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چکیده
فرورزنانس یک پدیده غیرخطی و بسیار پویا در مسائل کیفیت توان است .فرورزنانس بیشتر در شبکههای ولتاا متوساب باا
تغذیه ترانسفورماتورهای بیبار یا بار اندک توسب کابل دیده میشود .این پدیده بر روی یک ترانس تک فاز بررسیشده است.
با استفاده از روش اجزا محدود به کمک نار افازار  ، COMSOL Multiphysicsترانسافورماتور در فااای دوبعادی
شبیهسازیشده است .شبیهسازیهای انجا نشان میدهد ،در حالت آشفته فرورزنانس شاکل ماوو ولتاا و جریاان از حالات
سینوسی خارو میشود .همچنین طیف فرکانسی متغیر مدار هارمونیکهای فراوانی را در حالت آشفته نشان میدهد.
کلمات کلیدی :ترانس تک فاز ،فرورزنانسCOMSOL Multiphysics ،

 .1مقدمه

فرورزنانس یک پدیده غیرخطی است که بین خازن شبکه و اندوکتانس غیرخطی تجهیزات نظیر راکتاور ترانسافورماتورها ر
میدهد .در شرایب بیباری یا بار اندک ،با بروز اغتشاشات سیمپیچ ترانسافورماتور از طریاخ خاازن خطاو و سایمپایچهاای
ترانسفورماتور مدار رزونانس تشکیل میدهد و با اشباعشدن هسته ترانسافورماتور ،فرورزناانس تحقاخ ماییاباد] .[1اگرچاه
رزونانس نیز شامل یک خازن و یک اندوکتانس است ،اما بهطورقطع فرکانس رزونانسی کاه در آن فرورزناانس ر مایدهاد،
وجود ندارد .بهگونهای که در پدیده فرورزنانس ،بیش از یک پاسخ برای مجموعهای از پارامترهای یکسان وجاود دارد] .[2در
حالت فرورزنانس رابطه ولتا و جریان عالوه بر فرکانس به عوامل دیگری نظیر ولتاا  ،شارایب اولیاه و تتفاات مادار وابساته
است] .[3در سالهای اخیر پاووهشهاای مختتفای در زمیناه فرورزناانس واورت گرفتاه اسات] .[4-6مرجاع ] [7پدیاده
فرورزنانس را بر روی یک ترانسفورماتور به روش اجازا محادود موردبررسای قارارداده اسات .در ایان مقالاه حالات آشافته
فرورزنانس با استفاده از مدل اجزا محدود،در نر افزار  COMSOL Multiphysicsموردبررسی قرارگرفته است.
در بخش 2به مبانی پدیده فرورزنانس جهت تفهیم هرچه بهتر این پدیده پرداختهشده است .در بخش  3توضای مختراری
پیرامون روش المان محدود به کمک نر افزار مربوطه ارائهشده است .در بخش  4پارامترهای الز جهات شابیهساازی آورده
شده است.در بخش  5نتایج شبیهسازی ارائهشده است.
 .2مبانی پدیده فرورزنانس

هنگامیکه هستههای فرو مغناطیسی تجهیزات فشارقوی اشباع و در مدار بهوورت سری با خاویت خازنی قارار مایگیرناد،
شرایب برای پدیده فرورزنانس فراهم میشود .در سیستمهای قدرت ،ترانسفورماتورها بهطاور عماده توساب کابالهاا تغذیاه
میشوند .کابلها خاویت خازنی باال برخوردارند و بهطور سری با سیمپیچ ترانسفورماتورهای مجهز به هسته فارو مغناطیسای
قرارگرفتهاند] .[8فرورزنانس از نوع اضافه ولتا های موقات اسات و اناواع مختتفای دارد .ایان پدیاده از جنباههاای دامناه و
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مدتزمان و هارمونیکهای موجود در آن قابلبحث و بررسی است .اگر ماوجی باا دامناه زیااد و هارمونیاکهاای بیشاتر در
مدتزمان طوالنی بر روی تجهیزات وجود داشته باشد ،موجب خسارت و حتی تخریب آن میشود .بهعنوانمثال وجاود ولتاا
هارمونیکی بر روی ترانسفورماتور سبب گر شدن و ودمه دیدن سیمپیچهای ترانسفورماتور میشود .بناابراین بایاد از وجاود
این عامل که تحت پدیده فرورزنانس بر روی ترانسفورماتور است ،جتوگیری نمود.
شکل( )1مدار معادل پدیده فرورزنانس را نشان میدهد که در آن ستف دارای مشخره غیرخطای اسات .باا عباور جریاان از
مدار،خازن شار میشود .ولتا ذخیرهشده در خازن را میتوان  DCفرض نمود کاه در دوسار راکتاانس مغنااطیس شاوندگی
ترانسفورماتور قرارگرفته و باعث میشود تا هسته به اشباع برود .راکتانس مغناطیس شوندگی کااهشیافتاه و فرورزناانس ر
می دهد .بنابراین فرورزنانس یک پدیده غیرخطی بوده که تابع پارامترهایی شامل ولتا القاشده  ،مشخره مغناطیس شوندگی،
تتفات و خازن مدار است.

شکل(:)1مدار فرورزنانس

.3روش اجزا محدود

ح در ریاضیات روش المان محدود( )FEM1یک روش عددی برای حل تقریبی مسائل مرزی است .این روش مشابه
ایده اترال بسیاری از خطو کوچک مستقیم است که میتواند یک دایره بزرگتر را تقریب بزند FEM .شامل تما
روشها برای اترال بسیاری از معادالت عناور ساده در طول بسیاری از زیر دامنههای کوچک( که عناور محدود نامیده
میشوند ).است .و یک معادله پیچیدهتر را با یک دامنه بزرگتر تقریب میزند] .[9بهطور کل  FEMشامل سه ماتریس
اوتی ،که عبارتاند از :ماتریس مالکیت،ماتریس رفتار و ماتریس عمل.
()9

K . U   F 

در کاربردهای الکتریکی K  ،میتواند نشاندهنده ثابت گذردهی الکتریک U  ،نشاندهنده پتانسیل و F بار الکتریکی
است].[15
از روش اجزا محدود به کمک نر افزار  Comsol Multiphysicsجهت شبیهسازی کامپیوتری استفادهشده است].[10
این نر افزار معادالت سیستمهای غیرخطی را توسب مشتقات جزئی با حاور میدان الکترومغناطیسی و  ...حل مینماید.
همچنین در آن امکان تعریف مدارات الکتریکی نظیر بار ،مقاومت ،ستف ،خازن و ...به همراه میدان مغناطیسی وجود دارد.

Finite Element Magnetic
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.4تعیین پارامترها

برای بررسی پدیده فرورزنانس از یک سری تجهیزات متشکل از یک ترانسفورماتور تک فاز با سیمپیچ اولیه بهوورت
سری با خازن استفادهشده است .ترانسفورماتور استفادهشده با ولتا  220ولت و فرکانس  60هرتز در مدار قرارگرفته است.
مشخرات ترانسفورماتور در جدول ( )2ارائهشده است .همچنین ابعاد هندسی ترانسفورماتور در شکل ( )2نشان دادهشده است.

جدول  :2مشخصات ترانسفورماتور موردمطالعه

مقدار

پارامتر

22 W

توان نامی

222/12 V

ولتاژ

52 Hz

فرکانس

1022

تعداد دور اولیه

02

تعداد دور ثانویه

شکل:2ابعاد هندسی ترانسفورماتور( )x=11 mm

.5نتایج شبیه سازی

بررسی ترانسفورماتور موردنظر در نار افازار کامساول در فااای دوبعادی واورت گرفتاه اسات .شاکل( )3مادل دوبعادی
ترانسفورماتور را نشان میدهد .شکل( ) 4مسیر حرکت شار مغناطیسی را برای یک نقطاه ماوردنظر از هساته ترانسافورماتور
نشان میدهد .شکل( )5توزیع چگالی شار مغناطیسی را قبل از وقوع فرورزنانس نشان میدهد .منحنی جریان اولیاه و ثانویاه
ترانسفورماتور در حالت کار عادی در شکل( )6ارائهشده است.
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شکل :3مدل دوبعدی ترانسفورماتور

شکل :4منحنی چگالی شار

شکل:5توزیع چگالی شار قبل از وقوع فرورزنانس

شکل:0منحنی جریان اولیه و ثانویه در حالت کار عادی

دروورتیکه ظرفیت خازنی خطو ،سیمپیچ های ترانسفورماتور و یا بار مترل باه ترانسافورماتور اثار ساتفی سایمپایچهاای
ترانسفورماتور را خنثی کنند ،فرورزنانس اتفاق افتاده و باعث ایجاد جریانهای نامتعادل و ولتا هاای بازرگ در ترانسافورماتور

4

میشود . .هنگا وقوع فرورزنانس هسته ترانسفورماتور وارد اشباع مغناطیسی میشود .این موضوع در()7نشان دادهشده اسات.
در این حالت منحنی جریان و ولتا از حالت سینوسی خارو میشوند .دامنه ولتا و جریان به میزان زیادی افزایشیافته است.
در حالت فرورزنانس آشفته شکل موو مدار بهوورت کامالً غیر پریودیک است .شکل( )8و ( )9به ترتیب شکل ماوو ولتاا و
جریان را حین وقوع فرورزنانس نشان میدهد .طیف فرکانسی متغیرهای مدار بهوورت پیوسته است و وجود هارمونیکهاای
مختتف در مدار را نشان میدهد.شکل( )8طیف فرکانسی ولتا خازن را هنگا وقوع فرورزنانس نشان میدهد.

شکل :7توزیع چگالی شار حین وقوع فرورزنانس

شکل :8شکل موج ولتاژ در حالت وقوع فرورزنانس

شکل :0شکل موج جریان در حالت وقوع فرورزنانس
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 طیف فرکانسی ولتاژ:12شکل

 نتیجهگیری.11

 این پدیده بر.پدیده فرورزنانس در ترانسفورماتورها موردمطالعه قرارگرفته است،در این مقاله با بهرهگیری از روش اجزا محدود
 در این پووهش منحنی اشباع مطابخ با نوع هسته آهنی به کار گرفتهشده.روی یک ترانسفورماتور تک فاز بررسیشده است
 هنگا وقوع فرورزنانس هسته مغناطیسی، نتایج حاول از شبیهسازی نشان میدهد.در ترانسفورماتورهای معمولی است
 شکل موو جریان و ولتا از حالت سینوسی خاروشده و دامنه ولتا و جریان تا حد.بیشازحد وارد اشباع مغناطیسی میشود
 این افزایش دامنه در ترانسفورماتورهای قدرت موجب شکست عایقی و گر تر شدن ترانسفورماتور.زیادی افزایش مییابد
. همچنین وجود هارمونیکهای مختتف در حالت آشفته فرورزنانس نشان دادهشده است.میشود
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