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چکیده
فرورزنانس یک پدیده غیرخطی و بسیار پویا در مسائل کیفیت توان است .این پدینده بایند بن دقنت آننایی ونود تنا بننوان اقنداما
پیشگیران ای قبل از بروز آن اتخاذ گردد تا از صدم و آسیب دیدن وسایل ایکنریکی جلوگیری وود.فرورزنانس بیشننر در ونبک هنای
ویناژ منوسط با تغذی ترانسفورماتورهای بیبار یا بار اندک توسط کابل دیده منیونود .مشخهن هسنن مغیاییسنی در وقنو پدینده
فرورزنانس نقش مهمی را ایفا میکید .در ای مقای عالوه بر میحیی اوبا  ،اثر تلفا هیسنرزیس در نظر گرفن وده است .این پدینده
بر روی یک ترانس تک فاز بررسیوده است .برای مدلسازی حلق هیسنرزیس از روش جایل -آترتون( )J-A1اسننفادهونده اسنت .بنا
اسنفاده از روش اج ا محدود ب کمک نرماف ار کامسول ،2ترانسفورماتور در فضای دوبعدی وبی سازیونده اسنت .ونبی سنازیهنای
انجاموده نشان می دهد،جهت تحلیل پدیده فرورزنانس هسن مغیاییسی باید در حد امکان دقیق مدلسازی وود و هیسنرزیس هسن
باید در مدلسازی یحاظ وود.

کلمات کلیدی :تلفات هیسترزیس ،فرورزنانس ،کامسول ،مدل جایلز آترتون
 .1مقدمه
فرورزنانس یک پدیده غیرخطی است ک بی خازن وبک و اندوکنانس غیرخطی تجهی ا نظیر راکنور ترانسفورماتورها رخ میدهد .در
ورایط بیباری یا بار اندک ،با بروز اغنشاوا سیمپیچ ترانسفورماتور از یریق خازن خطوط و سیمپیچهای ترانسفورماتور مدار رزونانس
تشکیل میدهد و با اوبا ودن هسن ترانسفورماتور ،فرورزنانس تحقق مییابند] .[1اگرچن رزوننانس نین ونامل ینک خنازن و ینک
اندوکنانس است ،اما ب یورقطع فرکانس رزونانسی ک در آن فرورزنانس رخ میدهد ،وجود ندارد .ب گون ای ک در پدینده فرورزننانس،
بیش از یک پاسخ برای مجموع ای از پارامنرهای یکسان وجود دارد] . [2در حایت فرورزنانس رابط ویناژ و جریان عالوه بر فرکانس ب
عوامل دیگری نظیر ویناژ ،ورایط اویی و تلفا مدار وابسن است] .[3یکی از عوامل مهم وجود اثرا تلفا هیسنرزیس است ک نقش
مهمی را در رفنار فرورزنانسی ایجاد میکید] .[4-5تحقیقا انجاموده پیرامون فرورزننانس نشنان منیدهند کن نننای ونبی سنازی
حساسیت زیادی ب روش تعریف مشخه اوبا مغیاییسی و تلفا هسن دارد] .[6تلفا هیسننرزیس هسنن بن فرکنانس و سنط
محهور در میحیی هیسنرزیس و درننیج بن مندل هیسننرزیس وابسنن اسنت .بینابرای بنرای مندلسنازی مشخهن مغیاییسنی و
هیسنرزیس هسن از مدل دقیقتری اسنفاده کرد.
امروزه محاسب تلفا هیسنرزیس ب روش اج اء محدود بیشازپیش توسط علوم کامپیوتری موردتوج قرارگرفن است] .[7مرجع ][8
پدیده فرورزنانس را بر روی یک ترانسفورماتور ب روش اج اء محدود موردبررسی قرارداده است ،اما مدل دقیقی از هیسنرزیس را ارائ
نمیکید .روشهای منفاوتی برای مدلسازی هیسنرزیس ارائ وده است ،ک درای بی مدل جنایل -آترتنون] [9و مندل پرین اک][11
مدلهای دقیقی از تلفا هیسنرزیس را فراهم میکیید .در مرجع] [11کیننرل نوسنانا فرورزننانس بنا در نظنر گنرفن اثنر تلفنا
غیرخطی بررسی وده است .در مرجع] [12مدل جدیدی از هیسنرزیس بر اساس تئوری پری اک با فرمنولبیندی جدیند در ننرمافن ار
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 ATPارائ وده است .در ای مقای از روش جایل _آترتون برای مدلسنازی تلفنا هیسننرزیس اسننفادهونده اسنت .بررسنی پدینده
فرورزنانس با در نظر گرفن اثر هیسنرزیس بر روی یک ترانسفورماتور تک فاز صور گرفن است.
در بخش 2ب مبانی پدیده فرورزنانس جهت تفهیم هرچ بهنر ای پدیده پرداخن وده است .در بخش  3توضی مخنهری از یریقن
در نظر گرفن مدل هیسنرزیس و نحوه محاسب تلفا هیسنرزیس ارائ وده است .در بخش 4ننای وبی سازی آورده وده است.

 .2مبانی پدیده فرورزنانس
هیگامیک هسن های فرو مغیاییسی تجهی ا فشارقوی اوبا و در مدار ب صور سری با خاصیت خازنی قرار میگیرند ،ورایط برای
پدیده فرورزنانس فراهم می وود .در سیسنمهای قدر  ،ترانسفورماتورها ب یور عمده توسط کابلها تغذی میووند .کابلهنا خاصنیت
خازنی باال برخوردارند و ب یور سری با سیمپیچ ترانسفورماتورهای مجه ب هسن فرو مغیاییسی قرارگرفن اند] .[13فرورزنانس از نو
اضاف ویناژ های موقت است و انوا مخنلفی دارد .ای پدیده از جیب های دامی و مد زمان و هارمونیکهای موجود در آن قابلبحث و
بررسی است .اگر موجی با دامی زیاد و هارمونیکهای بیشنر در مد زمان یوالنی بر روی تجهی ا وجود داون باود ،موجب خسار
و حنی تخریب آن میوود .ب عیوانمثال وجود ویناژ هارمونیکی بر روی ترانسفورماتور سبب گرم ودن و صدم دیدن سنیمپنیچهنای
ترانسفورماتور می وود .بیابرای باید از وجود ای عامل ک تحت پدیده فرورزنانس بر روی ترانسفورماتور است ،جلوگیری نمود.
وکل( )1مدار معادل پدیده فرورزنانس را نشان میدهد ک در آن سلف دارای مشخه غیرخطی است .با عبنور جرینان از مندار،خازن
وارژ میوود .ویناژ ذخیرهوده در خازن را میتوان  DCفرض نمود ک در دوسر راکنانس مغیاییس ووندگی ترانسفورماتور قرارگرفن
و باعث میوود تا هسن ب اوبا برود .راکنانس مغیاییس ووندگی کاهشیافن و فرورزنانس رخ میدهند .بینابرای فرورزننانس ینک
پدیده غیرخطی بوده ک تابع پارامنرهایی وامل ویناژ ایقاوده  ،مشخه مغیاییس ووندگی ،تلفا و خازن مدار است.

شکل:1مدار معادل فرورزنانس

.3مدل هیسترزیس
با پیشرفت فیاوری امکان در نظر گرفن مدل کاملتر مواد فنرو مغیاییسنی ایجادونده اسنت .وناخ تنری رفنناری کن منواد فنرو
مغیاییسی از خود نشان میدهید ،رفنار هیسنرزیس است ک در سادهتری حایت موجب میوود مسیر بدون مغیاییسی ودن ماده از
مسیر مغیاییسی ودن آن تفاو پیدا کید .روش جایل _آترتون( )J-Aب دییل سهویت پیادهسازی همچیی دقنت بناال اسننفادهونده
است .ای مدل مبیی بر تعادل انرژی در مواد فرو مغیاییس است ب یوریک کل انرژی در یول یک دوره ب صور انرژی مغیاییسنی
ذخیره میوود(  ) Wmو یا ب صور تلفا هیسنرزیس(  ( Whتلف میوود.
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بر اساس ای فرض و] [11معادی زیر برای تمام مواد فرو مغیاییس ب دست میآید:
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ک در آن  Mمغیاییس ووندگی ماده M rev ،مغیاییس ووندگی برگشتپذیر و  M irrمغیاییس ووندگی برگشتناپذیر ماده است.
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با توج ب اصالح تابع النگوی ک برای توصیف رفنار مواد فرو مغیاییسی بیان میوود ،ب عیوان ینک میحینی مغیاییسنی اینده آل ،
 M sاوبا مغیاییسی a ،ضریبی برای توصیف دما و  H eاثر میدان مغیاییسی است ک ب صور معادی زیر ب دست میآید:
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با تغییر میدان مغیاییسی  Hمعادی مشنق وده از حوزه برگشتپذیر ب صور زیر است:

dM irr
M an ( H e )  M irr

dH
) k   ( M an ( H e )  M irr

()5

در( k )5ضریب سخنی مواد  ،ضریبی برای توصیف اتهال حوزههای مغیاییسی و  نشاندهیده جهت تغییر میدان مغیاییسی H
است  .یک پارامنر جهتدار بوده ک مقدار   1است اگر  dH  0و   1است اگر  dH  0باود.
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معادی برگشتپذیر حوزههای مغیاییسی ب صور زیر است:

) M rev ( H e )  c(M an ( H e )  M irr
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ک در آن  cضریب برگشتپذیری ماده است .با اسنفاده از ()3(،)2و( )7رابط مغیاییس ووندگی ماده ب صور زیر ب دست میآید:

) ( M an ( H e )  M irr
) dM an ( H e
dM
) (1  c
c
dH
) k   ( M an ( H e )  M irr
dH

()8

.4روش اجزا محدود
در ریاضیا روش ایمان محدود( ) FEM1یک روش عددی برای حل تقریبی مسائل مرزی است .ای روش مشاب ایده اتهال
بسیاری از خطوط کوچک مسنقیم است ک میتواند یک دایره ب رگتر را تقریب ب ند FEM .وامل تمام روشها برای اتهال بسیاری
از معادال عیاصر ساده در یول بسیاری از زیر دامی های کوچک( ک عیاصر محدود نامیده میووند ).است .و یک معادی پیچیدهتر را
با یک دامی ب رگتر تقریب میزند] .[14ب یور کل  FEMوامل س ماتریس اصلی،ک عبار اند از :ماتریس مایکیت،ماتریس رفنار و
ماتریس عمل.

K . U   F 

()9

در کاربردهای ایکنریکی K  ،میتواند نشاندهیده ثابت گذردهی ایکنریک U  ،نشاندهیده پنانسیل و F بار ایکنریکی
است].[15
با اعمال روابط مدل  J-Aب روش اج ا محدود میتوان میحیی هیسنرزیس را برای نقاط مخنلف از هسن ترانسفورماتور ب دست
آورد .تلفا هیسنرزیس را میتوان ب کمک ( )11محاسب نمود .با توج ب اییک عملیا در فضای دوبعدی صور گرفن است ،مقدار

dB
تلفا هیسنرزیس هسن را میتوان از حاصلضرب اننگرال ضابط
dt

 Hدر یک بازه زمانی مشخ
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از روش اج ا محدود ب کمک نرماف ار کامسول جهت وبی سازی کامپیوتری اسنفادهوده است] .[16ای نرماف ار معادال سیسنمهای
غیرخطی را توسط مشنقا ج ئی با حضور میدان ایکنرومغیاییسی و  ...حل می نماید .همچیی در آن امکان تعریف مدارا ایکنریکی

نظیر بار ،مقاومت ،سلف ،خازن و ...ب همراه میدان مغیاییسی وجود دارد.

Finite Element Magnetic
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 .5نتایج مدلسازی و شبیهسازی
برای بررسی پدیده فرورزنانس از یک سری تجهی ا منشکل از یک ترانسفورماتور تک فاز با سیمپیچ اویی ب صنور سنری بنا خنازن
اسنفادهوده است.

.5-1تعیین پارامترها
ترانسفورماتور اسنفاده وده با ویناژ  221ویت و فرکانس  61هرت در مدار قرارگرفنن اسنت .مشخهنا ترانسنفورماتور در جندول ()2
ارائ وده است .همچیی ابعاد هیدسی ترانسفورماتور در وکل ( )2نشان دادهوده است .پارامنرهای در نظنر گرفنن ونده بنرای هسنن
آهیی در جدول( )3ارائ وده است.
مقدار

پارامتر

21 W

توان نامی

221/12 V

ولتاژ

51 Hz

فرکانس

1611

تعداد دور اولیه

91

تعداد دور ثانویه

جدول  :2مشخها ترانسفورماتور موردمطایع

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

 .6نتایج شبیهسازی
وکل( )3مدل دوبعدی ترانسفورماتور را نشان میدهد .با در نظر گرفن میحیی هیسنرزیس ب روش J-Aمیتوان مسیر
مغیاییسی هر نقط از هسن ترانسفورماتور را ب دست آورد .وکل( ) 4مسیر حرکت وار مغیاییسی را برای یک نقط موردنظر از
هسن ترانسفورماتور نشان میدهد .مقدار تلفا هیسنرزیس با پارامنرهای روش  J-Aبرابر  162166وا محاسب وده است .میحیی
وار مغیاییسی با توج ب پارامنرهای مشخ وده در جدول( )2رسم وده است .با تغییر هرکدام از پارامنرها میحیی مغیاییسی
تغییر میکید .وکل( )5توزیع چگایی وار مغیاییسی را قبل از وقو فرورزنانس نشان میدهد .میحیی جریان اویی و ثانوی
ترانسفورماتور در حایت کار عادی در وکل( )6ارائ وده است.
مقدار

پارامتر

1351111

Ms

62.15

a

94.52

k

1.15



1.111110

c
ب :مدل دوبعدی ترانسفورماتور

جدول  :3پارامترهای مدل J-A
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ب :توزیع چگایی وار قبل از وقو فرورزنانس

ایف :میحیی وار مغیاییسی

شکل():

وکل():میحیی جریان در حایت عادی

درصورتیک ظرفیت خازنی خطوط ،سیمپیچ های ترانسفورماتور و یا بار منهل ب ترانسفورماتور اثر سلفی سیمپیچهای ترانسفورماتور را
خیثی کیید ،فرورزنانس اتفاق افناده و باعث ایجاد جریانهای نامنعادل و ویناژهای ب رگ در ترانسفورماتور میوود .وکل ( )7توزیع
چگایی وار را حی وقو فرورزنانس بدون در نظر گرفن اثر تلفا را نشان میدهد .هیگام وقو فرورزنانس هسن ترانسفورماتور وارد
اوبا مغیاییسی میوود .ای موضو در()7نشان دادهوده است.وکل()8و( ) 9ب ترتیب میحیی جریان اویی ترانسفورماتور و ویناژ
خازن را حی وقو فرورزنانس در حایت قبل نشان می دهد .در ای حایت میحیی جریان و ویناژ از حایت سییوسی خارج میووند.
دامی ویناژ و جریان ب می ان زیادی اف ایشیافن است.وجود هارمونیکهای ویناژ و جریان باعث گرمتر ودن و صدما عایقی
ترانسفورماتور میگردد.

ب :میحیی ویناژ

الف :منحنی جریان

وکل() :وکل موج حی وقو فرورزنانس بدون در نظر گرفن اثر هیسنرزیس
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شکل( :)7توزیع چگالی شار بدون در نظر گرفتن هیسترزیس

شکل(:)11توزیع چگالی شار با در نظر گرفتن هیسترزیس

وکل( ) 11توزیع چگایی وار را حی وقو فرورزنانس با در نظر گرفن اثر هیسنرزیس نشان میدهد .در ای حایت اوبا مغیاییسی
بیشنر از حایت قبل است.وکل ( )11و( ) 12ب ترتیب میحیی جریان اویی ترانسفورماتور و ویناژ خازن را نشان میدهد .وکل موج
ایجادوده حایت آوفن فرورزنانس را نشان میدهد .با توج ب محاسبا انجاموده پدیده فرورزناس در خازن ب مقدار  3میکرو فاراد
رخ میدهد .مقایس ننای نشان می دهد ،در هیگام وقو فرورزنانس دامی جریان و ویناژ ب می ان زیادی اف ایش مییابد.اما مدیی از
ترانسفورماتور ک در آن اثر هیسنرزیس یحاظ وده است ،ننای بهنری را نشان میدهد].[17

شکل(:)11منحنی جریان با در نظر گرفتن هیسترزیس

شکل(:)12منحنی ولتاژ خازن با در نظر گرفتن هیسترزیس

.7بحث و نتیجهگیری
در ای مقای با بهرهگیری از روش اج ا محدود،پدیده فرورزنانس در ترانسفورماتورها موردمطایع قرارگرفن است.ای پدیده بر روی یک
ترانسفورماتور تک فاز بررسیوده است.عالوه بر میحیی اوبا ،تلفا هیسنرزیس ب عیوان یکی از پارامنرهای مهم در بررسی پدیده
فرورزنانس در نظر گرفن وده است .از روش جایل -آترتون برای مدلسازی هیسنرزیس اسنفادهوده است .یراحی ترانسفورماتور در نرم
اف ار کامسول صور گرفن است .ننای حاصل از وبی سازی نشان میدهد حی وقو فرورزنانس هسن ترانسفورماتور بیشازحد وارد
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ای اف ایش دامی در.دامی ویناژ و جریان اف ایش مییابد،جریان و ویناژ از حایت عملکرد عادی خارجوده.اوبا مغیاییسی میوود
همچیی درصورتیک هسن ترانسفورماتور از.ترانسفورماتورهای قدر موجب وکست عایقی و گرمتر ودن ترانسفورماتور میوود
 بر اساس ننای ب دستآمده صرفنظر کردن از.هیسنرزیس هسن در وبی سازی باید یحاظ وود،مواد فرو مغیاییس تشکیلوده است
.آن خطای زیادی ایجاد میکید
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