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چکیده 
باتوسعهشبکه هایبرقوورودمصرفكنندگانوتولیدكنندگان
متن�وع،لزوماس�تفادهازمبدله�ایتوانب�االدركاربردهای
مختل�ف،روزبهروزبیش�ترمیگ�ردد.مبدلهاینس�لجديد
میبايس�تتواناي�یكارباانواعت�واناعمازجريانمس�تقیم
ومتن�اوبراداراباش�ند.مناب�عتولی�دپراكن�ده،انرژیه�ای
تجديدپذي�روحم�لونق�لريل�ینمون�هایازاي�نكاربردها
میباش�ند. يک�یازمبدله�ایت�وانپیش�نهادیجهترفع
چالشهایجديدش�بکهقدرت،ترانسحالتجامداس�ت.اين 
ترانسهابااستفادهازادواتنیمههادیقدرتوترانسفركانس
باالقابلیتتبديلس�طحولتاژوكنترلتوانرادارامیباش�ند. 
كاهش حجم و وزن،رگوالسیونآنیولحظهایولتاژ،جداسازی
خط�ا،اصالحضريبتوان،امکانكنت�رلپخشتوانهایاكتیو
وراكتی�و،كنت�رلجريانخطادرس�متفش�ارقویوفش�ار
ضعیف،قابلیتباالیرگوالس�یونولت�اژ،امکانتفاوتفركانس
خروجیباورودی وتعددفازهایخروجی،امکانداشتنورودی 
ي�ا خروجی DC و رفعمش�کلع�دمتوازنب�ارازجملهمزايای
ترانس�فورماتورهایحالتجامدبرترانس�فورماتورهایمتداول
اس�ت. دراينمقاله،ترانس�فورماتورحالتجام�دوكاربردهای
عمدهآنبهعن�وانيكفناوریجديددرش�بکهقدرتمعرفی
ومزاياومحدوديتهایاينفناوریبررسیوتحلیلمیگردند.

کلم�ات کلی�دی: ترانس��فورماتور حال��ت جام��د، ترانس��فورماتور 
الكترونیكی، كیفیت توان، روتر انرژی.

1- مقدمه
ترانسفورماتورهای سنتی فركانس پایین از زمان معرفی سیستم های 
AC برای تبدیل ولتاژ و ایزوله س��ازی مورد اس��تفاده قرار می گرفته 
است. با وجود استفاده فراگیر، این تجهیزات دارای معایبی هستند:

 اندازه بزرگ و وزن زیاد دارند.
 روغن ترانسفورماتور برای محیط  زیست مضر است. 

 به دلیل اش��باع هس��ته، هارمونیك تولید می كنند، كه نتیجه آن 
جریان هجومی بزرگ است. 

 تغییرات ناخواس��ته در طرف ورودی، مانند افت ولتاژ، ش��كل موج 
خروجی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 هارمونیك های جریان خروجی بر روی ورودی تاثیر دارند. بس��ته 
به نوع اتصال ترانسفورماتور، هارمونیك می تواند در شبكه منتشر 

شود و منجر به افزایش تلفات در سیم پیچ اولیه گردد.
 در متوس��ط بار، تلفات باال دارند. ترانس��فورماتورها معموال طوری 
طراحی می ش��وند ك��ه در نزدیكی بار كامل باالتری��ن راندمان را 
داش��ته باش��ند. این در حالی است كه ترانس��فورماتورهای توزیع 

دارای متوسط بار نامی در حدود 30 درصد می باشند. 
 تمام ترانس��فورماتورهای فركانس پایین دارای مشكل عدم تنظیم 
ولتاژ كامل هس��تند. ترانس��فورماتورهای توزی��ع معموال كوچك 

هستند و تنظیم ولتاژ آن ها خیلی خوب نیست ]1[.
 تلفات بی باری دارند.

 به آفست DC بارهای نامتقارن حساس می باشند. 
 حفاظت اضافه بار ندارند.

ترانسفورماتور حالت جامد

جاوید خراسانی/ موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد، ایران

مرتضی شفیعی / موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد، ایران

حامد مالاحمدیان/ موسسه آموزش عالی خراسان، مشهد، ایران

 محمد حسینی ابرده/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

مهدی علومی/ شرکت برق منطقه ای خراسان
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 احتمال آتش سوزی در آنها وجود دارد ]2[.
از جمله مزایای ترانس��فورماتورهای س��نتی نیز می توان به موارد زیر 

اشاره نمود: 
 نسبتا ارزان هستند.

 بسیار مقاوم و قابل اطمینان می باشند. 
 راندمان بسیار باال در حدود %98/5 تا %99/5 دارند ]3[.

در سال های اخیر با توجه به افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 
و سایر انواع تولیدات پراكنده، پیچیدگی شبكه های الكتریكی افزایش 
یافته اس��ت. یكی از مهم ترین چالش ها وجود منابع متعدد با خروجی 
در سطوح مختلف ولتاژ DC و یا AC با فركانس های متنوع می باشد. 
در برخ��ورد ب��ا این پیچیدگی، اس��تفاده از تكنولوژی ه��ای جدید در 
راس��تای كنترل و بهبود قابلیت اطمینان شبكه ها اجتناب ناپذیر است. 
بر همین اس��اس و مطابق شكل 1، چهار ساختار برای ترانسفورماتورها 

پیشنهاد شده است.
a ))LFT(1ترانسفورماتور غیر فعال یا ترانسفورماتور فركانس پایین
b )ترانسفورماتور با جبران سازی ولتاژ سری
c ) برای تغییر AC سری: از یك برش گر AC ترانسفورماتور برش گر

فركانس ولتاژ ثانویه استفاده شده است.
d ) ترانسفورماتور حالت جامد با طبقه فعال ورودی و خروجی: در این

 )HFT(2 ساختار، اولیه و ثانویه یك ترانس��فورماتور فركانس باال
به دو مبدل الكترونیك قدرت فعال متصل اس��ت. فركانس ثانویه 
كامال قابل كنترل می باشد. فركانس ولتاژ ثانویه به صورت مستقل 
از فركانس اولیه كنترل می ش��ود، اما دامنه ولتاژ ثانویه وابسته به 

دامنه ولتاژ ورودی )اولیه( است.

)a(

)b(

)c(

)d(
شکل 1: انواع ساختارهای ترانسفورماتورها )a( کامال غیرفعال، )b( جبران ساز 

ولتاژ سری، )c( برش گر AC سری و )d( طبقه فعال ورودی و خروجی ]4[.

س��اختار )d( معموال با نام ترانس��فورماتور حالت جام��د3)SST(  خوانده 
می شد. این تجهیز عالوه بر SST با نام های زیر نیز معرفی شده است ]4[:

McMurray ترانسفورماتور الكترونیكی: در سال 1968 به وسیله 
Brooks ترانسفورماتور حالت جامد: در سال 1980 توسط 

EPRI 4 ترانسفورماتور یونیورسال هوشمند: به وسیله شركت 
ABB ترانسفورماتور الكترونیك قدرت: توسط شركت 

Borojevic مركز كنترل انرژی: به وسیله 
Wang روتر انرژی: توسط 

SST 2- کارکردها، فواید و محدودیت های
ترانس��فورماتور حالت جامد، ی��ك تجهیز گران قیمت ب��ا توانایی های 
عملكردی گس��ترده است. ترانس��فورماتور SST كنترل مسیر شارش 
توان الكتریكی و اتصال انعطاف پذیر منابع تولید پراكنده را به ش��بكه 
امكان پذی��ر می س��ازد. همچنین پخش توان ك��ه در بهره برداری امن 
و پایدار ش��بكه حایز اهمیت اس��ت به وس��یله این تجهیز قابل كنترل 
می باش��د. البته این قابلیت ها طبیعتا با هزینه و پیچیدگی بیش��تری 
نس��بت به سیستم های متداول همراه خواهد بود. به طور كلی می توان 

گفت ترانسفورماتور حالت جامد دارای كاركردها و مزایای زیر است:
 كنترل سطح ولتاژ 
 كاهش حجم و وزن

 رگوالسیون آنی و لحظه ای ولتاژ
 جداسازی خطا

 اصالح ضریب توان  
 كنترل پخش توان های اكتیو و راكتیو

 كنترل جریان خطا در سمت فشار قوی و فشار ضعیف
 قابلیت باالی رگوالسیون ولتاژ

 امكان تفاوت فركانس خروجی با ورودی و تعدد فازهای خروجی
DC امكان داشتن ورودی یا خروجی 

 رفع مشكالت افت ولتاژ )در صورت دارا بودن ذخیره ساز(
 رفع مش��كل عدم توازن بار و حل مش��كل جریان سیم نول و تلفات 
ناشی از این مس��اله و همچنین حذف یا كاهش پدیده عدم تعادل 

در شبكه توزیع
برخی محدودیت های ترانسفورماتور حالت  جامد عبارتند از:

 طراحی پیچیده
 هزینه باالی پیاده سازی

 عدم اطمینان در مورد بهره وری مناسب در مقایسه با ترانسفورماتور 
فركانس پایین سنتی

در س��ال های اخی��ر هزینه تجهیزات الكترونیك ق��درت كاهش یافته 
و قطع��اِت با قابلی��ت اطمینان باالتر، تلفات كم، ت��وان باال و فركانس 
باالتر تولید ش��ده اند. كاهش قیمت ها و این حقیقت كه SST  می تواند 
جایگزین برخی تجهیزات ش��بكه از قبیل ترانسفورماتورهای متداول 

1
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شود، مقبولیت بالقوه استفاده از SST را از نظر اقتصادی افزایش داده 
است ]1[.

SST 3- مفاهیم اساسی
ترانسفورماتورهای فركانس خط )LFT( مدت هاست مورد استفاده قرار 
گرفته اند. استفاده گسترده از آن ها باعث ارزانی، كارایی باال، تكنولوژی 
رش��د یافت��ه و قابلیت اطمینان باالی آن ها ش��ده و هرگونه بهبود در 
كارایی آن ها نیازمند هزینه زیاد اس��ت ]4[. ترانس��فورماتور SST كه 
مطابق ش��كل 2 از تجهیزات الكترونیك قدرت و یك ترانس��فورماتور 
فركانس باال برای تغییر س��طح ولتاژ و ایزوالس��یون استفاده می كند، 
جایگزینی برای LFT می باش��د. ذكر این نكته بس��یار مهم اس��ت كه 
SST دقیقا جایگزین LFT نمی ش��ود؛ بلكه SST یك وسیله چندكاره 
اس��ت كه تنها یكی از كارایی های آن تبدیل یك س��طح ولتاژ AC به 
س��طحی دیگر است. س��ایر كاركردها و مزایای SST عبارتند از ]5[ و 

 : ]6[

]19[ SST شکل2: ساختار کلی

 كنترل پذیری باال با توجه به استفاده از ادوات الكترونیك قدرت
 ضری��ب توان واحد: از آنجایی كه طبق��ه AC/DC می تواند به عنوان 
ی��ك تصحیح كننده ضریب توان عمل كند، SST ضریب توان واحد 
خواهد داش��ت. در نتیجه، توان اكتیِو در دسترس تا 20% افزایش 

می یابد. 
 عدم تاثیر پذیری از افت ولتاژ یا اضافه ولتاژها با توجه به وجود لینك 

SST در سیستم DC
 قابلیت حفظ ولتاژ خروجی برای مدت چند س��یكل در صورت قطع 

ورودی با توجه به دارا بودن ذخیره ساز خازنی
 قابلی��ت عملك��رد به عن��وان یك مدار ش��كن: هنگام��ی كه بخش 
الكترونیك قدرت در SST خاموش شود، شارش الكتریسیته متوقف 

می شود و مدار قطع خواهد شد. 
 قابلیت تشخیص خطا و حفاظت

 تأمین درگاه های AC و DC  جهت اس��تفاده و اتصال مناسب منابع 
تولی��د پراكن��ده و عناصر ذخیره س��از و در نتیج��ه افزایش قابلیت 

اطمینان سیستم توزیع
 فراهم كردن امكان پیاده س��ازی ش��بكه های هوشمند توزیع برق از 
طریق یك شبكه امن مخابراتی برای تضمین پایداری و بهره برداری 

بهینه سیستم های توزیع
 مدیریت ذخیره سازها: در هنگام گذراها، زمانی كه توان اكتیو شبكه 
برای تأمین بار كافی نیست، SST فرمان تولید توان اكتیو را به یكی 
از مناب��ع تولید پراكن��ده DES( 5( می دهد. این كار به SST كمك 
می كن��د كه از افت ولتاژهای گذرای ش��بكه عب��ور كند. در حالت 
دائمی،SST به شارژ/دشارژ DES مطابق برنامه قبلی ادامه می دهد. 

 توانایی عملكرد جزیره ای
 حجم و وزن كمتر با توجه به استفاده از ترانسفورماتور فركانس باال. 

حجم ترانسفورماتور با فركانس آن نسبت عكس دارد.
به منظور بررسی تاثیر فركانس بر حجم ترانسفورماتور، شكل 3 در نظر 

گرفته شده است. در این شكل داریم:

 )1(
max

2
ˆ

t
Core Wdg

W rms

PA A
k J B fπ

=

           

 Bmax ،ضریب اس��تفاده از پنجره kW ،ت��وان نامی Pt ك��ه در این رابطه
دامنه چگالی شار، Jrms چگالی جریان پنجره و f  فركانس است. 

برای یك ترانسفورماتور kW 25، رابطه فركانس كار با حجم در شكل 
4 نمایش داده ش��ده اس��ت. همان گونه كه دیده می ش��ود، با افزایش 
فركانس تا مرز kHz 20 می توان حجم را به كمتر از 10% نس��بت به 

فركانس kHz 1 كاهش داد.

شکل3: ساختار کلی هسته ترانسفورماتور
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1 kHz شکل4: حجم هسته در فرکانس های کاری مختلف نسبت به فرکانس

SST 4- برخی کاربردهای عمومی
همان ط��ور كه پیش از این گفته ش��د، SST نس��بت ب��ه LFT دارای 
كاركردها و قابلیت های بیش��تری اس��ت. بدین ترتیب كاربرد SST در 
برخی زمینه ها بس��یار جذاب تر از LFT می باش��د. چند نمونه از این 

كاربردها عبارتند از ]9[-]7[ :
4-1-لوكوموتیوهاوسايرسیستمهایكششی

ترانسفورماتورهای مورد استفاده در لوكوموتیوهای كنونی در فركانس 
16.7 هرت��ز كار می كنن��د و ح��دود 15% از كل وزن لوكوموتی��و را 
تش��كیل می دهند. اس��تفاده از SST می تواند كاهش قابل توجهی در 
وزن لوكوموتیو ایجاد كند. همچنین، SST می تواند كارایی را افزایش 

داده، هارمونیك و آلودگی صوتی را كاهش دهد ]10[. 
4-2-تولیدانرژیدردريا

تولی��د انرژی در دریا، خواه از باد، ج��ذر و مد یا هر منبع دیگری، در 
صورت اس��تفاده از SST از مزیت كاهش حجم و وزن آن سود خواهد 
ب��رد. این كاهش، تأثیر مس��تقیم بر كاهش ابعاد س��كوها دارد. امكان 

High Frequency
Transformer

Power Electronics
Converter(s)

VACVAC
Power Electronics

Converter(s)
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تامین ضریب توان واحد توس��ط SST، باعث افزایش ظرفیت و كارایی 
خط انتقال می شود كه این خود مزیت دیگری در استفاده از SST در 

این سیستم ها می باشد. 
4-3-شبکههایهوشمند

در سیس��تم های قدرت آتی، اس��تفاده از تولی��د تجدیدپذیر افزایش 
خواهد یافت و نیاز به روشی متفاوت از روش های موجود در مدیریت 
انرژی را آش��كار می سازد. به منظور مدیریت سریع و كارای تغییرات و 

اغتشاشات ایجاد شده توسط بارها و منابع، SST را می توان در جهت 
تنظیم پویای توزیع انرژی در ش��بكه مورد اس��تفاده قرار داد. كاركرد 
SST در این حالت مش��ابه یك روتر مخابراتی اس��ت با این تفاوت كه 
به ج��ای پردازش داده، ش��ارش توان را كنترل می كند )ش��كل6(. به 

همین دلیل، گاه به SST، روتر انرژی هم گفته می شود ]11[. 

5- کاربردهای SST در شبکه قدرت ]12[
ش��كل 5 كاربرده��ای SST را در ش��بكه قدرت نش��ان می دهد. این 

كاربردها عبارتند از:
5-1-اتصالبینمنبعوبارياشبکهتوزيع

تامی��ن ولتاژ و فركان��س ثابت در خروج��ی SST در صورت تغییرات 
ورودی، مهم تری��ن وظیفه SST در این حالت اس��ت. همچنین ایجاد 
ضریب توان واحد كه باعث اس��تفاده بهتر از خطوط انتقال می ش��ود 
و نیز بهبود و جبران نوس��انات سیس��تم در شرایط گذرا از دیگر فواید 

SST در این كاربرد است.
5-2-اتصالبیندوشبکهتوزيع

یك��ی از ویژگی ه��ای مثبت SST عدم نیاز به یكس��ان ب��ودن ولتاژ و 
 SST فركانس و یا همزمانی دو شبكه متصل به آن است. ترانسفورماتور
را می توان برای كنترل توان اكتیو انتقالی بین دو ش��بكه به كار گرفت. 
یكی از كاربردهای خاص این اتصال در بازار برق است. زمانی كه انرژی 
در شبكه 2 ارزان تر از شبكه 1 باشد، بهره بردار شبكه 1 می تواند تولید 

خود را كاهش دهد و از شبكه 2 برق را خریداری نماید ]13[. 
5-3-اتصالبینشبکههایفشارمتوسطوفشارضعیف

در مقایس��ه با LFT، SST می تواند با دقت خوبی ش��ارش توان انتقالی از 
شبكه فشار متوسط به شبكه فشار ضعیف را كنترل نماید. این قابلیت، به 
خصوص در زمانی كه شبكه LV دارای منابعی از قبیل پنل های فتوولتاییك 
اس��ت می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد. با هدف جلوگیری از اضافه بار 
شدن خطوط انتقاِل با ظرفیت محدود، SST می تواند مقدار توانی را كه بین 

بخش های مختلف شبكه رد و بدل می شود، محدود نماید.
5-4-اتصالبینشبکهفشارمتوسطوبارها

باره��ای فش��ار ضعیف اغل��ب دارای عدم تعادل هس��تند و می توانند 
باع��ث اغتشاش��ات هارمونیكی در ولتاژ و نیز ایج��اد عدم تقارن ولتاژ 
ش��وند. در ش��رایطی كه عدم تعادل بار زیاد است یا حجم بارهای غیر 
خطی باالست، حتی اضافه كردن سیم نول هم نمی تواند به طور كامل 
اغتش��اش ها را خنثی نماید. در این شرایط، SST، با تولید ولتاژی كه 

تاثیر پذی��ری اندكی از بارهای نامتع��ادل و غیرخطی دارد، می تواند به 
رفع این مشكل كمك نماید.

5-5-اتصالبینتولیدپراكندهوشبکههایهوشمند
مناب��ع انرژی پراكنده مانند آرایه ه��ای فتوولتاییك و توربین های باد، 
منابع متنوع��ی برای انرژی الكتریكی فراهم كرده اند. این منابع اغلب 
ولتاژها یا فركانس های متغیری دارند و گاه ممكن است خروجی آن ها 
DC باشد. در حال حاضر SST قابلیت انعطاف كافی برای فراهم كردن 

شرایط اتصال این منابع به شبكه های قدرت كنونی را دارد.

ترانس حالت جامد بار الكتریكي

بار الكتریكي
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ترانس حالت جامد
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ترانس حالت جامد

تاژ پایین ACشبكه ي  ول

شبكه ي توزیع

شبكه ي توزیع

تاژ پایین DCشبكه ي  تاژ متوسط DCشبكه ي ول ول

تاژ متوسط ACشبكه ي  ول

تاژ متوسط ACشبكه ي  ول

تاژ متوسط ACشبكه ي  ول

شبكه ي توزیع

تاژ پایین ACشبكه ي  ول

شکل6: کاربردهای SST در شبکه قدرت

شکل5- شبکه های هوشمند ]4[

شکل5: شبکه های هوشمند ]4[
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SST 6- موانع استفاده وسیع از
 با وجود كاربردها و مزایای وس��یع SST هنوز مش��كالتی در سِر راه 
پذیرش عمومی آن وجود دارد. اغلب این مشكالت از نوظهور بودن 
این تكنولوژی نشات می گیرد و انتظار می رود كه رفته رفته و با رشد 
 LFT در قیاس با SST مرتفع ش��ود. معایب كنونی SST تكنولوژی
در شكل )6 ( نشان داده شده است. این معایب را می توان در موارد 

زیر خالصه نمود ]4[ :
 هزینه های LFT نس��بت به SST پایین تر اس��ت. البته این مس��اله 
به نس��ل اول SST بر می گردد و با كاه��ش قیمت نیمه هادی ها و 
مداره��ای كنترلی، قیمت SST نیز كاهش خواهد یافت. از س��وی 
دیگ��ر، قیمِت رو به افزای��ِش مواد اولیه ای مانن��د مس و فریت در 

ساخت LFT، تاثیر مثبتی بر پذیرش SST خواهد داشت. 
 طبیع��ت پیچیده SST، آن را به سیس��تمی بدل ك��رده كه قابلیت 
اطمینانش نس��بت به LFT چندان باال نیست. با این حال، طراحی 
ماژوالر SST امكان جداس��ازی و عبور از خطاها را فراهم می سازد. 
همچون تمام سیستم ها، انتظار می رود قابلیت اطمینان SST هم با 

رشد تكنولوژی افزایش یابد. 
راندمان SST را به س��ختی می ت��وان با LFT قیاس نمود. تاكنون چندان 
مش��خص نشده اس��ت كه بازدهی SST های نسل های بعد به چه میزان 
خواهد رس��ید. در مقاالت مختلف مقادیری بین 90 تا 98.1 درصد برای 
راندمان SST بیان ش��ده اس��ت. راندمان LFT ها البته بیش از 97.3 % 
می باش��د. اگر چه بازدهی كلی LFT از SST بیش��تر است، خصوصیاتی 
 SST همچون كاهش هارمونیك و ضریب توان واحد می تواند باعث برتری
نسبت به LFT در عملكرد باشد. نگاه به مساله راندمان به صورت جزء نگر 
منجر به برتری ترانس سنتی می گردد، وگرنه داشتن یك نگاه كل نگر و 
سیستمی یعنی نگاه به شبكه همراه با بار و ترانس حالت جامد و محاسبه 

راندمان مجموعه ممكن است به نتیجه ای متفاوت منتهی  گردد.

]6[ SST و LFT شکل7: مقایسه بین

با وجود این معایب، بهبود عملكرد و كارایی یك شبكه توزیع با حضور 
SST، صرفه اقتصادی SST را در آینده نزدیك رقم خواهد زد. 

7-بررسی نمونه های ساخته شده
ای��ن تكنولوژی به دلیل نو ظهور بودن دارای نمونه های تحقق یافته ی 
محدودی در صنعت می باش��د. از طرفی به دلیل جذابیت این موضوع 
  . ب��رای پژوهش��گران، كارهای تحقیقاتی متعددی در ح��ال انجام بود
نمونه های تحقیقاتی مختلفی تا كنون ارایه ش��ده است. در این بخش 
تنها نمونه های تحقق یافته ی صنعتی و نیمه صنعتی بررسی می گردند.
چند نمونه از SST های س��اخته ش��ده برای كاربردهای مختلف شامل 

موارد زیر است:
1. در پروژه UNIFLEX یك SST با س��ه پورت ساخته شده است كه 
دو پورت آن برای اتصال بین شبكه های 3.3kV و پورت سوم برای 

اتصال به شبكه فشار ضعیف در نظر گرفته شده است ]14[. 
ABB .2 در ح��ال حاض��ر به اس��تفاده از SST در كاربردهای حمل و 
نقل ریلی به جهت افزایش كارایی و چگالی توان توجه كرده اس��ت 

]15[ و ]16[.

انواع س��اختارهای ارایه ش��ده ب��رای SST با توجه ب��ه ادوات مختلف 
سویچینِگ بكار گرفته شده در آن ها به صورت زیر است:

]16[SiC استفاده از سویچ های 
 شركت EPRI یك SST با عنوان ترانسفورماتور یونیورسال هوشمند6 
ساخته و در آن بجای IGBT یا MOSFET از SGTO در یك مبدل 
DC-DC رزونانسی با هدف كاهش تلفات سویچینگ استفاده كرده 

است ]17[ و ]18[. 
به دلی��ل مالحظات ش��ركت های دارنده ی این تكنول��وژی اطالعات 
محدودی در زمینه ی ترانس حالت جامد در اختیار می باشد، در ادامه 
در خص��وص ترانس های حالت جامد معرفی ش��ده توس��ط EPRI  و 

ABB توضیحاتی ارایه شده است.

EPRI7-1-ترانسيونیورسالهوشمند
 )EPRI( در س��ال 2006 میالدی موسسه ی تحقیقات توان الكتریكی
اق��دام به معرف��ی ترانس یونیورس��ال هوش��مند )IUT( نمود. جهت 
مش��خص نمودن دلیل استفاده از IUT در شبكه ی توزیع برق نمودار 
ش��كل )8( و ش��كل )9( ارایه شده است. در ش��كل )8( شبكه ی برق 
سنتی و در شكل )9( شبكه ی برق هوشمند در حضور ادوات هوشمند 
از قبیل IUT، SVC 7 و IED 8 نش��ان داده ش��ده است. با استفاده از 

IUT ها امكان مانور و كنترل راحت تر شبكه فراهم می گردد.

kW/dm3

kW/kgkW/S

Reliability

Functionality

Efficiency
Figure 2.6: Comparison between LFT and SST[6]
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شکل9: نمایش مفهومی شبکه توزیع برق هوشمند ]18[شکل8: نمایش مفهومی شبکه توزیع برق سنتی ]18[
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در حال حاضر این پروژه در فاز ساخت نمونه ی آزمایشگاهی قرار دارد. 
ش��كل )10( تصویری از نمونه ی آزمایش��گاهی س��اخته شده را نشان 
می دهد. این نمونه دارای ساختار سه طبقه بوده و ولتاژ ورودی حداكثر 
2.4 كیلو ول��ت و ولت��اژ خروج��ی 220 ولت می باش��د. اطالعات فنی 

بیشتری از نمونه ی ساخته شده منتشر نشده است. بنا بر گزارش های 
EPRI، توس��عه ی نمونه ی آزمایش��گاهی به نمونه ی صنعتی با قابلیت 

تحمل خطا و حفاظت، هنوز به انجام نرسیده است ]18[.
7-2-ترانسالکترونیکیويژهقطاربرقی

شركت ABB با بررس��ی ساختار قطارهای برقی فعلی كه از سال 1884 
میالدی دارای تغییرات قابل توجهی نبوده است، اقدام به پیشنهاد استفاده 

از ترانس الكترونیكی ویژه قطار برقی یا PETT 9 نموده است. در شكل )11( 
ساختار بلوكی ترانس پیشنهادی نشان داده شده است. در این ساختار، برق 
AC ورودی پس از یكسو س��ازی به فرم AC فركانس باال تبدیل شده و از 

ترانس فركانس باال عبور می كند و در نهایت تبدیل به برق DC می شود.

به منظور مقایس��ه ترانس س��نتی با ترانس فركانس ب��اال در مواردی 
چون مح��دوده توان عملك��ردی، چگالی توان، راندم��ان، وزن روغن 
خنك كننده و وزن مس بكار رفته برای س��یم پیچی، جدول )1( ارایه 
شده است. همان طور كه در این جدول مشخص است ترانس فركانس 

باال از چگالی توان باالتر و حجم و وزن كمتری نسبت به ترانس سنتی 
برخوردار می باشد ]15[.

]18[ EPRI ساخته شده توسط IUT شکل 10: نمونه آزمایشگاهی

Sag generator

nonlinear load

0-2.4KV Variac
+ Transformer
HV input source

linear load  

IUT

]15[ABB شکل11- ساختار بلوکی ترانس پیشنهادی
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8- جمع بندی
در این مطالعه، ترانس��فورماتور حالت جامد معرف��ی و مزایا و معایب 
آن مورد بررس��ی قرار گرفت. حجم كمت��ر و قابلیت های كنترلی این 
تجهیز، از مهم ترین مزایای آن نس��بت به ترانسفورماتورهای فركانس 

پایین سنتی است. 
با وجود عملكرد و ویژگی های قابل توجه، SST در حالت كلی به دلیل 
محدودیت هایش، جایگزین ترانسفورماتورهای فركانس پایین معمولی 
نمی شود. با این حال، استفاده از SST در شرایط كاربری خاص مورد 

توجه قرار می گیرد. 
به نظ��ر می رس��د با اس��تفاده از SST در ش��بكه توزیع و ب��ا تكیه بر 
قابلیت های كنترلی آن، بتوان تلفات كلی توان را در ش��بكه به میزان 
قابل توجهی كاهش داد. این مساله در كارهای آینده مورد توجه قرار 

خواهند گرفت. 

***

پینوشتها
1-Low Frequency Transformer
2-High Frequency Transformer
3-Solid State Transformer
4-Electric Power Research Institute
5-Distribution Energy Storage
6- Intelligent  Universal Transformer )IUT(
7-Static Var Compensator
8-Intelligent Electrinic Device
9-Power Electronic Traction Transformer
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ترانسفركانسپايین ترانسفركانسمتوسط

15KV
16/7Hz

25KV
50Hz

-
5KHz

-
10KHz

محدودهتوان
)KVA(751-2211

350-220 530-450 2600 3500 )VA/Kg(چگالیتوان

92%* 95%** 99/3% 99/3% راندماندرتواننامی
وحداكثردما

500-600 250-550 90 90 )gr/KVA(وزنروغن

450-550 250-450 60 40 )gr/KVA(وزنمس

جدول1: مقایسه ترانس سنتی و ترانس فرکانس باال ]15[




