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کابل های هوشـمند قبـل از وقـوع حادثـه نقص را
اطلاع مـی دهند
کابل های  SmartCoreشامل یک رشته سیم اضافی هستند که در هنگام قریب الوقوع بودن مشکالت احتمالی
همچون  loose contactیا  core breakمی توانند یک سیگنال را تریگر کنند

 2شـرکت آلمانـی  Leuze Electronicو  Murrelektronikاز
پروژه مشـترکی پرده برداشـتند کـه با همکاری شـرکت فرانسـوی
 Nexansتوسعه داده شـده است .شـرکت  Leuze Electronicیک
تولیـد کننـده سنسـور اسـت و  Murrelektronikدر زمینـه تولید
کانکتـور و اینترفیس هـای صنعتـی فعالیـت دارد و ترکیـب این دو
کمپانی با شـرکت معتبر تولید کننده کابل یعنی  Nexansمی تواند
منجر به عرضـه محصولـی انقالبـی در آینده نزدیـک گردد.
پروژه مشـترک این سـه کمپانـی  SmartCoreنام گذاری شـده
اسـت و در حقیقت یک کابل هوشـمند اسـت کـه میتواند وضعیت
نامناسـب کابل را به سـرعت تشـخیص داده و بـه کاربران هشـداری
مبنی بـر تعویض کابـل قبـل از وقوع مشـکل بدهد.
کابل های  SmartCoreشـامل یک رشـته سـیم اضافی هستند
کـه در هنـگام قریـب الوقـوع بـودن مشـکالت احتمالـی همچـون
 loose contactیـا  core breakمـی تواننـد یـک سـیگنال را
تریگـر کننـد .ایـن سـیگنال زمانـی تولیـد میشـود کـه کابـل به
 80الـی  85درصـد حداکثـر طول عمـر خود رسـیده باشـد .چنین
امکانـی کاربـر را قـادر مـی سـازد کـه در برنامـه دوره ای تعمیـرات
نگهـداری خـود ،زمانـی را بـرای تعویـض کابـل مشـکل دار در نظر

بگیـرد و در نتیجـه در حیـن کار دچـار غافلگیـری نشـود و از توقف
خط تولیـد در طـی سـاعات کار جلوگیری کنـد .بر اسـاس تکنیک
انـدازه گیـری اسـتفاده شـده در کابـل ،سیسـتم میتوانـد سـایر
خطـرات احتمالـی مثـل افزایـش دمـای کابـل (، )over-heating
بیـش از تحـت فشـار قـرار گرفتـن ( )over-tighteningکشـیده
شـدن بیـش از حـد ( ،)over-expansionپیچـش بیـش از حـد
( ، )over-rotationگره خوردگی و یا له شدگی کابل مطلع گردد.
انتظـار مـیرود از ایـن فنـاوری بـرای حـل مشـکالت
نقـص کابـل در فرآیندهـای حرکـت و خمـش پیوسـته
مثـل فرآیندهـای اسـتفاده شـده در سیسـتمهای رباتیـک
و یـا کریرهـای زنجیـره ای ( )Energy Chain Cable Carriers
بهره برداری شـود .همچنیـن فنـاوری  SmartCableرا می توان جهت
هشـدار مشـکالت قریب الوقوع در کابل سنسور ها اسـتفاده کرد.
شـرکت  Murrelectronicدر بسـیاری از تجهیزات جمع آوری
سـیگنال تولیـدی خـود ( )I/O modulesیـک ورودی عیب یابی
( )diagnostics inputدر نظـر گرفتـه اسـت کـه قابلیـت دریافـت
سـیگنال های هشـدار تولید شـده توسـط کابـل های اسـمارت را
دارنـد.
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چكيده  -یکی از حالتهای گذرا در شبکههای توزیع نیروی برق پدیده فرورزونانس است .وقوع این پدیده میتواند
منجر به خسارات قابل توجه به تجهیزات و ادوات موجود در شبکه گردد .به منظور کاهش تلفات و صرفه اقتصادی استفاده از
ترانسفورماتورهای کمتلفات و بویژه آمورف رو به افزایش است .همچنین به دالیل متعدد انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه
قرار دارند .از این رو ضروری است پیامدها و اثرات استفاده همزمان از منابع تولید پراکنده و این نوع از ترانسفورماتورها
مورد بررسی قرار گیرد .در این مقاله یک شبکه توزیع با اطالعات واقعی شامل منابع تولید پراکنده(توربین بادی) در نرمافزار
 PSCADشبیهسازی شده است .در ادامه تاثیر حضور همزمان منابع تولید پراکنده و ترانسفورماتورهای معمولی ،کمتلفات و
ل موجهای هر حالت و آنالیز هارمونیکی برای تمامی فازها ،مورد
بسیار کمتلفات(آمورف) بر وقوع پدیده فرورزونانس با ثبت شک 
بررسی و مقایسه قرار گرفته و نتایج به صورت خالصه ارائه شده است .نتایج بهدست آمده کیفیت وقوع پدیده فرورزونانس
را برای هر یک از حاالت فوق نشان میدهد.
واژه هاي كليدي — فرورزونانس؛ کمتلفات؛ تولید پراکنده؛ حالت گذرا؛ ترانسفورماتور

-1مقدمه
فرورزونانـس یـک پدیـده گـذرای غیرخطـی اسـت کـه عمدتا
بهدلیل تشـدید سـری بین اندوکتانس مغناطیسـی و خازن موجود
در شـبکه رخ میدهـد[ .]1بـه طـور معمـول در یـک شـبکه توزیع
بـرق فرورزونانس بدلیل تشـدید بیـن اندوکتانس مربوط به هسـته
ترانسـفورماتور و خازن مربوط به کابلهـا و خطوط توزیع اسـت .در
بسـیاری از شـبکههای واقعـی پدیـده فرورزونانـس میتواند منجر
به تولید اضافـه ولتاژهـای قابل توجـه گردد .شـکل موج ایـن ولتاژ
شـامل هارمونیک اصلی و سـایر هارمونیکها به صورت یک نوسان
غیرخطی و بی نظم اسـت .یکـی از عوامل اصلـی و تاثیرگـذار در این
پدیده مشـخصات هسته مغناطیسـی ترانسـفورماتور است[]2
یکی از حالتهـای وقـوع پدیـده فرورزونانـس قـرار گرفتن یک
ترانسـفورماتور بیبار در حالت اشـباع و قطع شـدن یکـی از فازهای
تغذیه آن اسـت[ .]3در این مقاله جهت بررسـی پدیده فرورزونانس
حالت مذکور شبیهسـازی شـده اسـت.
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-2حالتگذرایفرورزونانس
الف) حالت پایـه :در این حالت مطابق با شـکل  1ولتـاژ و جریان با
فرکانسی معادل با فرکانس سیسـتم نوسان میکنند.

شکل:1حالتپایه

ب) حالت زیرهارمونیک :در حالت زیرهارمونیک مطابق با شکل2
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وقوع پدیـده فرورزونانس در هر یک حالتهای فـوق تا حد زیادی
دوره تناوب سـیگنالها  nTبرابر دوره تناوب فرکانس منبع است .در
به ساختار هسـته ترانسـفورماتور وابسته اسـت .به طور کلی کاهش
این حالت عمومـا هارمونیکهای فرد ظاهر میشـوند.
میزان تلفات هسـته و همچنین کاهش سطح منحنی هیسترزیس
و حلقه داخلی آن منجر به تشـدید پدیده فرورزونانـس و وقوع آن در
حالت بینظـم میشـوند[ .]4ایـن ویژگی به طـور خاص در هسـته
ترانسـفورماتور آمورف وجود دارد.
-3ترانسفورماتورهایکمتلفات
ترانسـفورماتورهای بـا تلفـات پاییـن کـه مطابـق بـا اسـتاندارد
 DIN42500طراحـی و سـاخته میشـوند دارای  9دسـتهبندی
مختلف هسـتند .تلفات بیباری ترانسـفورماتور مطابق با استاندارد
شکل:2حالتزیرهارمونیک
مذکـور بـه  3دسـته  'C', B', Aتقسـیمبندی میشـود .در ایـن
تقسـیمبندی ،رده  'Aدارای بیشترین تلفات بیباری و  'Cکمترین
ج) حالت شـبهپریودیک :طبق شـکل  3در این حالت شکل موج تلفـات بیبـاری را دارنـد .تلفات بـارداری نیز بـه  3دسـته  A،Bو C
پریودیک نیسـت .طیف فرکانسـی آن به صـورت  mf2+nf1اسـت تقسیم میشـود .رده  Bبیشـترین تلفات و رده  Cکمترین تلفات را
( nوmعدد صحیح بوده وتقسیم f2/f1عددی غیر صحیح است).
در بار کامل دارنـد .طرح  'AAدارای تلفات بارداری متوسـط و تلفات
بیباری نسـبتا باال و طرح  ' CCدارای تلفات بارداری پایین و تلفات
بیباری پایین اسـت .تلفات بیبـاری ایـن ترانسـفورماتورها به طور
متوسـط  35درصد و تلفات بـارداری ایـن ترانسـفورماتورها به طور
متوسـط  25درصد کمتر از ترانسـفورماتورهای معمولی اسـت.
 -1-3ترانسفورماتورهای رده'AB
ترانسـفورماتورهای  'ABدارای تلفـات بارداری متوسـط و تلفات
بی باری متوسط اسـت .جنس ورق هسـته از کد  s5_30_m150با
حداکثر تلفات ( )1.07 w/kg -T1.7مطابق با استاندارد ICE 1998
اسـت[ .]5شکل  5تلفات هسـته بر حسـب چگالی شار مغناطیسی
شکل:3حالتشبهپریودیک
و شکل  6منحنی اشـباع ترانسـفورماتورهای کالس  'ABبا هسته از
د) حالت بینظـم :طبق شـکل  4در ایـن حالت طیف فرکانسـی نوع  s5_30_m150را در دسـتگاه لگاریتمـی نمایش میدهد[.]6
پیوسـته و بخشهـای مختلف صفحـه را پوشـش میدهد.

شکل:4حالتبینظم

شکل :5تلفاتهستهبرحسبچگالی
شارمغناطیسی
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شکل:6منحنیاشباعترانسفورماتور'AB

-2-3ترانسفورماتورهایبسیارکمتلفات(آمورف)
ترانسـفورماتورهای آمـورف در هسـته خـود از آلیـاژ آمـورف
اسـتفاده میکنند .این آلیاژ بـا دارا بودن خاصیت غیرکریسـتالی
منجـر بـه تسـریع عمـل واژگونـی شـار و تغییـر قطبهـای
مغناطیسـی میشـود .بـه ایـن معنـا کـه در هـر سـیکل کاری
انرژی کمتـری صـرف مغناطیسشـوندگی و مغناطیـس زدایی
خواهد شـد کـه منتجـه آن کاهش تلفات هسـته اسـت .سـطح
منحنی هیسـترزیس در هسـته ترانسـفورماتورهای آمـورف در
مقایسه با ترانسـفورماتورهای متداول در شبکه توزیع نیروی برق
کوچکتر بوده که ایـن موضوع سـبب کاهش تلفات بیبـاری این
ترانسـفورماتورها میشـود[.]7
نقطه اشـباع هسـته ترانسـفورماتورهای متداول در حدود  2تسلا
است که این عدد در هسـتههای آمورف به  1.6تسلا خواهد رسید که
منجر میگردد نقطه کار این دسـته از ترانسـفورماتورها به  1.35تسال
محدود گردد .نقطه اشـباع هسـتههای آمورف عموما در  90درصد بار
نامـی اتفاق میافتـد[ .]8منحنی هیسـترزیس هسـته آمـورف از نوع
 2605As1به همراه لوپ داخلی در شـکل  7نمایش داده شـده است.
در شکل  8منحنی تلفات هسته بر حسب وات بر کیلوگرم ( )W/Kgبه
ازای چگالی شار القایی بر حسب تسلا( )Tنمایش داده شده است[.]9

شکل:7منحنیهیسترزیسهستهآمورف
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شکل:8منحنیتلفاتهسته

همانگونـه در شـکل مشـاهده میشـود ،تلفـات ایـن دسـته از
ترانسفورماتورها نسبت به ترانسفورماتورهای  'ABو معمولی کمتر است.
-4شبکهموردمطالعه
شـکل  9دیاگرام تکخطی شـبکه مورد مطالعه را نمایش میدهد
که یک شـبکه توزیـع انـرژی الکتریکـی با سـطح ولتـاژ  20کیلوولت
اسـت .در ابتـدای ایـن شـبکه از کلیدهای قـدرت اسـتفاده شـده که
قابلیـت قطـع و وصـل هـر فـاز در زمانهـای مشـخص را دارد .فیـدر
نخسـت این شـبکه شـامل  5کیلومتـر کابـل  20کیلوولـت زمینی و
7کیلومتـر خـط  20کیلوولـت بـه صـورت هوایـی اسـت و در انتهای
آن یک دسـتگاه ترانسـفورماتور  315کیلوولت آمپر قـرار دارد .جهت
شبیهسـازی دقیقتـر پدیـده فرورزونانس ثانویـه این ترانسـفورماتور
بـه صـورت مداربـاز در نظر گرفته شـده اسـت .فیـدر دوم این شـبکه
شـامل 4کیلومتر کابـل 20کیلوولت زمینی اسـت که یـک بار محلی
بـه ظرفیـت 150کیلـووات را تغذیه میکنـد .جهت تغذیه بـار محلی
با قابلیت اطمینان باالتـر یک منبع تولیـد پراکنده که شـامل توربین
بادی به ظرفیـت 500کیلـووات اسـت ،به انتهـای فیدر متصل شـده
اسـت .شـکل  10شـبکه شبیهسـازی شـده در نرم افـزار  PSCADرا
نمایـش میدهـد.

شکل:9دیاگرامتکخطیسیستمموردمطالعه
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-5پدیدهفرورزونانس
 – 1-5پدیـده فرورزونانـس بـدون حضـور منابـع تولیـد
پراکنـده
یکـی از حالتهـای شـایع در وقـوع پدیـده فرورزونانـس
قطـع یکـی از فازهـای متصـل بـه ترانسـفورماتور اسـت که در
صورت مدار بـاز بـودن ترانسـفورماتور و اشـباع آن فرورزونانس
ایجـاد شـده تشـدید خواهـد شـد[  .]11جهـت بررسـی
پدیـده فرورزنانـس سـمت ثانویـه ترانسـفورماتور مـدار بـاز و
ترانسـفورماتور در حالت اشـباع قرار دارد .یک ثانیـه پس از آغاز
شکل:10شبکهشبیهسازیشده
به کار سیسـتم کلیـد موجود در فـاز  bاز حالت بسـته بـه حالت
مدل
که
اسـت
شـده
جهـت تمرکز بـر پدیـده فرورزونانس فرض
بـاز تغییر وضعیـت میدهد .شـکل شـماره  14،13و  15شـکل
باد برای توربیـن بادی یک مـدل باد ثابت با سـرعت  m/s10اسـت .موج جریان فـاز  bبه ترتیب بـرای ترانسـفورماتورهای معمولی،
گشـتاور حاصل از چرخش توربین بادی به ژنراتور موجود در شـبکه کمتلفـات و آمـورف را نشـان میدهـد.
وارد شـده و تـوان حاصـل از ایـن ژنراتور به شـبکه تزریـق میگردد.
منبع تولید پراکنـده از طریق کلیدهای قـدرت و کنترل کنندههای
ولتـاژ میتواند به طـور دائم و یـا در مواقع نوسـان در ولتـاژ ورودی به
شـبکه متصل گردد .اطالعات مربـوط بـه کابلهای مورد اسـتفاده
در شـبکه زمینی و هادیهای مـورد اسـتفاده در خطـوط هوایی به
ترتیب در شـکل های 11و  12آورده شـده است[.]10

شکل:13جریانفاز bبرایترانسفورماتورمعمولی
شکل:11مشخصاتکابلهای 20کیلوولت

شکل:12مشخصاتهادیخطوطهوایی

شکل:14جریانفاز bبرایترانسفورماتورکمتلفات’AB
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شکل THD:18ولتاژفاز bترانسفورماتورآمورف

همانگونه که مالحظه میشـود شـدت وقوع پدیـده فرورزونانس
با تلفـات نسـبت معکـوس دارد و در ترانسـفورماتورهای آمـورف به
بیشـترین مقدارخود میرسـد.
-2-5پدیدهفرورزونانسدرحضورمنابعتولیدپراکنده
جهـت بررسـی اثـر حضـور همزمـان منابـع تولیـد پراکنـده و
ترانسـفورماتورهای کمتلفـات ،ماننـد حالـت قبـل فرض میشـود
ترانسـفورماتور در حالت اشـباع قـرار دارد و ثانویـه آن مدار باز اسـت.
شکل:15جریانفاز bبرایترانسفورماتورآمورف
پس از  2ثانیه از آغاز به کار سیسـتم کلیـد موجود در فـاز  bبه حالت
ضریب اعوجـاج کلـی هارمونیکـی( )THDبـرای ولتاژ فـاز  bدر مدارباز تغییر وضعیت میدهد .جهت تامین مطمئن توان الکتریکی
شـکلهای 17 ،16و  18به ترتیب برای ترانسفورماتورهای معمولی ،بار محلی ،کنتـرل کننده ولتـاژ موجود بر روی فیدر فشـار متوسـط
کمتلفـات و آمورف نمایش داده شـده اسـت.
متصل بـه منبـع تولیـد پراکنده بـا بررسـی لحظـهای ولتاژ شـبکه،
اختالل ولتاژ ناشـی شـده از قطع یکی از فازهـا را تشـخیص داده و با
تاخیر  2ثانیه ای در ثانیه  4منبع تولید پراکنده را وارد مدار مینماید.
نتایج شبیهسازی نشـان میدهد هرچند حضور منبع تولید پراکنده
موجب تامین توان الکتریکی بار محلی موجود در شـبکه خواهد شد
اما با توجه بـه اینکه در فیـدر دیگر ترانسـفورماتور در حالت اشـباع و
تشـدید قرار دارد ،حضور منبع تولید پراکنده موجب تشـدید پدیده
فرورزونانس و ظهور جهشـی شـدیدتر در شـکل موج ولتـاژ و جریان
فاز  bخواهد شـد .شـکل  20، 19و  21به ترتیب شـکل موج ولتاژ فاز
 bترانسـفورماتور معمولـی کمتلفات و آمـورف را نشـان میدهد.
شکل THD:16ولتاژفاز bترانسفورماتورمعمولی

شکل THD:17ولتاژفاز bترانسفورماتورکمتلفات

شکل:19ولتاژفاز bترانسفورماتورمعمولی

شکل:20ولتاژفاز bترانسفورماتورکمتلفات()’AB
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شکل:21ولتاژفاز bترانسفورماتورآمورف

شکل:23آنالیزهامونیکیولتاژفاز bترانسفورماتورآمورف

از جملـه اثـرات مخـرب پدیـده فرورزونانـس ،تولیـد هارمونیک در
شبکه توزیع است .هارمونیک ایجاد شـده مولفه اصلی و طیف وسیعی
-6نتیجهگیری
از زیرهارمونیکهـا را شـامل میشـود .حضـور منابـع تولیـد پراکنده
در این مقاله کیفیت وقوع پدیده گـذرای فرورزونانس در حضور
موجب تشـدید پدیـده فرورزونانـس و متعاقبـا افزایـش هارمونیک در
شـبکه میگردد .شـکل  22و  23آنالیز هارمونیکی به ترتیب برای ولتاژ همزمان منابـع تولید پراکنده و ترانسـفورماتورهای کمتلفات مورد
فاز  bترانسـفورماتور معمولی و ترانسـفورماتور آمورف را نشان میدهد .بررسـی و مقایسـه قـرار گرفته اسـت .نتایج بهدسـت آمده نشـان
میدهـد پدیـده مذکـور علاوه بـر ایجـاد جهـش قابـل توجـه در
شـکل موج جریان و ولتـاژ ،منجر به تولیـد هارمونیک بـا دامنه باال
خواهد شـد .همچنین میتـوان نتیجـه گرفت ترانسـفورماتورهای
آمـورف کـه دارای کمتریـن تلفـات بیبـاری هسـتند بیشـترین
اثـر در وقـوع پدیـده فرورزونانـس را دارنـد .شـدت این پدیـده در
ترانسـفورماتورهای کمتلفات ( )'ABاز ترانسـفورماتورهای آمورف
کمتر و از ترانسـفورماتورهای معمولی بیشـتر اسـت .از سوی دیگر
حضـور منابـع تولیـد پراکنـده اگرچـه موجـب افزایـش قابلیـت
اطمینـان در تامیـن تقاضای تـوان بار موجـود درشـبکه میگردد
امـا میتواند موجـب تشـدید پدیـده فرورزونانـس گردد.
شکل:22آنالیزهامونیکیولتاژفاز bترانسفورماتورمعمولی
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