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  مقدمه

طي ترانس فرورزنانس يك پديده ي رزونانس غير خطي است كه بين خازن شبكه و اندوكتانس غير خ

فرورزونانس در فركانس اصلي و فركانس هاي باالتر باعث مشكالت عايقي .ولتاژ در هنگام اشباع رخ ميدهد

  .و در فركانس هاي كمتر باعث مشكالت حرارتي مي شود

 يكي زياد بر سيم پيچ هاي اوليهفرورزنانس ميتواند باعث گرم شدن ترانس و وارد شدن نيروي دينام

  .ر نتيجه شكست الكتريكي و حرارتي ترانس ولتاژ شودافزايش ولتاژ و د

گسترش شبكه هاي توزيع ، طراحي ترانس هاي با حجم كمتر و افزايش هارمونيك ها در شبكه وقوع 

  .فرورزنانس را افزايش داده است

. انسفورماتورها پرداخته اند سال اخير بسياري از محققين به بررسي پديده ي فرورزنانس در تر90 در طي 

 توسط آقاي بوچروت براي اين پديده بكار گرفته شد، آقاي 1920ي فرورزنانس اولين بار در سال  واژه

 تاثير خازن سري بر بروز پديده را تحقيق نمود ، اولين كار تحليلي بر روي اين   پديده در 1937باتلر در 

وجود آمده در اثر ه ب هاپكينسون فرورزنانس 1965در سال .  توسط رودنبرگ صورت گرفت1950سال 

ي اصلي بررسي  بررسي هاي بعدي به دو حوزه. مود خاصيت خازني تانك ترانس هاي توزيع را بررسي ن

اسميت در . مدهاي فرورزنانس در سطوح مختلف شبكه و بهبود مدل هاي ترانسفورماتور تقسيم شدند

ع سه فاز بر اساس دامنه و شكل  مدهاي مختلف فرورزنانس را در يك نوع ترانسفورماتور توزي1975سال 

آرتوري و مورك با استفاده از تبديل دوگاني ، مدل مناسب ترانسفورماتور هاي .موج ولتاژ دسته بندي نمود

 .سه فاز را براي بررسي پديده ي فرورزنانس ارائه دادند

،خازن كابلها،خطوط خازن بين خازن شبكه نظيركه  فرورزنانس يك رزنانس غير خطي است

با اندوكتانس غير خطي تجهيزات ،نظير راكتور ترانس ولتاژ يا ترانس قدرت رخ ...دينگ،كليد قدرت و گري

  .دهد مي
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  فرورزنانس در شبكه هاي توزيع

اژ ناشي كليد زني تك فاز، اضافه ولتفرورزنانس در شبكه هاي توزيع عموما بر اثر اضافه ولتاژ هاي ناشي از 

كوتاه تك فاز، سوختن فيوزهاي كات اوت، كليد زني خازني و ساير اضافه ولتاژهاي ناشي از  از اتصال

  .دهد شرايط گذرا رخ مي

ي مغناطيسي در هنگام  د هستهموقعيت و طول كابلها ، خازن گريدينگ، كليد قدرت، مقدار شار، پسمان

 شده و مشخصات ترانس عوامل ديگري هستند كه در وقوع فرورزنانس موثر زني،انرژي ذخيرهكليد

 .هستند

مانند ترانسفورماتورهاي ) اشباع شونده(شبكه هاي قدرت تشكيل شده از تعداد زيادي سلفهاي غير خطي 

همچنين تعداد زيادي خازن مانند خاصيت ... قدرت ، ترانسورماتورهاي اندازه گيري، راكتورهاي موازي و

وجود .مي باشد... ازني كابلها و خطوط طوالني، بانكهاي خازني ، خازن هاي گرادينگ كليدهاي قدرت و خ

ي فرورزنانس در  ر شبكه هاي فعال مي تواند سناريوهاي مختلفي جهت وقوع پديدهحالتهاي مختلف د

 .سيستم هاي قدرت باشد

گار شبكه براي يك مجموعه پارامتر ي فرورزنانس وجود دو پاسخ حالت ماند مشخصه اصلي وقوع پديده

حالت هاي گذراي سيستم ، اضافه ولتاژ هاي صاعقه ، شارژ و دشارژ .هاي شبكه معين مي باشد

مي تواند تحت ... ترانسفورماتور هاي قدرت يا بارهاي شبكه، بروز يا رفع عيب در شبكه ، كليد زني ناقص و

 .گرددشرايط اوليه خاص ، سبب بروز فرورزنانس در شبكه 

با وجود منبع سينوسي با فركانس (در هنگام بروز اين پديده پاسخ ناگهاني از يك پاسخ حالت ماندگار 

اضافه ولتاژ، اضافه جريان و افزايش  به يك حالت ماندگار فرورزنانسي انتقال يافته كه سبب ايجاد) ثابت

 تجهيزات الكتريكي ، سطح هارمونيك مي گردد كه وجود چنين شرايطي در شبكه سبب آسيب ديدن

 .كاهش كيفيت توان ، افزايش تلفات و عملكرد ناصحيح تجهيزات حفاظتي مي گردد



  ٥

 يك نمونه از وجود دو پاسخ ماندگار در شبكه ، دشارژ شدن ولتاژ ترانسفورماتور هنگام باز شدن كليد 

از طريق خازن تغذيه قدرت مي باشد ، وجود خازن گرادينگ كليد قدرت سبب مي گردد تا ترانسفورماتور 

 مي كند و يا انسفورماتور يا به نقطه صفر ميلگردد در اين حالت با توجه به شرايط اوليه ، ولتاژ دو سر تر

 .اينكه اضافه ولتاژ پايدار در دو سر ترانسفورماتور ظاهر مي گردد

ران از علت آن ، عامل در شبكه هاي توزيع برخي از خرابيها كه اتفاق مي افتد بدليل عدم آگاهي بهره بردا

يكي از اين . آن بعنوان نامعلوم ثبت مي گردد تا تجزيه و تحليل مناسب درباره علت بروز آن صورت نگيرد

پديده هاي ناآشنا در شبكه هاي توزيع فرورزنانس مي باشد كه مي تواند خرابيهاي زيادي به تجهيزات 

ي،طراحي و بهره برداري صحيح شبكه جهت لذا شناسايي ، پيش بين. الكتريكي و شبكه وارد نمايد

 .جلوگيري از وقوع اين پديده امري الزم و غيرقابل اجتناب مي باشد

مثالهاي عملي و شبيه سازي شده از ساختار شبكه هاي الكتريكي كه احتمال وقوع پديده ي فرورزنانس 

لقوه اي كه سبب بروز چنين در آنها وجود دارد و همچنين تاكيد و شناسايي انواع ساختارها و شرايط با

پديده خطرناك در شبكه هاي الكتريكي مي گردد، موجب آگاهي طراحان و بهره برداران از سيستم و 

 .عدم بروز آن در شبكه مي گردد

 .از عمده تفاوتهاي مهم بين فرورزنانس و رزنانس خطي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

نانس با فركانس منبع تغذيه مدار يكسان مي باشد ولي در  فركانس شكل موجهاي مدار در حالت رز-

  .فرورزنانس هم فركانس نبوده و در برخي موارد شكل موجها غير پريوديك مي باشد

وسيعي از پارامترهاي مدار اتفاق مي افتد در صورتيكه شرايط ايجاد فرورزنانس ه ي  رزنانس در محدود-

 .بسيار محدود مي باشد

مداري مشخص با پارامترهاي معين پاسخ هاي رزنانسي حالتهاي ماندگار شبكه  براي يك ساختار -

 .مشخص مي باشند ولي در حالت فرورزنانس پاسخهاي ماندگار نامعين مي باشد
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 پريونيت در بدترين شرايط بوجود مي آيد كه باعث شكست 4در شرايط فرورزنانس اضافه ولتاژهايي تا 

ي پالسي با دامنه ي زيادي كه بر اثر فرورزنانس از ترانس عبور ميكند جريانها.الكتريكي در عايق ميشود

نيروي ديناميكي زيادي ايجاد نموده و در ترانسهاي رزيني بدليل قرار گرفتن سيم پيچ در كوارتز و عدم 

 .امكان انبساط باعث پاره شدن سيم هاي اوليه ميشود

تاژ ميگذرد باعث گرم شدن آن شده و با توجه به اضافه جريانهايي كه در شرايط فرورزنانس از ترانس ول

 .اينكه داراي ظرفيت حرارتي كمي هستند اين تنشهاي حرارتي مي تواند باعث انفجار آنها شود

 .فرورزنانس مي تواند در فركانس اصلي يا زير هارمونيكها رخ دهد

 

 اثرات تخريبي فرورزنانس

تورها و تجهيزات ديگر دارد كه مهم ترين اين تاثيرات را فرورزنانس اثرات تخريبي متعددي بر ترانسفورما 

  :مي توان به صورت زير خالصه نمود

 به وجود آمدن ولتاژها و جريان هاي بزرگ ماندگار يا موقت در سيستم )1

  ايجاد اعوجاج در شكل موجهاي ولتاژ و جريان ) 2

  اتوليد صداهاي گوش خراش پيوسته در ترانسفورماتورها و راكتوره) 3

  تخريب تجهيزات الكتريكي به علت گرماي زياد يا شكست الكتريكي) 4

  عملكرد ناخواسته ي رله ها) 5

به علت اشباع هسته ي ترانسفورماتور و عبور جريان هاي ):در حالت بي باري(گرم شدن ترانسفورماتور)6

. ورماتور داغ مي شودلحظه اي بزرگ در سيم پيچ هاي ترانسفورماتور در زمان وقوع اين پديده ، ترانسف



  ٧

داغ شدن ترانسفورماتور به اين علت است كه به دليل اشباع هسته ي ترانسفورماتور ، رلوكتانس ظاهري 

مسير آهني ديده شده به وسيله ي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور بزرگ مي شود و بنابراين قسمتي از شار 

د را از طريق تانك ترانسفورماتور مي بندد و قسمتي از اين شار مسير خو. به بيرون هسته رانده مي شود

به علت اينكه تانك ترانسفورماتور در مقابل جريان هاي فوكو طراحي نشده است، عبور شار باعث ايجاد 

داغ شدن ترانسفورماتور قدرت عايقي آن را تضعيف . جريان هاي فوكو در آن و داغ شدن بدنه مي شود

در صورت عدم توقف اين پديده . اي الكتريكي مي شودكرده و منجر به شكست عايق تحت تنشه

  .ترانسفورماتور شديدا آسيب ديده و ممكن است باعث اتصال كوتاه و يا انفجار و يا حتي آتش سوزي شود

بديهي است .  پريونيت افزايش يابد4اضافه ولتاژهاي ناشي از پديده ي فرورزنانس مي تواند تا حدود 

با توجه به مسايل .راحتي مي توانند به سيم پيچي ترانسفورماتور آسيب برسانندچنين اضافه ولتاژ هايي به 

 .و مشكالت فوق شبيه سازي و تفهيم پديده ي فرورزنانس موضوع بسياري از مقاالت بوده است

 مشخصه هاي اصلي فرورزنانس در مدارهاي الكتريكي

بكه سري مي شود وقوع فرورزنانس در مداراتي كه راكتانس ترانس ولتاژ يا ترانس قدرت با خازن ش

  .فرورزنانس را نبايد با رزونانس خطي كه در آن سلف و خازن برابر هستند اشتباه گرفت.محتمل است

در حالت فرورزنانس رابطه ولتاژ و جريان عالوه بر فركانس به عوامل ديگري نظير دامنه ي ولتاژ تحريك 

دزني و تلفات كل در مدار فرورزنانس وابسته است كه با سيستم و شرايط اوليه نظير چگالي شار لحظه كلي

 .پرش هاي ناگهاني ولتاژ و جريان از يك حالت پايدار به حالت ديگر آشكار مي گردد

  .حالتي از ساختار باسبارها كه در آنها وقوع فرورزنانس محتمل تر است را نشان ميدهد) 1(سيستم شكل 
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  :نتيجه گيري و پيشنهادات

 كيلو 33نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه عمده ترين موارد وقوع فرورزنانس در ايران به سطح ولتاژ- 1

 كيلو ولت 33ولت مربوط مي شوند و تا كنون گزارشي از وقوع فرورزنانس در سطوح ولتاژي پايين تر از 

  .ارائه نشده است

هاي دوقطبي است كه از طريق كابل تغذيه مي شوند  بوط به ترانسبيشترين موارد وقوع فرورزنانس مر- 2

اوت -ها به وسيله ي فيوز هاي كات اين ترانس. و بر اثر تك فاز شدن يا كليدزني تك فاز رخ مي دهد

سيم پيچ هاي كمكي نمي توانند فرورزنانس در اين ترانسها را محدود كنند تنها راه .قطع و وصل مي شوند

  .ها انجام كليد زني در نزديكي ترانس و پرهيز از تك فاز شدن ترانس است انسحل مشكل اين تر

بخش ديگري از گزارشات فرورزنانس به ترانسهاي تك فاز مربوط مي شوند كه بر اثر كليد زني تك فاز - 3

ر ها داراي سيم پيچ كمكي مقابله با فرورزنانس نبوده و اوليه آنها بصورت مؤث اين ترانس. رخ داده است

  .زمين نشده اند

هاي تك فاز در آينده نيز   نمي توان نتيجه گيري كرد كه تنها راه مبارزه با فرورزنانس در ترانس- 4

هاي خود را به قابليت مقابله با  مقاومت در ثانويه خواهد بود با اين حال سازندگان موظفند كه ترانس

توجه نمايند تا پيدا شدن راه حل مناسب كه در بهره برداران بايد به اين موضوع .فرورزنانس مجهز نمايند

پارامترهاي الزم پستها و خطوط را در اختيار سازندگان ترانس قرار .گنجانده شودIECاستانداردي شبيه 

دهند تا ايشان بر اساس آنها مطالعات الزم را انجام داده و توصيه هاي الزم براي جلوگيري از وقوع 

  .فرورزنانس ارائه نمايند

 بهره برداران توصيه مي شود كه استعدادهاي شبكه براي وقوع فرورزنانس را شناسايي كرده و حتي به- 5

  .االمكان احتمال وقوع فرورزنانس را كاهش دهند
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در جاهايي كه احتمال وقوع فرورزنانس وجود دارد و ترانسهاي ولتاژ نيز به تجهيزات كمكي پيشنهادي - 6

  .استفاده نمود

باري . ت خازني ، ميزان بار الزم براي حذف اضافه ولتاژهاي فرورزنانس افزايش مي يابد با افزايش ظرفي- 7

  .بار نامي ترانسفورماتور در بيشتر حاالت  قادر به حذف اضافه ولتاژهاي فرورزنانس مي باشد% 5در حدود 

 بسيار كمتري  اضافه ولتاژهاي فرورزنانس در ترانسفورماتور هاي با اوليه ي زمين شده داراي مقدار- 8

  .نسبت به ترانسفورماتور هاي با اوليه ي زمين نشده هستند

 4مشاهده گرديد كه تحت شرايط كليدزني ناقص در يك فيدر توزيع كه طول شبكه زميني آن بيش از - 9

همچنين سلفي يا خازني شديد بودن بار . كيلومتر مي باشد ، وقوع پديده ي فرورزنانس محتمل است

  .موجب تشديد اين پديده گرددشبكه مي تواند 

بنابراين جهت جلوگيري از وقوع اين پديده تحت شرايط فوق پيشنهاد مي گردد در شبكه هاي توزيع از 

همچنين از بكار بردن تجهيزات حفاظتي يا . كليدهاي مناسب جهت قطع فيدرهاي زميني استفاده گردد

  . كيلومتر اجتناب گردد4 طول بيش از قطع كننده تكفاز براي كابلهاي منشعب از خطوط هوايي با
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