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تقدير و تشکر:

از استاد ارجمند و گرامي جناب آقاي دکتر سيد هادي حسيني که با وجود
مشغله بسيار در تمامي مراحل انجام پروژه فوق مرا از راهنمايي ها و
حمايتهاي علمي خود بهره مند ساختند،کمال تشکر و سپاس گذاري را دارم.
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چکيده:
ترانسفورماتورهاي شبکه قدرت از اهميت زيادي برخوردار مي باشند که حفاظت اين دستگاه ها از خرابي هاي
الکتريکي و مکانيکي براي کارکرد صحيح شبکه ي قدرت از اهميت زيادي برخوردار است .خطاي اتصال کوتاه
يکي از آن دسته از مشکالتي است که مي تواند خرابي هاي بسياري را براي ترانسفورماتور به همراه داشته باشد
لذا محاسبه نيروهايي که در زمان وقوع خطاي اتصال کوتاه به ترانسفورماتور وارد مي شود کمک بسياري در
محافظت از ترانسفورماتور به ما مي کند.در اين پروژه ما به تدوين نرم افزاري پرداخته ايم که به محاسبه ي
نيروهاي مختلف وارد بر ترانسفورماتور مي پردازد.
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فصل اول

مقدمه

1

 1-1ضرورت تعريف اين پايان نامه
ترانسفورماتورها از مهمترين ادوات موجود در شبکه هاي قدرت بوده ،که حفاظت اين دستگاه ها از خرابي هاي
الکتريکي و مکانيکي براي کارکرد صحيح شبکه ي قدرت ،از اهميت زيادي برخوردار است .رايج ترين خطاي
ايجاد شده در شبکه قدرت ،خطاي اتصال کوتاه است که در صورت وجود جريان ناشي از اين خطا به داخل
ترانسفورماتور ،ميتواند موجب ايجاد تنش هاي مکانيکي و حرارتي بزرگي در قسمت هاي مختلف ترانسفورماتور
گردد .در صورت عملکرد مناسب رله هاي حفاظتي ترانسفورماتور ،تنش هاي حرارتي ايجاد شده ناشي از بروز
خطا براي ترانسفورماتور ،قابل تحمل خواهد بود .اما تنش هاي مکانيکي ايجاد شده که به مدت زمان تداوم خطا
وابسته نيست ،مي تواند باعث ايجاد خرابي در ترانسفورماتور گردد .لذا يکي از مهمترين بررسي هايي که در
طراحي ترانسفورماتور صورت مي پذيرد ،مطالعه اتصال کوتاه در سيم پيچي ها و در نظر گرفتن مالحظات
مکانيکي مناسب ،براي تحمل اجزاي مختلف ترانسفورماتور در مقابل اين نيروها مي باشد .شکل هاي (  )1-1و
( )2-1نمونه اي از خطا هاي به وجود امده در اين نوع از ترانسفورماتور ها را که به دليل عدم دقت کافي در
طراحيشان ايجاد شده ،نشان مي دهد .بنابراين لزوم بررسي اين نيرو ها و تعيين مقادير آن در قسمت هاي مختلف
سيم پيچي ،براي طراحي مناسب اجزاي آن ضروري به نظر مي رسد.
در اين پايان نامه ،به محاسبه و بررسي نيروهاي الکترومغناطيسي در سيم پيچي هاي يک ترانسفورماتور نمونه
شبکه ي توزيع پرداخته و اندازه ي اين نيرو ها در قسمت هاي مختلف ترانسفورماتور مورد بررسي قرار گرفته
است.
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شکل ( )1-1نمونه اي از عيوب ايجاد شده در سيم پيچي ترانسفورماتور

شکل( )2-1نمونه اي از عيوب ايجاد شده در سيم پيچي ترانسفورماتور
3

فصل دوم

معرفي ترانسفورماتور

4

اجزاي ترانسفورماتور
ترانسفورماتور از دو قسمت اصلي تشکيل شده است که عبارتند از :
)1قسمت فعال

)2مخزن و متعلقات

قسمت فعال ترانسفورماتور از سه قسمت اصلي تشکيل شده است :
)1هسته و چهارچوب
)2سيم پيچي ها وساختار عايقي ترانسفورماتور
)3سيم بندي و کليد تنظيم ولتاژ

-1-2هسته ترانسفورماتور
هدف از بکارگيري هسته در ترانسفورماتور ،ايجاد مسير معين براي عبور شار هاي مغناطيسي و نيز افزايش
اندوکسيون مغناطيسي و کاهش رلوکتانس مغناطيسي است .به دليل کاهش تلفات فوکو( تلفات جريان گردابي)
هسته را ورق ورق مي سازند .ورقه هاي هسته بايد تا حد امکان نازک ساخته شوند تا تلفات کمتري داشته باشند
ولي ساخت هسته با ورق هاي نازکتر مشکلتر مي باشد .ضخامت ورقه ها نبايد به حدي کم باشد که از نظر
مکانيکي ضعيف شده و تاب بردارند.

-1-1-2جنس هسته
هسته ترانسفورماتور از ورق هاي جهتدار حاوي سيلسيم با ضخامت هاي مختلف از جمله  mm0.23تاmm0.3
تشکيل ميشود .ورق هاي هسته به طريق نورد سرد تهيه مي شوند .هر چه ضخامت ورقه ها کم باشد ،تلفات
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کمتر ،ولي ساخت مشکل تر ميگردد .درصد بيشتر سيليکن باعث افزايش مقاومت و کاهش تلفات فوکو مي شود
اما اگر سيليکن از  3/5درصد بيشتر باشد ،ورقه ها شکننده مي شوند .ضخامت ورقه ها بر اساس قدرت نامي
ترانسفورماتور و ميزان تلفات بي باري انتخاب مي شود.

- 2-1-2سطح مقطه هسته :
جهت استفاده ي بهينه از فضاي داخل سيم پيچ ها و همچنين به خاطر تقارن شار مغناطيسي ،سطح مقطع هسته
بايد به شکل دايره اي ساخته شود زيرا دايره با سطح مقطع معين ،داراي حداقل محيط است و اين باعث
مي شود طول سيم الزم براي سيم پيچي و هزينه ي مس مصرفي کاهش يابد.اما رسيدن به دايره ي کامل  ،نيازمند
برش ورق هسته در پهناهاي متفاوت و اختالف کم نسبت به يکديگر مي باشد که عالوه بر مشکالت برش و
کاهش سرعت آن ،عمل چيدن هسته را نيز دچار مشکل ميکند .به همين دليل در عمل براي رسيدن به سطح
مقطع دايره اي شکل ،هسته را از چند دسته ورق هسته متفاوت از نظر پهنا ،به شکل زير مي سازند که به هر
دسته از ورق ها با پهناي يکسان ،يک پاکت هسته گفته ميشود .هر چه تعداد پاکت هاي هسته بيشتر شود ،سطح
مقطع هسته به دايره نزديکتر خواهد شد ولي در عوض سرعت کار را به جهت برش و چيدن کاهش خواهد داد.
از اين رو در عمل تعادلي بين اين دو نکته در نظر گرفته مي شود .هسته ترانسفورماتور ها از چندين ساق و يک
يوق باال و يک يوق پايين تشکيل شده است .به علت محدوديت عرض ورق هاي ساخته شده و همچنين استفاده
اقتصادي تر از ورق  ،بهتر است ساق ها و يوق ها به صورت جداگانه برش داده شود و در نهايت پس از مونتاژ
کردن يک هسته کامل را تشکيل دهند.
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شکل() 1-2نحوه ي چينش ورقها در ساق

 3-1-2برش ورق هاي هسته:
شکل برش ورق هاي هسته ي ترانسفورماتور يه صورت زير مي باشد:

 2-2سيم پيچي ترانس :
نيروي محرکه الکتريکي در سيم پيچي ها ايجاد مي گردد .سيم پيچي که قدرت الکتريکي را دريافت مي کند،
بعنوان اوليه و سيم پيچي که قدرت الکتريکي را تحويل ميدهد ،بعنوان ثانويه و خروجي ناميده مي شود.
سيم پيچي ها بايد طوري طراحي شوند که:
 )1ميزان مس مصرفي از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد.
 )2سطح مقطع آن از لحاظ حرارتي و تلفات مناسب باشد.
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 )3در مقابل تنشهاي ناگهاني ناشي از اتصال کوتاه از نظر مکانيکي مقاوم باشد.
 )4در مقابل اضافه ولتاژ هاي ناگهاني از نظر عايقي مقاوم باشد.

 1-2-2انتخاب سطح مقطع سيم:
سطح مقطع سيم با توجه به جريان آن انتخاب مي شود ،طوريکه چگالي جريان انقدر باال نباشد که تلفات حرارتي
در سيم باال رود و سيم بيش از حد گرم شود و همينطور پايين نباشد ،طوريکه ميزان مس مصرفي زياد شود .در
انتخاب سيم بايد مسائل مکانيکي ،نظير عرض و ارتفاع سيم در نظر گرفته شود چرا که پيچش بوبين با ابعاد
نا مناسب سيم مشکل است و عالوه بر اين ،باعث افزايش تلفات فوکوي سيم شود .نسبت ارتفاع سيم به عرض
سيم بايد کوچکتر از  5باشد.

 2-3-1عايق بندي سيم ها
نقش عايق روي سيم ها:
 )1ايزوله کردن سيم از سيم هاي مجاور
 )2ايجاد ديواره ها و موانعي عليه مواد ته نشين شده که از گرد و خاک و اجسام خارجي موجود در هوا
تشکيل مي شوند .در صورت نبودن کاغذ اين مواد به شکل تکه هاي نسبتا بزرگي در نقطه اي جمع شده
و در روغن غوطه خورده و در جهت ميدان قرار مي گيرند و بدين نحو استقامت الکتريکي روغن را
پايين مي اورند.
 )3باال بردن استقامت الکتريکي :عايق کاغذ – روغن ،در صورت انتخاب کاغذ هاي نازک با ضريب تلفات
عايقي کم داراي استقامت الکتريکي کامال خوب خواهد شد .از نظر استقامت الکتريکي عايق کاغذ –
روغن در فشار قوي هر چه ضخامت کاغذ کمتر باشد ،استقامت الکتريکي ان بيشتر خواهد بود.
 )4سيم پيچي ترانسفورماتور در عايق هاي مايع مثل روغن در معرض ضربه مکانيکي واقع شده است و با
بکار بردن کاغذ براي عايق بندي سيم پيچ ها استقامت مکانيکي آن ها نيز در کنار باال رفتن مقاومت
عايقي ،ازدياد مي يابد .ازدياد مقاومت مکانيکي بويژه در مواقع فروپاشي که در نتيجه ان نيرو هاي بزرگي
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در جهت مختلف بر سيم پيچ هاي ترانسفورماتور وارد مي ايد ،حائز اهميت است .عايق بندي سيم ها
به دو صورت عايق هاي الکي و عايق هاي کاغذي انجام ميشود.
انواع سيم پيچي ها عبارتند از:
)1سيپچي اليه اي
)2سيم پيچي بشقابي
)3سيم پيچي وندل يا حلزوني
و در نهايت تصويري از اکتيو پارت و مخزن يک ترانسفورماتور را مشاهده مي کنيم:

شکل( )2-2اکتيو پارت ترانسفورماتور
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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ترانسفورماتور ها در طول زمان کارشان تحت تاثير انواع مختلفي از فشارهاي الکتريکي و مکانيکي و
گرمايي هستند.يکي از وخيم ترين شرايطي که ترانسفورماتور مي تواند تحت ان قرار بگيرد ،خطاي اتصال
کوتاه است که جريان زيادي را در سيم پيچي ترانسفورماتور ها و همچنين نيروي داخلي زيادي را در
سيم پيچي ترانسفورماتور ها ايجاد مي کند .اين نيرو ها يکي از اصلي ترين داليل صدمه ديدن
ترانسفورماتور مي باشند ،به صورت دو مولفه ي شعاعي و محوري ترانسفورماتور را تحت فشار خود
قرار مي دهند که به عوامل مختلفي نظير مقاومت سيم پيچي ها و راکتانس سيم پيچي ها و ارتفاع سيم
پيچي و ضخامت سيم پيچي ها و توان ترانسفورماتور و...وابسته مي باشند.محاسبه ي اين نيرو ها مي
تواند کمک زيادي به ما بکند که با تدابير الزم و ايجاد شرايط مناسب در ترانسفورماتور بتوانيم استحکام
و مقاومت الزم را براي ترانسفورماتور در برابر اين نيرو ها ايجاد کنيم که در صورت رخداد اين خطا
ترانسفورماتور دچار خسارت و صدمه نشود .در اين پروژه نيرو هاي وارد بر ترانسفورماتور در هنگام
بروز خطاي اتصال ک وتاه مورد محاسبه قرار گرفته است و مقاوم بودن ترانسفورماتور و مجاز بودن نيرو
هارا در نهايت در اختيار ما قرار مي دهد.
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