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چكيده :يکي از عوامل اساسي در پيري زودرس عايق ماشينهاي الکتريکي ،تخليه جزئي ناشي از درايو ادوات الکترونيک قدرت ميباشد .از اين رو
ارائه روش مناسب جهت مدلسازي اين پديده ،ميتواند به شناخت ميزان تاثير عوامل مختلف بر آن ،کمک شاياني داشته بـاشد .در ارتبـاط با
مدلسازي فرآيند تخليه جزئي تاکنون روشهاي گوناگوني معرفي شده است ،اما هيچ يک به مدلسازي اين فرآيند در اثر پالسهاي ولتاژي ادوات
الکترونيک قدرت نپرداختهاند .در اين مقاله مدلسازي تخليه جزئي با استفاده از روش اجزاء محدود جهت محاسبه شدت ميدان الکتريکي تحت
پالسهاي ادوات الکتروني ک قدرت ارائه شده است .براي اين منظور از نرمافزار  COMSOL MultiphysicsTM 3.5aجهت محاسـبات شـدت
ميدان الکتريکي به روش اجزاء محدود )FEM( 1و اتصال هم زمان آن با نرم افزار  MATLABجهت پيادهسازي الگوريتم فرآيند تخليه جزئـي
استفاده شده است .ميزان تاثير عواملي چون زمان خيز پالسهاي ولتاژي ،فراجهش ولتاژي ايجاد شده در هر پالس و نرخ باالي تکرار پالسهاي
توليدي مدوالسيون عرض پالس ،بر پديده تخليه جزئي مورد بررسي قرار گرفته است.
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Abstract: Partial Discharge is one of the main causes of premature aging of

electrical machines insulations,
which are using power electronic drives. An appropriate model can prepare a better recognition of influences of
different parameters on partial discharge behavior. Partial discharge has been modeled with different kind of
methods, but no one modeled this phenomena under pulses of power electronic devices. In this paper, modeling
of partial discharge using Finite Element Method (FEM) in order to calculate electric field is presented.
Accordingly, COMSOL MultiphysicsTM 3.5a software is used to calculate electric field with FEM which is
connected simultaneously to MATLAB software to implement the proposed algorithm. The influence of different
parameters such as, rise time of each surges, the high repetition rate of PWM pulses and the amount of
overshoots of each pulses on behavior of partial discharge is examined.
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 -1مقدمه
در سالهاي اخير استفاده از ادوات الکترونيـک قـدرت بـه عنـوان
درايو ماشينهاي الکتريکي ،افزايش چشمگيري داشـته اسـت .مزايـاي
استفاده از اين ادوات به منظور درايو ماشـينهـاي الکتريکـي از جملـه
کنترل بهتر سرعت و راندمان باالتر آنها ،بر کسي پوشـيده نيسـت .بـا
اين حال ،مطالعات و بررسيها در سالهـاي اخيـر نشـان دادهانـد کـه
ماشينهاي الکتريکي که در آنها از ادوات الکترونيک قـدرت اسـتفاده
شـده اسـت ،داراي طـول عمـر کـمتـري نسبت به ديــگر ماشـينهـا
ميباشند [.]1-4
علـت پيـري زودرس ماشـينهـاي الکتريکـي تحـت درايـو ادوات
الکترونيک قدرت ،مرتبط با ويژگي پالسهاي توليدشـده در ايـن ادوات
ميباشد .اين ويژگيها بهصورت زمان خيز بسيار سريع پـالسهـا ،نـرخ
باالي تکرار پالسهاي ولتاژي مدوالسيون عرض پـالس ( 2)PWMو در
نهايت ميزان فراجهش ولتاژي توليدشده در هر پـالس  PWMخالصـه
ميگردند [ .]6به طور کل هر چه زمان خيز پالسهاي ولتاژي کوتاهتر
باشد ،در طيف فرکانسي شکل موج آنها ،مولفـههـاي فرکـانس بـاالي
بيشتري حضور خواهد داشت .مولفههاي فرکانس باالي ولتاژي ،رفتـار
متفاوت اجزاء سيمپيچي را در پي خواهد داشت .زمان خيز بسيار سريع
پالسها ،منجر به توزيع غيرخطي ولتاژ در سيمپيچي ماشين ميگـردد.
در اين حالت ،توزيع ولتاژ بهگونهاي خواهد بـود کـه قسـمت اعظـم آن
(درحدود  ،)%42بر روي دور اول از سيمپيچي ماشين قرار مـيگيـرد و
در اين صورت تنش بيشتري به دور اول سيمپيچي وارد ميشـود [.]6
فراجهش ولتاژي در اثر انعکاس امواج گذرا ناشـي از تفـاوت امپـدانس
بين کابل اتصال اينورتر با موتور و امپدانس مشخصه سيمپيچي موتـور
ميباشد.
هر يک از ويژگيهاي نام برده شده از پالسها ،به نوعي ميتواننـد
در تسريع فرآيند پيري عايق ماشينهاي الکتريکي نقش داشته باشـند.
بهطور کلي محققين ،تسريع پيري الکتريکي در عايق ماشين را ناشي از
3
دو پديده فيزيکي ،تشکيل بارهاي فضايي و وقوع تخليـه جزئـي ()PD
در درون عايق ميدانند .در ارتباط با چگونگي انباشتگي بارهاي فضايي
در درون عايق کارهاي قابل توجهي انجام شده است [ 1و  .]8انباشتگي
بارهاي فضايي و تـراکم آنهـا در درون عـايق مـيتوانـد باعـت تغييـر
يکنواختي شدت ميدان الکتريکي اعمال شده بـه نقـاط مختلـف عـايق
گردد و در نهايت افزايش تنش اعمال شده ميتوانـد باعـت شکسـتگي
پيوند بين مولکولها شده و پيري زودرس عايق را به همراه داشته باشد
[ .]4-11از طرف ديگر وقوع تخليههاي جـزئي در درون عايـق ميتواند
باعت شکستهشدن زنجيرههاي مولکولي مـاده عـايق شـده و بـه مـرور
تضعيف خواص عايقي را در پي داشـته باشـد .در سـالهـاي اخيـر ،در
زمينه اندازهگيري تخليـه جزئـي تحـت پـالسهـاي ادوات الکترونيـک
قدرت ،کارهاي تحقيقاتي زيادي انجام شده است[ 12و  .]13حتـي در
اين زمينه استانداردهايي نيز به ثبت رسيده است که از آنها مـيتـوان
به [ 15و  ]14اشاره داشت .نکتهاي که مـيبايسـت مـورد توجـه قـرار
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گيرد ،ميزان تاثير پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت در پيـري عـايقي
است .اگر عامل پيري زودرس در عايق ماشين در اثر درايـو ،دو پديـده
بار فضايي و تخليه جزئي در نظر گرفته شـود ،از ايـنرو ميـزان تـاثير
پارامترهاي مختلف شکل موج اين پالسها بر تخليه جزئـي ،مـيتوانـد
بيانگر تاثير آنها بر ميزان پيري عايقي باشد .تاکنون در هيچ مقالـهاي،
فعاليتي در ارتباط با شبيهسازي تخليه جزئي ،متاثر از پالسهاي ادوات
الکترونيک قدرت صورت نگرفته است .مدلسازي اين پديده ،مـيتوانـد
کمک شاياني به شناخت هر چـه بـيشتـر تـاثير پارامترهـاي مختلـف
پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت ،بر روي پديده تخليه جزئـي داشـته
باشد .از اين رو ،در اين مقاله سعي بر آن شده است تـا بـا ارائـه مـدلي
رياض ـي مبتن ـي بــر فيزي ـک تخليــه جزئ ـي ،نقــش پــالسهــاي ادوات
الکترونيک قدرت در وقوع تخليههاي جزئي در درون عايق ماشينهـاي
الکتريکي مورد مطالعه قرار گيرد.
براي اين منظور ،از مدل دو الکترود موازي با صفحه تخت و عايقي
در بين آن استفاده شده است .در مدل ارائه شده ،بررسي وقـوع تخليـه
جزئي ناشي از پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت ،مبتني بر محاسـبات
شدت ميدان الکتريکي با استفاده از روش اجزاء محدود ،ميباشد .براين
اســاس از نــرم افــزار  COMSOL MultiphysicsTM 3.5aجهــت
محاسبات شدت ميدان الکتريکي در هر مکان از عايق ،که همزمـان در
اتصال با نرمافزار  MATLABجهت پيادهسازي الگوريتم وقوع تخليـه
جزئي مـيباشـد ،اسـتفاده شـده اسـت .در نهايـت بـا توجـه بـه روش
پيشنهادي ،تـاثير هـر يـک از ويژگـيهـاي پـالسهـاي ولتـاژي ادوات
الکترونيک قدرت ،بر رفتار پديده تخليه جزئي مورد بررسي قرار گرفتـه
است.
در ادامه ،در بخش  ،2مقدماتي از مفهوم تخليه جزئي در عايقها و
اصـول مدلسازي آن اشاره شـده اسـت .الگـوريتم پيشـنهادي جهـت
مدلسازي پديده تخليـه جزئـي و روش محاسـبات تخليـه جزئـي ،در
بخش  3معرفي ميشود .در بخش  ،5نتايج شبيهسازي به همراه تحليل
پيرامون اين نتايج ارائه شده و در نهايت در بخش  ،4نتايج کلي از انجام
اين کار تحقيقاتي ارائه ميگردد.

 -2تخليه جزئي و اصول مدلسازي آن
تخليه جزئي ،تخليههاي موضعي کوچکي ميباشند که در اثر
افزايش شدت ميدان الکتريکي از حد آستانه استقامت عايقي ماده ،در
بعضي از نقاط آن ايجاد شده و به سرعت از بين ميروند .تخليه جزئي
به هيچ وجه شکست کامل به حساب نميآيد اما اين تخليه در اثر
پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت ميتواند به مرور باعت تضعيف
خواص عايقي ماده شده و در نهايت تخليه کامل را به همراه داشته
باشد .تاکنون کارهاي قابل توجهي در زمينه اندازهگيري تخليه جزئي
در اثـر پالسهـاي  PWMارائه شده است [ .]16-22اندازهگيري
پالسهاي تخليه جزئي در اثر پالسهاي  PWMمشکالت خاص خود را
به همراه دارد .از اين مشکالت ميتوان به تشابه محدوده فرکانسي
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هارمونيکهاي ولتاژي با فرکانس پالسهاي وقوع تخليه جزئي نام برد و
از آن جهت که پالسهاي ولتاژي داراي دامنه بسيار بزرگتري در
مقايسه با پالسهاي تخليه جزئي ميباشند ،فيلترکردن و تفکيک آنها
نيازمند روشهـاي انـدازهگيري و فيلترينگ پيشرفته ميباشد .از اين
رو با دستگاههاي اندازهگيري تخليه جزئي متعارف ،نميتـوان اين
پديـده را در اثر پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت اندازهگيري نمـود.
بـا توجـه بـه اين مسئله ،ميتوان با استفاده از مدلسازي مناسب
تخليه جزئي ،به بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي اين پديده
پرداخت.
پيش از پرداختن به بحت مدلسازي تخليه جزئي ،الزم است ابتدا
شرايط وقوع تخليه جزئي مورد بررسي قرار گيرد .وقوع تخليه جزئي در
درون عايق مستلزم برقراري دو شرط زير ميباشد که عدم برقراري هر
يک از آنها ،ميتواند باعت عدم برقراري تخليه جزئي گردد .اين دو
شرط عبارتند از:
 -1وجود بارهاي الکتريکي و الکترونهاي آزاد در درون عايق
 -2باالتربودن شدت ميدان الکتريکي از حد آستانه وقوع تخليه جزئي
در ماده عايقي
تاکنون روشهاي زيادي به منظور مدلسازي پديده تخليه جزئي
معرفي شده است .بعضي از اين روشها مبتني بر روابط فيزيکي و
شيميايي توليد الکترون [ ]21 -25و بعضي ديگر ،براساس روابط
ريـاضي سـادهشده از تـوليد الکترون در درون ماده ،ميباشند [.]24
بهطور کلي ،در هر نوع مدلسازي تخليه جزئي برقراري دو شرط نام
برده شده ضروري ميباشد .از اينرو فرآيند مدلسازي تخليه جزئي
نيازمند محاسبه شدت ميدان الکتريکي و تخمين بارهاي آزاد در درون
ماده ميباشد .از نقطه نظر تئوري ،روشهاي عددي مختلفي جهت
محاسبه پتانسيل الکتريکي و شدت ميدان الکتريکي در درون عايق
وجود دارد ،که از جمله آنها ميتوان به روش تفاضل محدود
( ،4)FDMروش اجزاي محدود و روش بارهاي فرضي جهت حل
معادالت پواسون اشاره داشت [ .]26از نقطه نظر ايجاد بارهاي آزاد،
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،روابط گوناگوني پيشنهاد شده
است .بهطور کل ،ايجاد بارهاي آزاد در درون حفره به عوامل متعددي
از جمله فشار گاز در درون حفره ،دماي گاز در درون حفره ،ميزان ولتاژ
اعمالشده به حفره و شدت ميدان الکتريکي در درون آن ،ضرايب
يونيزاسيون اوليه و ثانويه و ديگر عوامل بستگي دارد [ 21و  .]22از
طرفي استفاده از روابط پيچيده ميتواند باعت افزايش قابل توجه حجم
محاسبات گردد .در صورت استفاده از روابط سادهتر و دستيابي به
نتايج قابل قبول و انحراف ناچيز نسبت به نتايج با روابط پيچيدهتر،
ميتوان بهطور قابل مالحظهاي از حجم محاسبات کاست .از اين رو با
در نظر گرفتن شرايط نرمافزاري موجود ،ميتوان مصالحهاي بين اين
شرايط ايجاد کرد.

Serial No. 71

تاثير پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت بر وقوع...

 -3روش پيشنهادي محاسبه تخليه جزئي
بهمنظور شبيهسازي تخليه جزئي ،از مـدل دو الکتـرود صـفحهاي
تخت موازي با عايقي از جنس پلياتيلن که در ميان آن حفرهاي از هوا
جاي دارد ،استفاده شده است .اين مدل در شکل شماره ( )1به تصـوير
کشيده شده است .مشخصـات و پارامترهـاي مـدل در ضـميمه آورده
شده است .مدل دو الکترود موازي با صـفحه تخـت ،سـادهتـرين مـدل
جهت بررسي وضعيت عايقي در ماشينهاي الکتريکي ميباشد .در ايـن
مدل ،شدت ميدان الکتريکي در قسمت الکترودها بهصـورت يکنواخـت
است و در قسمت حفره و مرز ميان عايق جامد و حفره ،عدم يکنواختي
شدت ميدان الکتريکي وجود خواهد داشت .علت استفاده از اين مـدل،
کاهش حجم و سادهتر شدن محاسبات ميباشد .گرچـه ايـن مـدل بـا
ساختار واقعي وضعيت عايقي سيمپيچهاي ماشين الکتريکـي ،خصوصـا
در نواحي انتهاي سيمپيچي داراي تفاوتهايي است ،امـا بـه هـر حـال
بيانگر رفتار عايق سيمپيچي ماشين الکتريکـي ،خصوصـا در نـواحي بـا
شدت ميدان الکتريکي يکنواخت ميباشد.
در روش پيشنهاد شده ،پنج مرحله براي مدلکردن وقوع تخليه
جزئي ارائه شده است .مرحله اول جمعآوري اطالعات و پارامترهاي
مدل ،مرحله دوم محاسبه پتانسيل الکتريکي در درون حفره و عايق،
مرحله سوم توليد الکترونهاي آزاد ،مرحله چهارم پروسه تخليه جزئي
و در نهايت مرحله پنجم محاسبه بار و دامنه تخليه جزئي ميباشد که
در ادامه هر يک از اين مراحل شرح داده خواهد شد.
شايان ذکر است که شبيهسازيهاي صورتگرفته ،با استفاده از
رايانهاي با مشخصات  6گيگابايت  ،RAMظرفيت حافظه 422
گيگابايت و  CPUچهار هستهاي  2/8گيگاهرتز به انجام رسيده است.
همچنين طول مدت زمان انجام شبيهسازي و جمعآوري داده ،براي
اعمال  22دقيقه پالس ولتاژ درايو ،حدود  25ساعت ميباشد .بديهي
است در صورت استفاده از ساختارهاي مدلي پيچيدهتر از وضعيت
الکترود و عايق ،محدوديتهاي ذخيرهسازي اطالعات و  RAMبه
وجود خواهد آمد.

 -1-3جمعآوري اطالعات و پارامترهاي مدل
در اين مرحله ابتدا ويژگيهاي حفره ،عايق در نظر گرفته ميشود.
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،مدل موردنظر بهصورت دو الکترود
صفحهاي تخت موازي ميباشد ،که عايق پلياتيلن با حفرهاي از هوا در
درون آن ،بين اين دو الکتـرود قـرار گرفتـه اسـت .در ايـن حالـت ،بـه
الکترود بااليي شکل موجي از پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت اعمال
ميگردد .نمونهاي از شکل موج ولتاژ اعمالي به الکترود بااليي در شکل
( )2بـه تصوير کشيده شـده اسـت .وجــود ايـن شـکل مـوج ولتـاژ از
پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت در ماشينهاي الکتريکـي ،در [ 13و
 ]15به ثبت رسيده است .ايـن شـکل مـوج در نـرمافـزار MATLAB
توليد شده و در آن قابليت تغيير در پارامترهاي مختلف ،از جمله زمـان
خيز پالسها ،نرخ تکرار پالسها و ميزان فراجهش ولتاژي وجود دارد.
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 -2-3محاسبه پتانسيل الکتريکي در درون حفره و عايق
در اين مرحله پتاسيل الکتريکـي در درون حفـره و عـايق توسـط
رابطه ( )1محاسبه ميگردد:

)  0


()1



.  V  ( 0 r V
t


در رابطه ( V ،)1بيانگر پتانسيل الکتريکي σ ،ضريب رسانايي ماده
و  ɛ0و  ɛrبهترتيب ضريب ديالکتريک هوا و ماده عايقي ميباشد.
بهمنظور حل رابطه ( )1و محاسبه پتانسيل الکتريکي ،از نرمافزار
 COMSOL MultiphysicsTM 3.5aو روش  FEMاستفاده شده
است .براي اين منظور مشبندي مدل با ساختاري مثلثي بهصورت
شکل ( )3اعمال ميگردد .همانطور که در شکل نشان داده شده است
در نـزديکي حفـره کـه وقـوع  PDدر اين نواحي مدنظر ميباشد،
مشبندي بسيار ريزتر و با تعداد بيشتري در نظر گرفته شده است.
تعداد کـل مشهـاي در نظرگرفتهشده در مشبندي  58253مـش
ميباشد.
براي بهدست آوردن شرايط مرزي در حل رابطه ( ،)1ابتدا معادلـه
با فرض شرايط مرزي صفر ،يک بار حل شده و سپس مقادير حاصله به
عنوان شرايط مرزي در نظر گرفته ميشود .ولتـاژ اعمـالي بـه الکتـرود
بااليي به صورت شکل ( )2خواهد بود و الکترود پاييني زمين ميباشـد.
با اجراي همزمان نرمافزار  COMSOLو  ،MATLABاين شکل موج
به مدل در نظرگرفتهشده در محيط  COMSOLاعمال ميگردد .شرط
وقوع تخليه جزئي در مرحله اول ،بزرگتر بودن پتانسيل الکتريکـي در
درون حفره از مقدار ولتاژ آستانه وقـوع تخليـه جزئـي در درون حفـره
ميباشد.

شکل ( :)1ساختار مدل مورد مطالعه

شکل ( :)3مشبندي مدل پيشنهاد شده در نرمافزار
COMSOL Multiphysics

 -3-3توليد الکترونهاي آزاد
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،وقوع تخليه جزئي زماني
صورت ميگيرد که الکترونهاي آزاد در محل حضور داشته باشند.
روشهاي متفاوتي براي توليد الکترون در نظر گرفته ميشود .بعضي از
اين روابط پيچيده و داراي حجم محاسباتي باال هستند و بعضي ديگر
بهصورت مختصرشده ميباشند .در اين پژوهش از رابطه ( )2به عنوان
رابطه توليد الکترونهاي اوليه در نظر گرفته ميشود [.]21
()2



Ne (t)=Ne 0 exp  Vcav (t ) / VPDIV

در رابطه ( )2نرخ توليد الکترون ) Ne(tبه صورت تابعي نمـايي از
ولتاژ دو سر حفره تعريف ميشود Vcav(t) .ولتـاژ محاسـبه شـده در دو
سر حفره بر حسب زمان و  VPDIVولتاژ آستانه وقـوع تخليـه جزئـي و
 Ne0ضريب ثابت نرخ توليد الکترون ميباشد.
پديده تخليه جزئي ،پديدهاي تصادفي ميباشد و حتي با برقـراري
شرايط شامل وجود الکترونهاي آزاد کافي و افزايش پتانسيل الکتريکي
از حد پتانسيل الکتريکي آستانه وقوع تخليه جزئي ،نيز ممکـن اسـت
تخليه جزئي اتفاق نيافتد .از اين رو براي تشخيص وقوع تخليـه جزئـي
ميبايست از توابع احتمال براي تشخيص وقوع تخليـه جزئـي اسـتفاده
کرد .براي اين منظور از تابع چگالي احتمال وقـوع تخليـه جزئـي )F(t
استفاده ميشود .اين رابطه به صورت رابطه ( )3خواهد بود.
()3

 t

F(t)=1-exp    N e ( t ') dt ' 
 0


پس از حصول شرايط الزم جهت وقوع تخليه جزئي و محاسبه اين
تابع ،مقدار ) F(tبا عدد تصادفي  Rکه بين ] [0,1در هر مرحلـه توليـد
ميشود ،مقايسه خواهد شد .اگر مقدار تابع ) F(tبزرگتر از  Rباشد ،به
معني وقوع تخليه جزئي خواهد بود .در واقع اين عمـل تصـادفيبـودن
وقوع تخليه جزئي را نشان خواهد داد.
شکل ( :)2شکل موج پالسهاي ولتاژي اعمالشده به الکترود بااليي
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 -5-3پروسه تخليه جزئي
هنگــام وقــوع تخليــه جزئـي در درون مــاده ،تغييراتـي از لحــا
ويژگيهاي ماده در آن به وقـوع مـيپيونـدد .در ايــن مـرحلــه بـراي
نشاندادن وقوع تخليه جزئي ،از افزايش ضريب رسانايي اسـتفاده شـده
است .جهت نشاندادن اين مسئله ،از افزايش ضريب رسـانايي مـاده در
هنگام وقوع تخليه جزئي استفاده شده است .به اين معني که هر زمـان
تشخيص داده شد فرآيند تخليه جزئي در حال وقـوع اسـت (بـزرگتـر
بودن پتانسيل الکتريکي در درون حفره از ولتـاژ آسـتانه وقـوع تخليـه
جزئي و بزرگتر بودن ) F(tاز عدد  ،)Rضريب رسانايي افزايش يافتـه و
پس از متوقفشدن وقوع تخليه جزئي ،ايـن ضريــب مجــددا کـاهش
مييابد.

 -4-3محاسبه بار و دامنه تخليه جزئي
با وقوع تخليـه جزئـي در درون حفـره ،جريـان الکتريکـي برقـرار
خواهد شد .براي محاسبه دامنه بار تخليه جزئي رخداده ،کافي اسـت از
جريان عبوري از حفره ،در بازه زماني وقوع آن انتگرالگيري شود .براي
اين منظور ،ميتوان از رابطه ( )5استفاده کرد که در آن  qمقدار دامنه
تخليه جزئي رخ داده خواهد بود.
()5

i (t )dt

tstop

q= 

tstart

اين پنج مرحله از فرآيند وقوع تخليه جزئي ،بـهصـورت الگـوريتم
شکل ( )5خالصـه ميگردد .براي پيادهسازي ايـن الگـوريتم از اتصـال
همزمان نرمافزار  COMSOLبا  MATLABاستفاده شده اسـت ،کـه
در آن محاســبات پتانس ـيل الکتريک ـي توســط نــرمافــزار COMSOL
محـاسـبه شـده و اجــراي الگـوريتم بـه وسـيله نـرمافـزار MALAB
پيادهسازي ميشود.
همانطور که در شکل ( )5نشان داده شـده اسـت ،در گـام اول از
پروسه مدلسازي ،دريافت اطالعـات الزم در خصـوص ويژگـي مـواد و
شرايط مرزي حفره و اعمال پالسهاي ولتاژي به الکترود بااليي در نظر
گرفته ميشود .در گام دوم ،محاسبه اختالف پتانسيل الکتريکي صورت
ميگيرد .در هر پله زماني از پروسه شبيهسـازي ،ايـن محاسـبه توسـط
حل رابطـه ( )1و بـا اسـتفاده از روش  FEMصـورت گرفتـه و مقـدار
اندازهگيريشده با مقدار  ،VPDIVکه بيانگر ميـزان پتانسـيل الکتريکـي
آستانه وقوع تخليه جزئي است ،مقايسه ميگردد .اين مقايسه تا زمـاني
که اختالف پتانسيل الکتريکي دو سر حفره از ميزان  VPDIVبه اندازه δ
بيشتر نباشد ،ادامـه مـييابـد .بـا حصـول شـرط V cavity V PDIV  
محاسبـه پتانسـيل الکتريکـي در درون حفـره متوقـف شـده و پروسـه
شبيه سازي وارد گام سوم خواهد شد .در اين حالت ،شرايط الزم يعنـي
بيشتر بودن شدت ميدان الکتريکي از حد آستانه استقامت الکتريکـي
حفره جهت وقوع تخليه جزئي ،ايجاد ميشود که بايد توجه داشت ايـن
شرط کافي نيست .جهت وقوع تخليه جزئي عـالوه بـر افـزايش شـدت
ميدان الکتريکي از حد آستانه تحمل استقامت عايقي ،ميزان بـار مـورد
نياز در درون حفره نيز بايد به نوعي تامين گردد.

Serial No. 71

شکل ( :)5فلوچارت الگوريتم پيشنهادي براي محاسبه تخليهجزئي

از اين رو در گام ســوم ،بــا توجــه بـه رابــطه ( )2نـرخ توليـد
الکترونهاي آزاد محاسبه ميگردد .در گام چهارم تابع چگالي احتمـال
وقوع تخليه جزئي محاسبه و در گـام پنجم عدد تصادفي  Rتوليد مي-
گردد .در گام ششم ،تصادفيبودن پروسه  ،PDبا مقايسه تـابع چگـالي
احتمال وقوع  PDبا عدد تصادفي  Rحاصل شـده و بـيشتـر بـودن F
نسبت به  ،Rبه معناي وقوع  PDتلقي خواهد شد .در حين وقـوع ،PD
با افزايش ميزان ضريب رسانايي درون حفره ،شـدت ميـدان الکتريکـي
مجددآً توسط رابطه ( )1محاسبه شده و اين عمـل تـا برقـراري شـرط
 V PDEV  V cavity  به معني کمتر شدن اختالف پتانسيل الکتريکـي
در درون حفــره از حــد خاموشـي  PDادامــه خواهــد داشــتVPDEV .

اختالف پتانسيل الکتريکي خاموشي  PDخواهد بود .برقراري اين شرط
در گام هشتم ،به معناي متوقف شدن فرآيند وقـوع  PDمـيباشـد .در
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نتيجه با حصول اين شرط ،ميزان ضريب رسانايي حفره به مقدار اوليـه
پيش از وقوع تخليه کاهش مييابد .با کاهش ضريب رسانايي حفـره در
گام نهم ،مجددا فرآيند محاسبه پتانسيل الکتريکـي توسـط رابطـه ()1
هم چنان ادامه مييابد .پس از پايان مدت زمان اعمال ولتاژ به الکترود
بـااليي ،نتايـج حاصـل از وقـوع پالسهـاي تخليـه جزئـي جمـعآوري
ميشوند.

 -5نتايج شبيهسازي و تحليل
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،تخليـه جزئـي زمـاني اتفـاق
ميافتد که شدت ميـدان الکتريکـي در درون حفـره از حـد اسـتقامت
عايقي حفره بيشتر گـردد .در شـکل ( )4شـدت ميـدان الکتريکـي در
درون حفره پيش از وقوع تخليه جزئي و در هنگام وقوع تخليه جزئـي
با يکديگر مقايسه شدهاند .در شکل ( )6نمايش گرافيکي شدت ميـدان
الکتريکي در درون حفره پيش از وقوع تخليه جزئي بـهتصـوير کشـيده
شده است .در شکل ( ،)1نمايش گرافيکي شـدت ميـدان الکتريکـي در
درون حفره و در هنگام وقوع تخليه جزئي نمايش داده شده است.
جدول شماره ( ،)1تاثير نرخ تکرار پالسهاي ولتـاژي را در وقـوع
تخليه جزئي نشان ميدهد .براي مشاهده بهتر تاثير نرخ تکرار پالسهـا
در رفتار  ،PDچهار نوع ولتاژ در نظر گرفته شده است ،کـه ايـن چهـار
نوع به ترتيب ،ولتاژ با شکل موج سينوسـي اسـتاندارد بـا فرکـانس 42
هرتز و سه نوع ديگر مشابه با شکل ( )2و با فرکانسهاي تکـرار 1 ،2/4
و  1/4کيلوهرتز با حـداکثر دامنـه  1 p.uدر نظـر گرفتـه شـده اسـت.
همانطور که از نتايج جدول ( )1مشخص است ،افزايش فرکانس تکرار
پالسها ،تاثير قابل توجهي در تعداد و همچنين دامنه پـالسهـاي PD
داشته است .به اين صورت قابل توجيه است که با افزايش فرکانس نرخ
تکرار پالسها از  42هرتز به مقادير نظير  1کيلوهرتز ،مدت زمـان الزم
براي عکسالعمل ماده و پالريزاسيون همزمان آن با تغيير پالريته ولتاژ
اعمالي ،وجود ندارد .از اين رو درصـدي از بـار فضـايي ايجـاد شـده در
درون مـاده ،بـهصـورت انباشته در درون ماده باقي مـيمانـد .ايـن بـار
ميتواند تعداد  PDرخ داده و هـمچنـين دامنـه آن در هـر سـيکل را
افزايش دهد.

شکل ( :)6نمايش گرافيکي شدت ميدان الکتريکي در درون حفره پيش از
وقوع تخليه جزئي

شکل ( :)1نمايش گرافيکي شدت ميدان الکتريکي در درون حفره هنگام وقوع
تخليه جزئي
جدول ( :)1تاثير نرخ تکرار پالسهاي ولتاژي در رفتار تخليه جزئي در درون
حفره
پالسهاي

پالسهاي

پالسهاي

1/4 kHz

PWM
1 kHz

PWM
2/4 kHz

ولتاژ
سينوسي
42 Hz

3/1

2/2

1/4

2/4

PWM

5

x 10

6

Before PD Occurrence
During PD occurrence

60

1/8

5

2

2/1

2/14

فرکانس ولتاژ
اعمالشده
تعداد متـوسط
تخليههاي جزئي در
هر سيکل
دامنه متوسط
پالسهاي )nc( PD

50

40
3
30
2

20

)Electric Field (V/m

4

جدول ( :)2رابـطه بين زمـان خيز پالسهاي ولتاژي اعمالشده با وقوع
تخليههاي جزئي
زمان خيز پالسهاي
051

051

051

051

1

10

5

6
-3

x 10

2
3
4
)Distance from Upper Electrode (m

1

0
0

شکل ( :)4مقايسه توزيع ميدان الکتريکي در درون حفره قبل و در حين وقوع
تخليه جزئي
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0/5

0/0

0/0

0

)ns( PWM

تعداد متوسـط
تخليههاي جزئي در
هر سيکل
دامنه متوسط

0/8

0/9

0/8

0

پالسهاي )nc( PD
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جدول ( :)3رابطه بين ميزان فراجهش پالسهاي ولتاژي و فعاليت  PDدر
درون حفره
1/14

1/4

1/24

1

5

3/1

2/2

1/4

1/4

1/8

1/4

1/4

دامنه مقدار فراجهش
در هر پالس ()p.u
تـعداد متوسـط
تخليههاي جزئي در
هر سيکل
دامنه متوسط
پالسهاي )nc( PD

در جدول شماره ( ،)2تاثير زمان خيـز پـالسهـاي ولتـاژي ادوات
الکترونيک قدرت ،در تعداد و دامنه پالسهاي تخليه جزئي نشـان داده
شده است .در اين حالت ،فرکانس نرخ تکرار پالسها  1/4کيلـوهرتز بـا
فراجهش ولتـاژي  1/4 p.uو زمـان خيزهـاي  342 ،242 ،142و 542
نانوثانيه در نظر گرفته شده است .همانطور که از جدول ( )2مشـخص
است ،با افزايش ميزان زمان خيز پالسهـاي ادوات الکترونيـک قـدرت،
تعداد پالسهاي تخليه جزئي رخ داده کاهش مـييابـد .ايـن در حـالي
است که افزايش در زمان خيز ،تاثير چنداني در دامنه پالسهاي تخليه
جزئي ندارد .علت اين مسئله را ميتوان به کاهش مقدار ولتـاژ آسـتانه
وقوع تخليه جزئي ،بر اساس کاهش زمان خيز پالس ولتاژ اعمال شـده
به عايق نسبت داد.
در جدول ( ،)3رابطه ميان فراجهش ولتاژي با  PDرخداده نشـان
داده شده است .از اينرو شکلموج ولتاژي با مقادير فراجهش ،1/24 ،1
 1/4و  1/14پريونيت ،با فرکانس نرخ تکرار  1/4کيلوهرتز و زمان خيـز
 242نانوثانيه اعمال شده است .همانطور که نشان داده شده است ،بـا
افزايش ميزان فراجهش ولتاژي (ناشي از اختالف امپـدانس بـين کابـل
اتصال اينورتر با موتور و امپدانس مشخصه سيمپيچـي موتـور) ،تعـداد
ميانگين و دامنه وقوع تخليه جزئي در هر سيکل ،افزايش قابل تـوجهي
مييابد .علت اين امر افزايش هـر چـه بـيشتـر شـدت ميـدان از حـد
استقامت الکتريکي حفره ،در اثر اعمال بيشتر ولتاژ ميباشد .همچنين
تعداد الکترون ايجادشده در درون حفره نيز ،بهصورت نمايي با پتانسيل
الکتريکي دو سر حفره رابطه خواهد داشت .از ايـن رو توزيـع هـر چـه
بيشتر پتانسيل الکتريکي در دو سر حفره ميتواند احتمـال وقـوع PD
را نيز افزايش دهد.

 -4نتيجهگيري و پيشنهاد
تخليه جزئي يکي از عوامل پيـري زودرس در عـايق ماشـينهـاي
الکتريکي تحت پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت است .براي مشـاهده
اثر پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت ،تخليه جزئي در درون حفـره بـا
استفاده از روش اجزاء محدود مدل شـده اسـت .بـراي ايـن منظـور از
اتصــال نــرمافــزار  COMSOL MultiphysicsTM 3.5aبــا نــرمافــزار
 MATLABاستفاده شـده اسـت .مـدلسـازي ارائـه شـده مبتنـي بـر
محاسبات شدت ميدان الکتريکـي در درون حفـره و تولــيد الکــترون
ميباشد .بر اين اساس ،نشان داده شده است که با افزايش نـرخ تکـرار
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پالسهاي ولتاژي ،ميزان وقوع تخليه جزئـي افـزايش مـييابـد .دامنـه
پالسهاي تخليه ،در حالت اعمال شـکل مـوج سينوسـي  42هرتـز بـه
ميزان قابل توجهي کمتر از دامنه پـالسهـاي  PDدر اثـر پـالسهـاي
ادوات الکترونيک قدرت ميباشد .همچنين ،نتـايج شـبيهسـازي نشـان
ميدهد که با افزايش زمان خيز پالسهاي ولتاژي ،تعـداد تخليـههـاي
جزئي رخ داده در درون حفره کاهش مييابـد .نتـايج نشـان مـيدهـد
ميزان دامنه پالسهاي تخليـه جزئـي ،بـه ازاي تغييـرات زمــان خيـز
پالسها تفاوت محسوسي نداشته است .علـت ايـن پديـده را مـيتـوان
وابستگي آستانه پتانسيل الکتريکي وقوع تخليه جزئـي بـه زمـان خيـز
پالسهاي ادوات الکترونيک قدرت نسـبت داد .هـمچنـين بـا افـزايش
ميزان فراجهش ولتاژي در هر پالس از ولتاژ اعمالشده ،تعداد و ميـزان
دامـنه تخليههاي جزئي در هر سيکل بـهطــور قابـل تـوجهي افـزايش
مييابد .اين امر را ميتوان بهصـورت افـزايش بـيشتـر شـدت ميـدان
الکتريکي در درون حفره و همچنين افـزايش نـرخ توليـد الکتـرون در
درون حفره توجيه نمود.
نکتهاي که ميتواند در ادامه اين کار تحقيقـاتي پيشـنهاد گـردد،
انجام آزمايشهاي عملي و اندازهگيري تخليه جزئي در اثر پـالسهـاي
ادوات الکترونيک قدرت ميباشد .براي اين منظور ،دو نکته بايـد مـورد
توجه قرار گيرد .نکته اول بحـت توليـد پـالسهـاي ادوات الکترونيـک
قدرت با قابليت کنترل زمان خيز و ميزان فراجهش ولتـاژ ،و نکتـه دوم
بحت اندازهگيري پالسهاي تخليه جزئي در کنـار پـالسهـاي ولتـاژي
ادوات الکترونيک قـدرت ميبـاشد؛ کـه متـفاوت با شيوه انـدازهگيـري
متعارف تخليه جزئي ناشي از ولتاژ  ACاست .در حال حاضر ،در کشور
دستگاه مولد پالسهاي ولتاژي ادوات الکترونيـک قـدرت و هـمچنـين
دستگاه اندازهگيري تخليه جزئي تحـت پـالسهـاي ادوات الکترونيـک
موجود نميباشد و ساخت اين دستگاهها ميتوانـد بـه عنـوان موضـوع
تحقيقاتي پيشنهاد گردد.

ضميمه
مشخـصات مـواد و ويـژگي پالس اعمالشده در مدل مورد شبيهسازي
بهصورت جدول زير ميباشد.
نام

مقدار
0

دامنه ولتاژ اعمال شده ()kV

0 ،0/05 ،0/5 ،0/55

ميزان فراجهش ولتاژ هر پالس ()pu

0

پلههاي زماني شبيهسازي ()ns

01

)s-1( Ne0

0/05

ضريب ديالکتريک پلياتيلن

01-05

ضريب رسانايي پلياتيلن ()S/m

0

ضريب ديالکتريک حفره

1

ضريب رسانايي حفره پيش از وقوع PD
()S/m

01-0

ضريب رسانايي حفره هنگام وقوع )S/m( PD

%0

,
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