سازی و تحلیل دقیق هارمونیکی تران سفورماتور نوع ه ستهای پنج ستونه در، در این مقاله:چکیده
، از مدل فرکانس پایین تران سفورماتور همراه با در نظرگیری مدار مغناطی سی، برای این منظور.شرایط گذرا عالوه بر حالت ماندگار ا ستفاده می شود
 سپس نحوه مدل سازی هسته مغناطی سی غیر ایدهآل.مناسب برای مطالعات در محدوده فرکانسی عملکردی سی ستمهای قدرت استفاده خواهد شد
 تحلیل جریان، درنهایت.مطرح شده و روابط ریا ضی الزم بهمنظور پیاده سازی منا سب آنها در حوزه هارمونیک تو سعهیافته ب سط داده خواهد شد
 شبیهسازی و بهمنظور بررسی دقت نتایج حاصل از شبیهسازی انجام شدهMatlab هجومی یک نمونه ترانسفورماتور با پیادهسازی روابط در نرمافزار
.با نتایج منتج از نرمافزار آنالیز حالت گذرا در سیستمهای قدرت مورد مقایسه قرار گرفتهاند
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Abstract: In this paper, Extended Harmonic Domain is used in order to simulate and exact harmonic analysis of five-limb core type
transformers during the transients in addition to steady state. To this aim, low frequency model of transformer along with considering
magnetic circuit, appropriate for studies in the range of power system frequency, are used. Then, modeling procedure of non-ideal core
is mentioned and required mathematical equations for their appropriate implementation in extended harmonic domain will be expanded.
Finally, analyzing of inrush current of a sample transformer by implementing the equations in Matlab software is simulated and in
order to investigate the accuracy of the proposed method, results of the performed simulation are compared with those results derived
from transient analysis in power systems software.
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 -1مقدمه
با توجه به گ سترش روزافزون ا ستفاده از تجهیزات غیرخطی و درنتیجه
افزایش تزریق هارمونیکهای مختلف ولتاژ و جریان در س یس تمهای
قدرت مدرن ،مس ئله کیف یت توان به دل یل تأثیرگذاری بر بخش های
مختلف شبکه به یکی از م سائل ب سیار مهم در بهرهبرداری تبدیل شده
اس ت .از اثرات مخرب وجود هارمونیکها در ش بکههای قدرت میتوان
به تداخالت رادیویی ،کاهش کیف یت توان و بیش تر ش دن تلفات در
بانکهای خازنی و ترانس فورماتورهای قدرت اش اره نمود .در ش رایط
هارمونیکی ش کل مو های ولتاژ و جریان معو ش ده که ممکن اس ت
باعث عملکرد نادرس ت س یس تمهای کنترلی و حفاظتی گردد .ایجاد
گش تاور ض ربانی بر محور ماش ینهای الکتریکی و گرم ش دن آنها از
دیگر مشکالت حضور هارمونیکها در شبکه میباشد که موجب نیاز به
استفاده از فیلترهای مناسب میگردد [.]1-3
یکی از انواع حاالت گذرا در ش ب که های قدرت که با آلودگی
هارمونیکی قابل توجه همراه است ،برقدار کردن ترانسفورماتور میباشد
که این شرایط بهوا سطه وجود ه سته مغناطی سی قابل ا شباع به وجود
میآ ید [ .]4-5میزان این جر یان تا حد قابل توجهی از جر یان عملکرد
عادی ترانس فورماتور بیشتر اس ت و در بعض ی حاالت س بب عملکرد
اشتباه رله حفاظتی میگردد .تحلیل صحیح این پدیده بسیار با اهمیت
بوده و اس ال عملکرد ر له دیفرانس یل مبتنی بر آ نالیز محتوای
هارمونیکی آن میباش د [ .]6-8همچنین برقدار نمودن ترانس فورماتور
ممکن است در شرایطی با پدیده فوق اشباع همراه باشد که موجب بروز
اشکاالتی در عملکرد رله خواهد شد [ .]9بررسی هارمونیکهای موجود
در شبکه در شرایط ماندگار و گذرا را میتوان براسال تحلیل مبتنی بر
حوزه زمان ،فرکانس و یا هر دو انجام داد [ .]10هر یک از این روشها
دارای مزایا و معایبی در برابر سایر روشها میباشند.
در حوزه زمان معادالت دیفرانس یل حاکم بر مس ئله بهص ورت
عددی و گام به گام با یک روش انتگرالگیری مناس ب حل میگردند.
دقت باالی پا سخ از ویژگی تحلیل حوزه زمان میبا شد؛ در مقابل زمان
نس بتا باالی مورد نیاز جهت تحلیل و همچنین وابس تگی زیاد روند
تحلیل به ش رایط اولیه از جمله معایب آن به ش مار میرود .تحلیل
هارمونیکی در این حوزه مس تلزم اس تفاده از عملیات ریاض ی اض افی
همچون ت بد یل فور یه س ریع بهمنظور تجز یه مؤل فه های هارمونیکی
میباش د که عالوه بر زمان مورد نیاز ،حجم محاس بات را نیز افزایش
میدهد .عالوه بر این اس تفاده از این روشها در ش رایط گذرا با خطای
قابل توجه همراه می باش د [ .]10در حوزه فرکانس امکان بررس ی
وابس تگی تجهیزات به فرکانس همچون اثر پوس تی با دقت بس یار باال
وجود دارد [ .]1س رعت تحلیل در این حوزه بس یار باال بوده و جهت
برآوردهس ازی حدود  95درص د از نیازهای فنی کافی میباش د .تحلیل
هارمونیکی با مدلسازی منابع تولید هارمونیک بهصورت منابع جریان و
تزریق آنها به ش ینهای متناظر در فرکانس مربوطه ص ورت میگیرد.
در مقابل این ویژگیهای قابل توجه ،عدم توانایی در دنبال کردن حاالت
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گذرا و همچنین عدم دقت کافی در ش بیهس ازی تجهیزات غیرخطی
همچون ادوات کل یدزنی به کاررف ته در م بدل های الکترون یک قدرت از
معایب آن میباش ند .بس یاری از نرمافزارهای مبتنی بر این حوزه از
دینامیکهای نا شی از هارمونیکها در شرایط گذرا صرفنظر میکنند
که با توجه به افزایش آلودگی هارمونیکی موجب کاهش دقت میش ود
[ .]10در روشهای حوزه زمان-فرکانس از مزایای هر دو حوزه ا ستفاده
میگردد بهص ورتی که ش بکه به دو قس مت خطی و غیرخطی تجزیه
شده و قسمت خطی در حوزه فرکانس و بخش غیرخطی در حوزه زمان
تحلیل می شود و درنهایت پا سخ کلی به کمک روشهای تکرار و روابط
ر یاض ی مربو طه مش خو خوا هد ش د .از م عا یب آن میتوان به
پیچیدگیهای پیادهسازی کامپیوتری اشاره نمود [.]10
یکی از روش های بس یار قدرتم ند در حوزه فر کانس ،حوزه
هارمونیک تو سعهیافته بوده که بر ب سط سری فوریه تابع تا دقت مورد
نظر مبتنی میبا شد .در این روش به کمک مجموعهای از توابع ریا ضی
امکان بررس ی دقیق حاالت گذرای ناش ی از هر هارمون یک همراه با
س رعت بس یار باال در حوزه فرکانس فراهم میگردد [ .]11همچنین
میتوان پاس خ حاص ل از این روش را به کمک ماتریسهای انتقال به
شکل مو در حوزه زمان بهمنظور تحلیل و یا مقایسه تبدیل نمود.
از نمایش حوزه هارمون یک توس عه یافته جهت مدلس ازی و
پیاده سازی تعدادی از تجهیزات سی ستم قدرت همچون خطوط انتقال،
بانک ترانس فورماتوری ،ادوات الکترونیک قدرت و ژنراتورهای س نکرون
ا ستفاده شده ا ست [ .]12-16کاربرد حوزه هارمونیک تو سعهیافته در
تحلیل پایداری گذرا در شرایط هارمونیکی ،اثر شیفت فاز منبع ورودی
بر طیف هارمونیکی در حالت گذرا ،بررس ی اض افه ولتاژهای بلند مدت
در زمان برقدار نمودن همزمان بانک خازنی و ترانسفورماتور ،مدلسازی
سی ستمهای  HVDCمبتنی بر مبدل منبع ولتاژ و مدل سازی تکفاز
عناصر سیستم قدرت در شرایط گذرا در [ ]17-21ارائه شده است.
در این مقاله از روش حوزه هارمونیک توس عهیافته جهت تحلیل
هارمونیکی دقیق تران سفورماتور نوع ه ستهای پنج شاخه در حالت گذرا
با در نظرگیری مدار الکتریکی و مغناطیس ی و ارتباط آن ها بهمنظور
شبیه سازی و تحلیل جریان هجومی ا ستفاده خواهد شد؛ بهطوریکه
دنبال کردن تغییرات دقیق هر هارمونیک در طی فرآیند برقدار ش دن
ترانسفورماتور بدون انجام هرگونه محاسبه اضافی قابل انجام خواهد بود.
روابط ر یاض ی در نرمافزار  Matlabپ یادهس ازی و جهت حل بهی نه
معادالت دیفرانس یل حاص ل از روش انتگرالگیری ذوزنقهای اس تفاده
ش ده اس ت .بهمنظور بررس ی ص حت و دقت نتایج حاص ل از روش
بهکاررفته در این مقاله ،جریان هجومی ترانس فورماتور مورد مطالعه به
کمک نرمافزار  EMTPمجددًا شبیه سازی شده و خروجیهای حا صل
باهم مقایسه میشوند.

 -2حوزه هارمونیک توسعهیافته
ب سط به کمک سری فوریه یکی از ایدههای ا صلی در حوزه هارمونیک
تو سعهیافته برای نمایش سیگنالهای ورودی و خروجی ا ست .ا سال

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1733مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

تحلیل هارمونیکی جریان هجومی . . .

تحلیل به کمک این روش بر مبنای بس ط س ری فوریه توابع تا مرتبه
مورد نیاز جهت رس یدن بهدقت کافی میباش د .تابع متناوب )𝜏(𝑥 با
دوره تناوب  𝑇0که به صورت سری فوریه نو شته شده ا ست را در نظر
بگیرید.

حاص لض رب دو تابع به کمک رابطه ( )9در حوزه هارمونیک
توسعهیافته برحسب عملگر 𝐺 داده میشود [.]15

∞

در راب طه ( ،)9ماتریس ]𝐴[ دارای س اخ تار قطری بوده و از محتوای
هارمونیکی )𝜏(𝑎 و براسال رابطه ( )10تشکیل میگردد.

𝜏𝑥(𝜏) = ∑ 𝑋𝑛 (𝑡) 𝑒 𝑗𝑛𝜔0

()1

()9

)𝜏(𝑋 ]𝐴[ )𝜏( 𝑇 𝐺 = )𝜏(𝑥 )𝜏(𝑎

∞𝑛=−

در این رابطه 𝜋𝑇 𝜔0 = 2و ] 𝜏 = [𝑡, 𝑡 + 𝑇0میبا شند .ضرایب در حالت

𝐴
𝐴−ℎ

0

کلی تابع زمان بوده و در یک دوره تناوب به کمک رابطه ( )2محاس به
میشوند.
()2

1 𝑡+𝑇0
∫
𝜏𝑑 𝜏𝑥(𝜏) 𝑒 −𝑗𝑛𝜔0
𝑡 𝑇0

ℎ

𝑋 𝑇 𝐺 = 𝜏𝑥(𝜏) ≅ ∑ 𝑋𝑛 (𝑡) 𝑒 𝑗𝑛𝜔0
𝑛=−ℎ

که در این رابطه  hباالترین مرتبه هارمونیکی اس ت .توابع 𝐺 و 𝑋 به
ترتیب برابر با
𝜏 𝑒 −𝑗ℎ𝜔0
⋮
𝜏 𝑒 −𝑗𝜔0
=𝐺
1
𝜏 𝑒𝑗𝜔0
⋮
] 𝜏 [ 𝑒𝑗ℎ𝜔0

()4

)𝑡( 𝑋−ℎ
⋮
)𝑡( 𝑋−1
)𝑡( 𝑋 = 𝑋0
)𝑡( 𝑋1
⋮
] )𝑡( [ 𝑋ℎ

= )𝜏( ̇𝑥

مشتق عملگر 𝐺 را میتوان بهصورت زیر نمایش داد.

که در آن ماتریس 𝐷 دارای آرایشی قطری بهصورت زیر است:
) 𝐷(𝑗ℎ𝜔0
−𝑗ℎ𝜔0
⋱
−𝑗𝜔0
=

0
𝑗𝜔0
⋱
]𝑗ℎ𝜔0
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⋱
𝐴ℎ

[

)𝑡(𝑢 )𝑡(𝑏 𝑥̇ (𝑡) = 𝑎(𝑡) 𝑥(𝑡) +
)𝑡(𝑢 )𝑡(𝑒 𝑦(𝑡) = 𝑐(𝑡) 𝑥(𝑡) +

[

𝑈 ]𝐵[ 𝑇 𝐺 𝐺 𝑇 [𝐷] 𝑋 + 𝐺 𝑇 𝑋̇ = 𝐺 𝑇 [ 𝐴] 𝑋 +
𝑈 ]𝐸[ 𝑇 𝐺 𝐺 𝑇 𝑌 = 𝐺 𝑇 [𝐶] 𝑋 +

با حذف عملگر 𝐺 از طرفین معادله فوق ،فرم ساده شده معادالت
حالت در حوزه هارمونیک توس عهیافته بهص ورت نمایش داده ش ده در
رابطه ( )13حا صل میگردد [ .]15عملگر 𝐺 پس از انجام محا سبات در
حوزه فرکانس بهمنظور مش اهده پاس خ حوزه زمان براس ال رابطه ()3
مورد استفاده قرار میگیرد.
()13

) 𝐺̇ 𝑇 (𝜏) = 𝐺 𝑇 (𝜏) 𝐷(𝑗ℎ𝜔0

()8

⋱
⋱
𝐴1

⋱

 -2-1معادالت حالت در حوزه هارمونیک توسعه یافته
معادله ( )11حالت کلی یک سیستم را در حوزه زمان نمایش میدهد.

()12

)𝜏( 𝑇 𝐺𝑑
)𝑡(𝑋𝑑
)𝜏( 𝑇 𝐺 𝑋(𝑡) +
𝜏𝑑
𝜏𝑑

()7

𝐴−ℎ
⋮
𝐴−1
] 𝐴0

که در آن توابع )𝑡(𝑎 𝑐(𝑡) ،𝑏(𝑡) ،و )𝑡(𝑒 دوره ت ناوب  𝑇0دار ند .تن ها
شرط ا ستفاده از حوزه هارمونیک تو سعهیافته متناوب بودن توابع ذکر
شده با دوره تناوب  𝑇0میباشد که در این صورت تابع )𝑡(𝑥 نیز با دوره
تناوب  𝑇0متناوب خواهد بود.

میباشند .برای بررسی رفتار دینامیک برحسب زمان ،باید تغییرات تابع
برحس ب زمان محاس به ش ود .با مش تقگیری از رابطه ( )3معادله زیر
حاصل میگردد [.]11
()6

⋱
𝐴−1
𝐴0
⋱
⋯

از روابط فوق مش خو اس ت که توابع متغیر با زمان در حوزه
هارمونیک تو سعهیافته به ماتریسهایی که دارای عنا صر ثابتاند تبدیل
خواهند ش د .در پیادهس ازیهای کامپیوتری اس تفاده از اعداد ثابت
س رعت روند تحلیل را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد .روابط
فوق ا سال انتقال معادالت حوزه زمان به حوزه هارمونیک تو سعهیافته
را فراهم میسازند.

()11

و

()5

()10

= )𝑡( 𝑛𝑋

به کمک رابطه ( )2میتوان تابع را در یک دوره تناوب محاس به
کرد .اگر در بازه مورد برر سی از سری فوریه متناهی ا ستفاده کنیم در
این صورت میتوان رابطه ( )1را به کمک رابطه ( )3تقریب زد [.]15
()3

⋱

𝐴−1
𝐴0
𝐴1

⋯
⋱
𝐴0
𝐴1

𝐴−1
⋱
⋱

𝐴0
𝐴1
⋮
= 𝐴ℎ

𝑈 ]𝐵[ 𝑋̇ = [[𝐴] − [𝐷]] 𝑋 +
𝑈 ]𝐸[ 𝑌 = [𝐶] 𝑋 +

رابطه فوق معادله اص لی در توص یف رفتار س یس تم در حوزه
هارمونیک تو سعهیافته میبا شد .برا سال این رابطه م شخو ا ست که
توابع متناوب تش ک یلدهنده معادله دارای فرم خطی بوده که باعث
میش ود حجم محاس بات تا حد قابل مالحظهای کاهش یابد .اگر هدف
در شبیه سازی ر سیدن به پا سخ حالت ماندگار یعنی  𝑋̇(𝑡) = 0با شد،
آنگاه معادله بهص ورت ( )14س اده ش ده که نمایش حوزه هارمونیک
میباشد.
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φ3

Ls

φ1

φ2
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Rs

Lp

Rp
+
Vp

Rmag

شکل  :3مدل مناسب ترانسفورماتور جهت انجام مطالعات حالت گذرا

شکل  :1ترانسفورماتور سهفاز پنج ستونه
RL6

RL7
φ5
RL5

φ3
RL3

F3

در محدوده فرکانس عملکردی شبکه

F2

φ2
RL2

φ1

F1

φ4
RL4

شکل  :2نمایش ترانسفورماتور نوع هستهای پنج ستونه با استفاده از
مدار رلوکتانسی

()14

𝑈 ]𝐵[

−1

]]𝐷[ 𝑋 = −[[𝐴] −

که در آن بردار ]𝐼[ جریانهای تزریقی به ش ینها [𝑉] ،ولتاژ ش ینها و
]𝑌[ ماتریس ادمیتانس ش بکه میباش ند .نکته مهم این اس ت که در
صورت وجود عناصر غیرخطی در شبکه باید از روشهای تکرار استفاده
نمود بهطوری که اب تدا در هر گام ز مانی ،انتگرالگیری عددی همگرا
شده و سپس گام زمانی بعدی حل شود؛ در غیر این صورت جوابهای
حاصل در هر گام زمانی معتبر نخواهند بود.

𝑈 ]𝐸[ 𝑌 = [𝐶] 𝑋 +

این رابط ه یکی از ویژگیه ای برجس ت ه حوزه ه ارمونی ک
توس عه یافته را در مقابل حوزه زمان نمایش میدهد .درحالیکه روند
تحلیل در حوزه زمان حتی اگر مطلوب ر سیدن به حالت ماندگار با شد،
به مقدار ز یادی به ش رایط اول یه بس تگی دارد ،در حوزه هارمون یک
توس عه یافته پاس خ حالت ما ندگار تنها به کمک حل معادله ()14
امکانپذیر خواهد بود .این ویژگی س بب میش ود که بتوان از معادله
( )14جهت اعمال ش رایط اولیه به معادله ( )13اس تفاده نمود؛ در این
ص ورت بررس ی حاالت گذرا را میتوان از ش رایط حالت ماندگار آغاز
نمود.
 -2-2حل معادالت حالت در حوزه هارمونیک توسعه یافته
حل معادالت در حوزه هارمونیک توس عهیافته مس تلزم بهکارگیری یک
روش عددی ا ست .یکی از روشهای منا سب برای حل عددی معادالت
دیفران سیل روش انتگرالگیری ذوزنقهای ا ست که به کمک آن میتوان
معادل نورتون را جهت انجام تحلیل گره را به دس ت آورد و دارای دقت
و سرعت منا سب میبا شد .گام زمانی انتگرالگیری تأثیر ب سیار زیادی
در دقت پاس خ ،زمان مورد ن یاز جهت حل معادالت و حتی همگرایی
دارد .انتخاب گام زمانی مناسب در تحلیل حوزه زمان بسیار مهم بوده و
عدم انتخاب ص حیح آن میتواند منجر به پاس خهایی دور از واقعیت
(بهویژه در حاالت گذرا) و حتی در بعض ی موارد باعث واگرایی در روند
تحلیل شبکه گردد .در برر سی حاالت گذرا در شبکههای قدرت بزرگ
بهمنظور افزایش دقت معموالً گام زمانی مقدار کوچکی انتخاب شده اما
در حالت ماندگار برای افزایش س رعت معمو ًال مقدار نس بتا بزرگتری
برای آن انتخاب میشود.

Serial no. 86

()15

]𝑉[]𝑌[ = ]𝐼[

RL1
RL8

RL9

بعد از پیادهس ازی مدل ادمیتانس ی هر تجهیز میتوان از تحلیل گره
برای حل معادالت شبکه بهصورت زیر استفاده نمود.

 -3ترانسفورماتور سهفاز پنج شاخه
 -3-1مدار مغناطیسی و معادل رلوکتانسی هسته
شکل  1مدار مغناطیسی یک ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه نوع
هس تهای را نمایش میدهد که در آن س یمپیچها بر روی س تونهای
داخلی نص ب ش دهاند .س طح مقطع دو س تونی که فاقد س یمپیچی
میبا شند ن صف سطح مقطع ستونهای سیمپیچی شده را دارند که
درنتی جه وزن مجموعه کاهش می یابد .این س اخ تار به دل یل فراهم
نمودن م سیر برای عبور شار توالی صفر (درنتیجه امپدانس توالی صفر
کم تر) و همچنین اتالف حرارت کمتر ب ه طور گس تردهای برای
ترانسفورماتورهایی بااتصال ستاره زمین شده بهکاربرده می شود .معادل
رلوکتانسی این ساختار در شکل  2نمایش داده شده است.
 -3-2مدار الکتریکی ترانسفورماتور تکفاز
مدل های متفاوتی برای ترانس فورماتورها وجود دارند که با توجه به
شرایط موجود در مسئله انتخاب می شوند .بهعنوانمثال ،برای مطالعات
استاتیک در شبکه همچون حل مسئله پخش بار ،استفاده از مدل ساده
شده تران سفورماتور به صورت امپدانس سری کافی میبا شد ،درحالیکه
برای س ایر م طال عات مان ند جر یان هجومی در لح ظه برقدار کردن
ترانس فورماتور در س مت اولیه ،اس تفاده از مدلهای دقیقتر ض روری
اس ت .به همین علت در مطالعات حالت گذرا در نظر گرفتن ش اخه
مغناطیسکنندگی در ترانس فورماتور جهت تحلیل دقیق رفتار ماش ین
بس یار مهم میباش د .ش کل  3مدار معادل یک ترانس فورماتور تکفاز
مناسب برای مطالعات حالت گذرا در محدوده فرکانس عملکردی شبکه
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را از د ید گاه س یمپیچ اول یه ن مایش مید هد .در این مدل 𝑅𝑝 ،و
مقاومت های اول یه و ثانو یه 𝐿𝑝 ،و 𝑠𝐿 اندوکتانس های نش تی اول یه و
ثانو یه 𝑅𝑚𝑎𝑔 ،مدل کننده تلفات هس ته و اندوکتانس غیرخطی مدل
کننده رابطه بین شار مغناطیسی و جریان در ترانسفورماتور میباشد.
جه ت مدلسازی ش اخه مغناطیسکنندگی راهکارهای متفاوتی
از جمله ا ستفاده از تقریب تکهای-خطی وجود دارد .اما ا ستفاده از این
نوع نمایش س بب تغییر ماتریس ادمیتانس در ص ورت تغییر نقطه کار
ترانس فورماتور خواهد ش د .درنتیجه زمان مورد نیاز تحلیل بهویژه در
ش رایطی که امکان تغییر نقطه کار وجود دارد (مانند مطالعات جریان
هجومی) به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .روش دیگر اس تفاده از
یک تابع ریاضی مناسب جهت توصیف منحنی شار  -جریان است .این
تابع ریاض ی میتواند بهص ورت یک چند جمله مرتبه باال (با توجه به
نمای کلی منحنی) باش د که به کمک عملیات تطبیق منحنی حاص ل
خواهد شد .در این صورت شاخه مغناطیسکنندگی همچون یک منبع
جریان عمل میکند که مقدار آن به شار هسته وابسته میباشد .در این
ص ورت ماتریس ادمیتانس ش بکه ثابت بوده و نیازی به بازنویس ی و
معکولگیری از آن در هر گام زمانی نیس ت .در این مقاله ،از رابطه
( )16بهمنظور توص یف ارتباط بین ش ار – جریان در هس ته اس تفاده
میشود.
𝑠𝑅

()16

𝑖𝑁 = 0.7576𝜑 + 1.03 × 107 𝜑19

 -3-3مدار الکتریکی ترانسفورماتور سهفاز
در یک ترانسفورماتور سهفاز با در نظرگیری اندوکتانس متقابل ناشی از
ش ارهای بین س یمپیچهای مختلف و همچنین تعمیم مدار الکتریکی
تران سفورماتور تکفاز به تران سفورماتور سهفاز ،معادالت تو صیف کننده
به فرم ماتریسی بهصورت نشان داده شده در ( )17میباشند.
)𝑡(𝜓𝑑 𝑖𝑑
+
𝑡𝑑
𝑡𝑑

()17

𝐿 𝑣𝑠 (𝑡) = 𝑅𝑖 +

که در این رابطه:
𝑡])𝑡( 𝑐𝑠𝑣 )𝑡( 𝑏𝑠𝑣 )𝑡( 𝑎𝑠𝑣[ = )𝑡( 𝑠𝑣
𝑡])𝑡( 𝑐𝑖 )𝑡( 𝑏𝑖 )𝑡( 𝑎𝑖[ = )𝑡(𝑖
𝑡])𝑡( 𝑐𝜓 )𝑡( 𝑏𝜓 )𝑡( 𝑎𝜓[ = )𝑡(𝜓

()18

در ( ،)17ماتریس م قاو مت و اندوک تانس بهص ورت زیر تعریف
میشوند:
()19

𝑐𝑎𝑚
] 𝑐𝑏𝑚
𝑐𝑐𝐿

𝑏𝑎𝑚
𝑏𝑏𝐿
𝑏𝑐𝑚

0
𝑎𝑎𝐿
𝑎𝑏𝑚[ = 𝐿 0 ] ,
𝑎𝑐𝑚
𝑐𝑟

0
𝑏𝑟
0

𝑎𝑟
𝑅 = [0
0

الزم به ذکر اس ت که در این مقاله ،ماتریس اندوکتانس براس ال
مدار معادل رلوکتان سی ن شان داده شده در شکل  2محا سبه میگردد.
در این صورت یک ارتباط صریح بین شار جاری شده در ستونها و نیرو
محرکه مغناطی سی برح سب رلوکتانس شاخهها قابل ا ستخرا خواهد
بود.
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جدول  :1پارامترهای عددی ماشین مورد مطالعه
پارامتر

مقدار

توان ظاهری ماشین
فرکانس
مقاومت سیمپیچیهای سهفاز
اندوکتانس خودی " "aو ""c
اندوکتانس خودی ""b
اندوکتانس متقابل" "aو ""b
اندوکتانس متقابل" "bو ""c
اندوکتانس متقابل" "aو ""c
مقاومت شاخه مغناطیسی

 4/5کیلوولت آمپر
 60هرتز
 0/192اهم
 3میلیهانری
 3/035میلیهانری
 -1/238میلیهانری
 -1/238میلیهانری
 -0/237میلیهانری
 612/86اهم

الزم به ذکر ا ست که در این مقاله ،از اندوکتانس نا شی از م سیر
هوا بهمنظور سادگی در محاسبات مدار مغناطیسی صرفنظر شده است.
معادالت حاکم بر مدار مغناطیس ی جهت محاس به ماتریس اندوکتانس
ترانسفورماتور در بخش ضمیمه ارائه شدهاند.

 -4مطالعات موردی و نتایج
بهمنظور اجرای رویکردهای مطرح شده در قسمتهای قبل ،الگوریتمها
در محیط نرمافزار  Matlabپیادهسازی و در قالب یک محیط کاربرپسند
به یکدیگر مت صل شدهاند .شبیه سازیها در یک کامپیوتر با م شخصات
 Corei7 ،RAM: 6Gو  CPU: 2.10 GHzانجام شده است.
تران سفورماتور سهفاز دارای ات صال مثلث در اولیه و ستاره زمین
شده در ثانویه میبا شد .همچنین بهمنظور شبیه سازی جریان هجومی
فرض میشود که اتصال ثانویه ماشین باز است.
پارامترهای ماش ین مورد مطالعه در جدول  1ارائه ش ده اس ت.
منابع ولتاژ ورودی به صورت سهفاز متعادل باات صال ستاره زمین شده
بوده و دارای دامنه  60ولت میباش ند .زاویه ورودی منبع ولتاژ در فاز
" "aبرابر با  -30درجه و زمان کلیدزنی که در هر س هفاز یکس ان ا ست
برابر ص فر میباش د و در این حالت ترانس فورماتور در ش رایط بیباری
برقدار میگردد .همچنین تعداد هارمونیک های مورد مطالعه در حوزه
هارمونیک تو سعهیافته برابر با  15انتخاب میگردد .انتخاب مقدار باالتر
برای تعداد هارمونیکهای مورد مطالعه موجب دقیقتر ش دن پاس خ
خروجی خواهد ش د اما در مقابل زمان مورد نیاز جهت تحلیل افزایش
مییابد .درنتیجه انتخاب ص حیح این پارامتر جهت اس تفاده از مزایای
حوزه فرکانس بهویژه سرعت تحلیل سیستم بسیار مهم میباشد.
تغییرات دامنه هارمونیکهای جریان ک شیده شده از فازهای "،"a
" "bو " "cبرحس ب آمپر به ترتیب در ش کلهای  5 ،4و  6آمده اس ت.
م طابق این ش کل ها ،ت فاوت در ش کل مو های تغییرات دام نه
هارمونیکهای مختلف در جریانهای کش یده ش ده از س هفاز به همراه
آلودگی هارمونیکی ب سیار باال بهخوبی قابلم شاهده ا ست .همانطور که
انتظار میرفت ،با توجه به کوپلینگ بین ش ار در ش اخههای مختلف
دامنه هارمونیکها در جریانهای فاز متفاوت میباشند.
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"Harmonic Domain Response of Phase "a
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شکل  :4تغییرات دامنه هارمونیکها در فاز ""a
"Harmonic Domain Response of Phase "b
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شکل  :5تغییرات دامنه هارمونیکها در فاز ""b
"Harmonic Domain Response of Phase "c
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شکل  :6تغییرات دامنه هارمونیکها در فاز ""c

از ن کات قا بل ذکر در ش کل های  5 ،4و  6میتوان به نبود
هارمونیکهای زو در شکل مو ها ا شاره نمود .در صورت ا ستفاده از
تبدیالت زمان-فرکانس مانند  WFFTو اعمال آن به پاس خ حوزه زمان
نمیتوان به نتایج م شابهی ر سید .بهعنوانمثال ،در صورت ا ستفاده از
روش  WFFTو اعمال آن به ش کل مو حوزه زمان جریان فاز ""a
بهمنظور استخرا محتوای هارمونیکی ،نتایج نمایش داده شده در شکل
 7برای هارمونیکهای فرد حاصل میگردد.

Serial no. 86

در ص ورت اس ت فاده از روش  WFFTبهمنظور اس تخرا
هارمونیکهای زو جریان فاز " ،"aنتایج نش ان داده ش ده در ش کل 8
محا سبه می شوند و این در حالی ا ست که مطابق نتایج حا صل از روش
حوزه هارمونیک تو سعهیافته در تحلیل سی ستم ،هارمونیکهای زو در
ش کل مو ها وجود ندارند .میزان حداکثر مؤل فه اص لی در جریان
فاز های" "b" ،"aو " "cدر س ی کل اول به ترت یب برابر با  14/52آمپر،
 14/34آمپر و  14/31آمپر میباشد.
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جدول  :2میزان حداکثر هارمونیکها در مقایسه با مؤلفه اصلی در سیکل اول
مرتبه
هارمونیک

دامنه هارمونیکها نسبت به مؤلفه
اصلی در فاز ")%( "a

دامنه هارمونیکها نسبت به مؤلفه
اصلی در فاز ")%( "b

دامنه هارمونیکها نسبت به مؤلفه
اصلی در فاز ")%( "c

1
3
5
7

100
1/07
31/89
7/03

100
0/66
32/70
7/33

100
0/56
32/82
7/27
15

0.8
h=3, EHD
h=3, WFFT

h=1, WFFT

0.6

10
0.4
5
0.2

0.09

0.1

0.08

0.07

0.05

0.06

0.04

0.03

0.02

0

0.01

0

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0

5

1.5
h=7, EHD

h=5, WFFT

h=7, WFFT

4

1

3
2

0.5

1

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

)Time (s

0.03

0.02

0

0.01

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

)Time (s

0.03

0.02

0.01

0

)Harmonic Magnitude (A

h=5, EHD

0

)Harmonic Magnitude (A

h=1, EHD

0

شکل  :7محتوای هارمونیکی جریان کشیدهشده از فاز " "aبهوسیله روش حوزه هارمونیک توسعهیافته و WFFT
2.5
DC Componenet, WFFT
h=2, WFFT
h=4, WFFT
h=6, WFFT

10
EMTP
EHD
8

2

)Harmonic Magnirude (A

1

4

2

0.5

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

)Time (s

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0

شکل  :8استخراج هارمونیکهای زوج توسط روش WFFT

جدول  2مقدار حداکثر دامنه هارمونیکها در سیکل اول در
مقایسه با مؤلفه اصلی را نمایش میدهد .مطابق این جدول میتوان
مشاهده نمود که دامنه هارمونیک سوم در جریانهای کشیده شده از
منبع در مقایسه با مؤلفه اصلی بسیار کم بوده که با توجه به وجود اتصال
مثلث در اولیه ترانسفورماتور قابل انتظار میباشد.
بهمنظور بررسی صحت پاسخهای خروجی ،از نرمافزار آنالیز حالت
گذرای  EMTPبهمنظور تحلیل شکل مو های حوزه زمان استفاده
میشود .الزم به ذکر است که در این نرمافزار گام انتگرالگیری زمانی
برابر  1میکروث انیه بوده درحالیکه این مقدار در الگوریت مهای توسعه
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)Current (A

1.5

6

0

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

)Time (s

0.04

0.03

0.02

0.01

0

-2

شکل  :9پاسخ حوزه زمان جریان کشیده شده از فاز ""a

داده شده مبتنی بر روش حوزه هارمونیک توسعهیافته برابر 100
میکروثانیه میباشد .شکل  9پاسخ حوزه زمان جریان کشیده شده از فاز
" "aکه به کمک روش حوزه هارمونیک توسعهیافته و نرمافزار EMTP
حاصل شده است را نمایش میدهد .براسال این شکل مشخو است
که پاسخهای حاصل از هر دو روش کامالً بر هم منطبقاند.
درصورتیکه تعداد هارمونیکهای مورد مطالعه کمتر از مقدار 7
انتخاب گردد پاسخ خروجی روش حوزه هارمونیک توسعهیافته بهویژه در
چند سیکل اول (که دامنه هارمونیکهای مرتبه باال قابل توجه است)
دارای اختالف قابل توجه با پاسخ حاصل از نرمافزار  EMTPمیباشد.
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10
EMTP
EHD with 7 Harmonics
8

]x[0

6

)Current (A

4

]x[N-1

2

W3
0

W2
W1
Sliding Window

0.02

0.018

0.016

0.014

0.012

0.01

)Time (s

0.008

0.006

0.004

0.002

0

-2

شکل  :10مقایسه پاسخ حاصل از نرمافزار  EMTPو حوزه هارمونیک

0.06

0.05

0.04

0.02

0.03

)Time (s

0.01

0

شکل  :11پنجره چرخان در طول سیگنال گسسته (شرایط ماندگار)

توسعهیافته با  7هارمونیک مورد مطالعه

برای درک بهتر تأثیر تعداد هارمونیکهای انتخاب شده و همچنین
بررسی تأثیرات هارمونیکها بر هم در یک سیستم غیرخطی ،پاسخ زمانی
جریان کشیده شده از فاز " "aمجددًا برای  7هارمونیک مورد مطالعه در
شکل  10ترسیم میگردد که مطابق آن مشاهده میشود که پاسخها
کامالً بر هم منطبق نمیباشند .این خطا ممکن است در مواردی قابل
صرفنظر کردن باشد ولی در مواردی که دامنه هارمونیکهای مرتبه باال
در خروجی قابل توجه باشد (مانند مطالعه مبدلهای الکترونیک قدرت
با تکنیک کلیدزنی مدوالسیون عرض پالس) ،میزان این خطا قابل قبول
نمیباشد.
الزم به ذکر اس ت که زمان مورد نیاز جهت تحلیل س یس تم به
مدت  0/1ثان یه به ک مک نرمافزار  EMTPبرابر با  4/63ثان یه بوده
درحالیکه این مقدار با ا ستفاده از حوزه هارمونیک تو سعهیافته و برای
 15هارمون یک مورد م طال عه برابر با  3/08ثان یه و برای  7هارمون یک
مورد مطالعه برابر با  1/18ثانیه میباشد.

 -5مقایسه بین روش حوزه هارمونیک توسعهیافته و
روشهای مبتنی بر FFT

الزم به ذکر است که بین روش حوزه هارمونیک توسعهیافته و تبدیالت
مورد استفاده جهت دنبال نمودن هارمونیکها تفاوت اساسی وجود دارد.
در حقیقت روش حوزه هارمونیک توسعهیافته امکان دنبال نمودن
هارمونیکها را با محاسبه ضرایب سری فوریه بهصورت گامبهگام در طول
زمان در حالت گذرا و ماندگار فراهم میکند و شکل مو ولتاژ و یا جریان
را نتیجه میدهد .هدف از محاسبه این شکل مو میتواند بررسی دامنه
و زاویه هارمونیکهای مختلف و یا مقایسه پاسخ حوزه زمان محاسبه
شده به کمک حوزه هارمونیک توسعهیافته با پاسخ خروجی آنالیز حوزه
زمان باشد .اما روشهای  FFTو یا موجک مبتنی بر سیگنال ورودی
میباشند که این سیگنال ورودی ممکن است خروجی زمانی حاصل شده
از روش حوزه هارمونیک توسعهیافته بوده و یا مستقیما پاسخ خروجی
حوزه زمان باشد.
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Sliding Window
W1
W2
W3

]x[0

]x[N-1

0.06

0.05

0.04

0.03

)Time (s

0.02

0.01

0

شکل  :12پنجره چرخان در طول سیگنال گسسته (شرایط گذرا)

بهمنظور درک چگونگی عملکرد روش  FFTو همچنین دلیل وجود
خطا در خروجی در شرایط گذرا بهمنظور استخرا طیف هارمونیکی
شکل  11را در نظر بگیرید .با توجه به اینکه شکل مو در شرایط
ماندگار قرار دارد میتوان نتیجه گرفت که ]𝑁[𝑥 برابر ] 𝑥[0میباشد.
درنتیجه در پنجرههای  𝑊2 ،𝑊1و  𝑊3باوجود تفاوت در نمونههای
سیگنال محتوای هارمونیکی کامالً یکسان است .اکنون شکل  12را در
نظر بگیرید که در آن سیگنال در حالت گذرا قرار دارد .با توجه به اینکه
شکل مو در شرایط گذرا قرار دارد ،در این صورت ]𝑁[𝑥 برابر ]𝑥[0
نمیباشد .درنتیجه شرط اساسی روش  FFTیعنی پریودیک بودن برقرار
نبوده و استفاده از آن منجر به بروز خطا خواهد شد.

 -6نتیجهگیری
در این م قاله روش حوزه هارمون یک توس عه یاف ته بهعنوان یک ابزار
قدرتم ند ج هت تحل یل هارمونیکی ش ب که های قدرت مطرح گرد ید.
مزایای آن ش امل تحلیل هارمونیکی مس تقیم ش بکه بدون اس تفاده از
هرگونه ابزار اض افی ،افزایش س رعت روند تحلیل ،دنبال کردن دقیق
دینامیک هر هارمونیک در حاالت گذرا و رسیدن به پاسخ حالت ماندگار
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𝑚𝑎𝑐 = 𝑚𝑐𝑎 = −𝑁 2 (𝑅𝐿24 𝑅𝐿1 )⁄2𝑐𝑜𝑛𝑠.
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)31(

)32( ) براس ال راب طه28(-)31( 𝑠𝑛𝑜𝑐 در روابط. م قدار ثابت
.محاسبه میگردد
𝑐𝑜𝑛𝑠. = (𝑅2𝐿1 + 1.5𝑅𝐿1 𝑅𝐿4 + 𝑅𝐿1 𝑅𝐿6 + 𝑅𝐿4 𝑅6 )(𝑅𝐿4 𝑅1 +
2𝑅𝐿4 𝑅𝐿6 + 2𝑅𝐿1 𝑅𝐿6 )

)32(

" وb" باید عنوان گردد که اندوکتانس متقابل بین س یمپیچهای
)30( " نیز برابر با مقدار محا سبه شده در رابطهb" " وc"  و،"c" " وb" ،"a"
.میباشد
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 معایبی، در کنار این مزایا.بدون وابس تگی به ش رایط اولیه میباش د
همچون باال بودن مرت به ماتریس های به کاررف ته و همچنین افزایش
ز مان مورد ن یاز ج هت تحل یل در حض ور ع ناص ر غیرخطی که با
 وجود دارد که به کمک تکنیکهای،چندجملهای تقریب زده میش وند
 همچنین در این.خا صی میتوان آنها را تا حدود زیادی بهبود بخ شید
 تحل یل جامع هارمونیکی جر یان هجومی ترانس فور ماتور نوع،م قا له
هستهای پنج شاخه در حوزه هارمونیک توسعهیافته با انجام سناریوهای
 نتایج ش بیهس ازیها.مختلف و بررس ی تأثیرات آنها انجام گردید
بهخوبی مزا یای اس ت فاده از حوزه هارمون یک توس عه یاف ته را برابر
 این روش میتوان د در.حوزهه ای زم ان و فرک انس نم ایش دادن د
نرمافزار های مبتنی بر فازور ج هت آ نالیز هارمونیکی در حا لت گذرا
.بهکاربرده شود

پیوست
در این قسمت ماتریس اندوکتانس ترانسفورماتور نوع هستهای پنج
 با توجه به.) محاسبه میگردد2( شاخه به کمک مدار مغناطیسی شکل
) و با20(-)23( قانون افت نیرو محرکه مغناطیس ی در ش اخهها روابط
) قابل ا ستنتا24( توجه به پخش شار مغناطی سی در شاخهها رابطه
.میباشد
)20(

−𝑅𝐿4 𝜑4 + 𝐹1 − 𝑅𝐿1 𝜑1 = 0
−𝐹1 + 𝑅𝐿1 𝜑1 + 𝑅𝐿6 𝜑1 − 𝑅𝐿6 𝜑4 + 𝐹2 − 𝑅𝐿2 𝜑2 +
𝑅𝐿8 𝜑1 − 𝑅𝐿8 𝜑4 = 0

)21(

−𝐹2 + 𝑅𝐿2 𝜑2 + 𝑅𝐿7 𝜑5 − 𝑅𝐿7 𝜑3 + 𝐹3 − 𝑅𝐿3 𝜑3 +
𝑅𝐿9 𝜑5 − 𝑅𝐿9 𝜑3 = 0

)22(
)23(

𝑅𝐿3 𝜑3 − 𝐹1 + 𝑅𝐿5 𝜑5 = 0

)24(
𝐹 ک ه در3 = 𝑁3𝐼3  و،𝐹2 = 𝑁2𝐼2 ،𝐹1 = 𝑁1𝐼1 )24(-)20( در روابط
.𝑁 برابر با تعداد دورها میباشند3  و،𝑁2 ،𝑁1 آنها
 ماتریس اندوکتانس و جریانهای جاری،دورها-ارتباط بین ش ار
:شده در سیمپیچها بهصورت زیر میباشد
𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 = 𝜑4 + 𝜑5

𝑁1 𝜑1 = 𝐿𝑎𝑎 𝐼𝑎 + 𝑚𝑎𝑏 𝐼𝑏 + 𝑚𝑎𝑐 𝐼𝑐

)25(

𝑁2 𝜑2 = 𝑚𝑏𝑎 𝐼𝑎 + 𝐿𝑏𝑏 𝐼𝑏 + 𝑚𝑏𝑐 𝐼𝑐

)26(

𝑁3 𝜑3 = 𝑚𝑐𝑎 𝐼𝑎 + 𝑚𝑐𝑏 𝐼𝑏 + 𝐿𝑐𝑐 𝐼𝑐

)27(

𝑅𝐿1 = 𝑅𝐿2 = ،𝑁1 = 𝑁2 = 𝑁3 = 𝑁

با فرض برقراری ش رایط
𝐿𝑅 اندوکتانسهای خودی و6 = 𝑅𝐿7 = 𝑅𝐿8 = 𝑅𝐿9 𝐿𝑅 و4 = 𝑅𝐿5 ،𝑅𝐿3
.متقابل بهصورت زیر قابل محاسبه میباشند
𝐿𝑎𝑎 = 𝐿𝑐𝑐
𝑅𝐿24 𝑅𝐿1 + 𝑅𝐿21 𝑅𝐿4 + 2𝑅𝐿26 𝑅𝐿1
=𝑁 (
)⁄𝑐𝑜𝑛𝑠.
+2𝑅𝐿21 𝑅𝐿6 + 𝑅𝐿24 𝑅𝐿6 + 4𝑅𝐿1 𝑅𝐿4 𝑅𝐿6

)28(

2

𝑅𝐿2 + 1.5𝑅𝐿1 𝑅𝐿4 +
𝐿𝑏𝑏 = 𝑁 2 (𝑅𝐿1 + 𝑅𝐿4 )⁄( 1
)
𝑅𝐿1 𝑅𝐿6 + 𝑅𝐿4 𝑅𝐿6

)29(

𝑚𝑎𝑏 = −𝑁 2 (𝑅𝐿24 𝑅𝐿1 + 2𝑅𝐿24 𝑅𝐿1 + 2𝑅𝐿1 𝑅𝐿4 𝑅𝐿6 )⁄2𝑐𝑜𝑛𝑠.

)30(
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[18]

[19]

[20]

[21]

Power Systems,” IET Gener. Transm. Distrib., vol. 10, no.
11, pp. 2720-2730, 2016.
E. Karami, G. B. Gharehpetian and M. Madrigal, “A Step
Forward in Application of Dynamic Harmonic Domain:
Phase Shifting Property of Harmonics,” IEEE Trans.
Power Deliv., vol. 32, no. 1, pp. 219–225, 2017.
E. Karami, S. M. Kouhsari, and S. M. Mazhari, “Dynamic
Harmonic Analysis of Long Term over Voltages Based on
Time Varying Fourier series in Extended Harmonic
Domain,” Amirkabir Int. J. Electr. Electron. Eng., vol. 48,
no. 1, pp. 29–39, 2016.
E. Karami, M. Madrigal, and G. B. Gharehpetian,
“Dynamic Harmonic Modeling and Analysis of VSCHVDC Systems,” Amirkabir Int. J. Electr. Electron. Eng.,
vol. 49, no. 1, pp. 41–52, 2017.
E. Karami, M. Madrigal, G. B. Gharehpetian, K. Rouzbehi
and P. Rodriguez, “Single-Phase Modeling Approach in
Dynamic Harmonic Domain,” IEEE Trans. Power Syst.,
DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2686985.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

1397  زمستان،4  شماره،48  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/1740
[14] M. Madrigal, “Modelling of Power Electronics Controllers
for Harmonic Analysis in Power Systems,” Ph.D.
dissertation, Univ. Glasgow, 2001.
[15] J. J. Chavez, A. Ramirez, and V. Dinavahi, “Dynamic
harmonic domain modelling of synchronous machine and
transmission line interface,” IET Gener. Transm. Distrib.,
vol. 5, no. 9, pp. 912-920, 2011.

 مهران، ابراهیم بابایی، سیدحسین حسینی،] سیما شاهمحمدی16[
 «آنالیز تحلیلی هارمونیکهای خروجی،صباحی و جابر فالح
 مجله،»اینورترهای چندسطحی در حالت کلیدزنی نامتقارن
،209-219،1  شماره،46  دوره،مهندسی برق دانشگاه تبریز
.1395
[17] S. M. Mazhari, S. M. Kouhsari, A. Ramirez, and E.
Karami, “Interfacing Transient Stability and Extended
Harmonic Domain for Dynamic Harmonic Analysis of

Serial no. 86

