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چکیده– فرورزنانس یک پدیده غیرخطی است که بین خازن شبکه و اندوکتانس غیرخطی ترانسفورماتور رخ میدهد.عنصر غیرخطیمیتواند اندوکتانس غیرخطی
راکتور یا ترانسفورماتور باشد .مشخصههای هسته مغناطیسی در وقوع پدیده فرورزنانس نقش مهمی را ایفا میکند.در این مقاله عالوه بر منحنی اشباع،اثر تلفات
حلقه هیسترزیس در نظر گرفتهشده است.از روش جایلز-آترتون()Jiles-Athertonبرای مدلسازی حلقه هیسترزیس استفادهشده است.در این مقالهپدیده
فرورزنانس در حضور یک محدودکننده جریان خطای مغناطیسی()FCLبررسیشده است .با استفاده از مدل اجزا محدود به کمک نرمافزار COMSOL

 Multiphysicsمحدودکننده جریان خطای مغناطیسی را در فضای دوبعدیشبیهسازی نموده و نتایج حاصله برای دو حالت کاری عادی و با در نظر گرفتن اثر
تلفات هیسترزیس مقایسه شده است.مقایسه نتایج شبیهسازی نشان میدهد که جهت تحلیل پدیده فرورزنانس ،هسته مغناطیسی در حد امکان باید دقیق
مدلسازی شود و هیسترزیس هسته باید در مدلسازی لحاظ شده باشد.
کلیدواژه -تلفات هیسترزیس-فرورزنانس-محدودکننده جریان

خطاCOMSOLMultiphysics-FCL-

 -1مقدمه
فرورزنانس یک پدیدده غیرخطدی اسدت کده بدین خدازن شدبکه و انددوکتانس
غیرخطی تجهیزات نظیر راکتور ترانسفورماتورها رخ میدهد.در شرایط بیبداری
یا کم باری،با بروز اغتشاشات سیمپیچ ترانسفورماتور از طریق خدازن خطدو و
سیمپیچهای ترانسفورماتور مدار رزونانس تشکیل مدیدهدد و بدا اشدباع شددن
هسته ترانسفورماتور،فرورزنانس تحقق مدییابدد].[1در نقداطی کده فرورزندانس
رخمیدهد،جریان عبوری دارای پیکهای تند میگردد که نشاندهندده اشدباع
زیاد هسته است.در حالت فرورزنانس رابطه ولتاژ و جریان عالوه بر فرکانس بده
عوامل دیگری نظیر ولتاژ،شرایط اولیه و تلفات مدار وابسته است].[2یکی ازاین
عوامل مهم وجود اثرات تلفات هیسترزیس است که نقدش مهمدی را در رفتدار
فرورزنانسی ایجاد میکندد].[3از یدک محدودکنندده جریدان خطدای پسدیوکه
بهصورت سری در مدار قرار میگیرد ،برای بررسدی ایدن پدیدده اسدتفادهشدده
است.تجهیزات محدودکننده جریان خطا جهت حفاظت در مقابل اضافه جریان
و همچنین جریان اتصال کوتاه بهکاربردهمیشوند].[4
امروزه محاسبه تلفات هیسترزیس به روش اجزا محددود بدیشازپدیش توسدط
علددوم کددامپیوتری موردتوجهقرارگرفتدده اسددت].[5روشهددای متفدداوتی بددرای
مدل سازی تلفدات هیسدترزیس ارائده شدده اسدت کده درایدنبینمددل جدایلز-
اترتون][(Jiles-Atherton) 6و مدل پریزاک][(preisach)7مددلهدای
دقیقی از تلفات هیسترزیس را فراهم مدیکندد.در ایدن مقالده از روش جدایلز-
اترتون برای مدلسازی تلفات هیسترزیس استفادهشده است.مزیدت اسدتفاده از
این روش پیادهسازی آسان نسبت بهدروشهدای قبلدی،همچنین دقدت بدار در
برآورد حلقه هیسترزیس می باشد.

در بخش  2نحوهی عملکرد محدودکننده جریان خطای مغناطیسی پسدیو کده
شامل هسته آهنی(ورق مغناطیسی) و آهنربا است،توضدی دادهشدده اسدت.در
بخش  3توضی مختصری از طریقه در نظر گرفتن اثر هیسترزیس بدا اسدتفاده
از روش جایلز-اترتون و نحوه محاسبه تلفدات هیسدترزیس ارائدهشدده اسدت.در
بخش  4به معرفدی ندرمافدزار COMSOL Multiphysicsپرداختدهشدده و
نتایج شبیهسازیهای کامپیوتری آورده شده است.

 -2نحوه عملکرد محدودکننده جریان خطا
محدودکننده جریدان خطدا مطدابق شدکل ()1بدهصدورت سدری در مددار قدرار
میگیرد و نحوه عملکرد آن در شکل( )2نمایش دادهشدده اسدت.مقدادیر ندامی
افت ولتاژ روی محدودکننده ناچیز اسدت.امدا در صدورت رخ دادن فرورزندانس،
امپدانس محدودکنندهبهصورت آنی زیاد شدده و جریدان را محددود مدیکندد.
محدودکننده با ساختار موازی در شدکل ( )3نشدان دادهشدده اسدت .آهنربدای
نصبشده در ساق وسط برای ایجاد میدان مغناطیسدی قدوی در هسدته آهندی
است.بهطوریکه در حالت عادی هسته محدودکننده در اشباع مغناطیسی قدرار
دارد.همچندین دوسدداق جددانبی بددهصددورت تندداوبی دردوندیم سددیکل متبددت و
منفی،بددرای محدددود کددردن جریددان ناشددی از فرورزنددانس بدده کددار گرفتدده
میشوند.درشرایط کار عادی،میدان مغناطیسی تولیدی توسدط سدیمپدیچهدای
روی ساقهای جانبی بهاندازه کافی قوی نیست وهسته آهندی در اشدباع بداقی
میماندودرنتیجه محدودکننده همانند یدک سدیم پدیچ باهسدته توخدالی(هدوا)
خواهد بودکده امپددانس متنداظرآن خیلدی کوچدک اسدت.امدادر لحظده وقدوع
فرورزنانس ساقهای جانبی محدودکننده بهصورت تناوبی در ندیم سدیکلهدای
متبت و منفی از اشباع خارجشده وامپدانس بزرگی را درمسیر جریدان قرارمدی
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دهدکه مانع ازاوج گرفتن جریان خطا میگردد.البته اگرجریدان خطدا همچندان
افزایش یابد وبه سط خیلی باریی برسد ایدن احتمدال وجدود داردکده هسدته
آهنی به اشباع معکوس برود و محدودکنندده جریدان قابلیدت محدودکننددگی
خودراازدست بدهد.

کدده در آن  Mمغندداطیس شددوندگی مدداده و  M revمغندداطیس شددوندگی
برگشتپ یر و  M irrمغناطیس شوندگی برگشتناپد یر مداده اسدت.معدادرت
مربوطه با استفاده از][6بهصورت زیر است:
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که  k،c،aو (اشباع مغناطیسی) پارامترهایی از حلقه هیسدترزیس هسدتند
که بهصورت تجربی تعیین خواهند شدد  .یدک پدارامتر جهدتدار اسدت کده

شکل :1محدودکننده جریان خطا در مسیر جریان مصرفکننده

مقدار آن  1است اگر  dH  0و  1است اگر  0
dt
dt
میدان مؤثر است کده از حاصدل جمدع میددان خدارجی اعمدالشدده و میددان
مولکولی به دست میآید:
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که درآن ضریب  بهصورت تجربی به دست میآیدد.معدادرت (  ) 1و (  ) 2را
میتوانبهصورت زیر درآورد:
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شکل :2مشخصه امپدانسی محدودکننده جریان خطا
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شکل :3ساختارمحدودکننده جریان خطا
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 -3روش محاسبه تلفات هیسترزیس
با پیشرفت فناوری امکان اینکه مدل مغناطیسی مواد کاملتدر در نظدر گرفتده
شود ایجادشده است.شاخصترین رفتاری که مدواد مغناطیسدی از خدود نشدان
میدهند رفتار هیسترزیس است که در سادهترین حالت موجب مدیشودمسدیر
بدون مغناطیسی شدن ماده از مسیر مغناطیسی شدن آن تفاوت پیددا کندد.در
ای دن مقالدده بددرای مدددل کددردن پدیددده هیسددترزیس از مدددل جددایلز-اترتددون
اسددتفادهشددده اسددت.ایددن مدددل مبنددی بددر تغییددرات برگشددتپدد یر و
برگشتناپ یردیواره حوزه مغناطیسی بناشده است.
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با اعمال روابط بار به روش اجزا محدود میتوان منحندی هیسدترزیس را بدرای
نقا مختلف از هسته ترانسفورماتور به دست آورد.این منحنی را میتوان بدرای
یک نقطه در شکل ( )6مشاهده نمود.
تلفات هیسترزیس را میتوان به کمک معادله ( )11محاسبه نمود.با توجده بده
اینکه عملیات در فضای دوبعدی صورت گرفته است حاصدل انتگدرالگیدری از
dB
 Hدر یک بازه زمانی مشدخص را در فرکدانس منبدع و ضدخامت
ضابطه
dt
هسته ضرب نموده تا مقدار تلفات محاسبه گردد.
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پارامترهای در نظر گرفتهشده برای هسته آهنی با کربن % 1225بهصدورت زیدر
است:
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شکل5الف:توزیع چگالی شار قبدل از وقدوع فرورزندانس بددون در نظدر گدرفتن
هیسترزیس(دوبعدی)

 -4مدلسازی به روش اجزا محدود
از روش اجددزا محدددود در فضددای دوبعدددی بدده کمددک نددرمافددزار
 Multiphysicsجهت شبیه سازی کامپیوتری استفادهشده است].[9این نرمافزار
معادرت دیفرانسیل سیسدتمهدایغیرخطی را توسدط مشدتقات جزئیبدا حضدور
میدانهای الکترومغناطیسی و  ...را حل مینماید.همچنین درآن امکان تعریدف
مدارات الکتریکدی نظیدر منبع،بار،مقاومت،سدلف،خازن و ...بده همدراه میددان
مغناطیسی وجود دارد.
COMSOL

 -1-4نتایج مدلسازی و شبیهسازی
محدودکننده جریان خطای استفادهشده با ولتاژ پدایین  111ولدت و فرکدانس
 61هرتز در مدار مطابق شکل ( )1در مدار قرارگرفتده اسدت.سداختار  ،ابعداد و
مشخصات محدودکننده را میتوان در ][4یافت.دستگاه موردنظر برای محدود
کردن جریان در حدود  81آمپر طراحیشدده اسدت.شدکل ( )4مددل دوبعددی
محدودکننده جریان خطای مغناطیسی را نشان میدهد.شدکل (5الدف) توزیدع
چگددالی شددار را در هسددته محدودکننددده جریددان خطددا را قبددل وقددوع پدیددده
فرورزنانس بدون در نظر گرفتن هیسترزیس نشان میدهد.در شرایط کار عادی
ستونهای کناری در حالت اشباع قرار دارند و مقدار انددوکتانس محدودکنندده
بسیار کم است و تأثیر چندانی بر روی جریان ندارد.هنگام وقوع فرورزنانس ،بدا
افزایش جریان مدار،جریان سیمپیچیهدایACکده بدر روی سداقهدای کنداری
پیچیده شدهاند،افزایشیافته و شار ناشی از آنهدا باعد مدیشدود تدا یکدی از
ساقهای کناری از حالت اشباع خارج شود و ساق دیگر در اشدباع عمیدقتدری
قرار گیرد.توزیع چگالی شار برای حالتی که یکدی از سداقهدا از حالدت اشدباع
خارج میشود،در شکل (5ب) نمایش دادهشده اسدت.منحندی جریدان خدط در
شکل ( )9نشان دادهشده است.

شکل 5ب :توزیع چگالی شدار بعدد از وقدوع فرورزندانس بددون در نظدر گدرفتن
هیسترزیس(ساق سمت راست در اشباع)
وجود خازن سری در مدار موجب افزایش ظرفیت خط انتقال و تنظدیم پخدش
توان اکتیو و راکتیو میشود ،اما درصورتیکده ظرفیدت خدازنی سدیمپدیچهدای
ترانسفورماتور،خط انتقال و یدا بدار متصدل بده محدودکنندده اثدر سدلف درون
سیمپیچیهای ترانسفورماتور را خنتدی کندد،فرورزنانس اتفداق افتداده و باعد
ایجاد جریان های بزرگ میشود.درصورتیکه این جریانهای بزرگ بده سدطو
بارتر افزایش یابند ،هسته آهنی محدودکنندده جریدان خطدا در حالدت اشدباع
معکوس قرار میگیرد و خاصیت خود را از دست میدهد.این امر موجب ایجداد
خسارات شدید به شبکه و تجهیزات میشود.
با در نظدر گدرفتن منحندی هیسدترزیس بدرای محدودکنندده جریدان خطدای
مغناطیسی میتوان مسیر مغناطیسی هر نقطه از هسته را به دست آورد.شدکل
( )6مسیر حرکت شار مغناطیسی را بر روی یک نقطه از هسدتهیمحدودکنندده
جریان خطدا را نشدان مدیدهدد.مقددار تلفدات هیسدترزیس محاسدبهشدده بدا
پارامترهای روش جایلز-اترتون برابر 26265وات محاسبهشده است.

شکل :4مدل دوبعدی محدودکننده جریان خطا

شکل :6منحنی مغناطیسی
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شکل ( )7و ( )8توزیع چگالی شار با در نظر گرفتن اثدر هیسدترزیس بدرای دو
حالت کاری فرورزنانس و بدون فرورزنانس را نشان میدهد.منحنی جریان خط
در شکل ( )11نشان دادهشده است.

شکل :11منحنی جریان با در نظر گرفتن اثر تلفات هیسترزیس
هدف اصلی از  FCLمحدود کردن جریان خطای اتصال کوتاه است.اما هنگدام
وقوع فرورزنانس عملکرد محدودکننده جریان خطا مشابه حالدت اتصدال کوتداه
است.با این تفاوت که در محدودکننده جریان خطابه دلیل وجود آهنربدا مقددار
بایاس  DCدر منحنی اشباع و تلفات هسته تأثیرگ ار است.بدا در نظدر گدرفتن
اثددر تلفددات هیسددترزیس  ،هسددته مغناطیسددی در اشددباع بیشددتری قرارگرفتدده
است.جریان مغناطیسی محدودکننده در این حالت افزایش بیشدتری در حدین
وقوع فرورزنانس دارد.

شکل :7توزیع چگالی شار قبل از وقوع فرورزنانس با نظر گرفتن هیسترزیس

 -5نتیجهگیری

شکل :8توزیع چگالی شار بعد از وقوع فرورزنانس با در نظر گرفتن هیسترزیس
شکل( )9منحنی جریان خط را برای دو حالت کاری عادی و وقوع فرورزندانس
نشان میدهد.مشخص است که در هنگدام وقدوع فرزوندانس جریدان بده مقددار
زیادی افزایشیافته است و این ناشی از خنتی شدن اثدر سدلف سدیمپدیچهدای
ترانسفورماتور توسط ظرفیت خازنی موجود است.

وجود تلفدات هیسدترزیس نقدش اساسدی در وقدوع پدیدده فرورزندانس ایجداد
میکند.بنابراین پیشبینی دقیق رفتار فرورزنانسی مسدتلزم بدهکدارگیری مددل
جددامع و دقیددق بددرای مددواد فرومغناطیسددیبهکاررفتدده در آنهددا اسددت.بددا
مدلسازیمحدودکننده جریدان خطدای مغناطیسدی در ندرمافدزار COMSOL
 Multiphysicsو با استفاده از مدل اجزا محدود نحوه توزیع چگدالی شدار و
ایجاد اندوکتانس مناسب در دو حالت کاری عدادی و وقدوع پدیدده فرورزندانس
نشان دادهشده است.
نتددایج حاصددل از شددبیهسددازی نشددان مدیدهددد وجددود مقدددار بایدداس  DCدر
محدودکننده جریان خطای مغناطیسی بر اشدباع مغناطیسدی و تلفدات هسدته
تأثیرگ ار است.همچنین حین وقوع پدیده فرورزنانس در حالتی که اثدر تلفدات
هیسترزیس در محدودکننده جریان خطدای مغناطیسدی لحداظ شدود  ،پیدک
جریان محدودکننده نسبت به حالتی که اثر تلفات هیسترزیس در نظدر گرفتده
نشود  ،بیشتر است.ل ا مدل استفادهشده رفتار دقیقتری از مواد فرومغناطیسی
را نشان میدهد.

مراجع
شکل :9منحنی جریان بدون در نظر گرفتن اثر تلفات هیسترزیس

شکل ()11منحنی جریان خط را برای دو حالت کار عدادی و فرورزندانس را بدا
در نظر گرفتن اثر هیسترزیس نشان میدهد.مشاهده مدیشدود کده در سدیکل
سوم جریان  ،مقدار پیک جریدان افدزایش قابدلمالحظدهای را دارد.بدا مقایسده
شکلهای ( )9و ( )11اثر تلفدات را در بده کدار بدردن مددل دقیدقتدر هسدته
میتوان دید.محاسبات نشان میدهد که در ظرفیت خازنی به مقددار 128میلدی
فاراد مقدار جریان در بارترین حد خود قرار دارد.
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