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در این مقاله مقدار تلفات جریان گردابی در  — چکیده

هارمونیک سه -ترانسفورماتورهای قدرت با روش اجزای محدود زمان

کارهای انجام این کار نسبت به سایر  نوآوریاست.  بعدی محاسبه شده

ی تلفات سرگردان در محاسبه شده در این زمینه ارائه روش جدیدی برای

غیرخطی و خاصیت  B-Hهای مغناطیسی با در نظر گرفتن منحنی شانت

های شانت و همچنین در نظر گرفتن تلفات جریان گردی ورقهناهمسان

باشد. در این مقاله های فوالدی مهار هسته میگردابی در قسمت

ن ترانسفورماتور به صورت سه بعدی کامل با در نظر گرفتن عدم تقار

 مدل چنجرمسائل عایقی و وجود تپ  ساختمان ترانسفورماتور به دلیل

شده است. همچنین اثر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی و رسانایی 

الکتریکی ماده در مقدار تلفات جریان گردابی بررسی شده و مقدار این 

تلفات با دو روش شرایط مرزی امپدانس سطحی خطی و غیرخطی 

نتایج بدست آمده مقایسه اند. در نهایت یسه شدهمحاسبه و با یکدیگر مقا

از تحلیل انجام شده با نتایج تست آزمایشگاهی یک نمونه ترانسفورماتور 

 دهد.روش پیشنهادی را نشان میمدلسازی و صحت قدرت 

شرایط مرزی امپدانس ؛ ترانسفورماتور قدرت — های کلیدیواژه

 ی مغناطیسیهاشانت ؛ تلفات جریان گردابی؛ سطحی غیرخطی

 

 مقدمه  .1

ها، تانک، پیچهای ترانسفورماتور در خود سیمپیچشارهای نشتی از سیم

 های فلزی به کار رفته در مهار بخش اکتیوهای مغناطیسی و قسمتشانت

کنند. همچنین شارهای ایجاد های گردابی تولید میترانسفورماتور جریان

های یز سبب تولید جریانهای خروجی با جریان باال نشده اطراف سرسیم

ها سبب ایجاد شوند. این جریانگردابی روی درپوش ترانسفورماتور می

مجموع تلفات جریان گردابی و تلفات . شوندمیموضعی تلفات و نقاط داغ 

یا  هیسترزیس ایجاد شده توسط این شارهای پراکنده، تلفات سرگردان

 . [1,2]نام دارد اضافی

در طراحی ترانسفورماتور مقدار تلفات بار )که شامل تلفات جریان    

باری توسط سازنده شود( و تلفات بیهای فلزی نیز میگردابی در سازه

شوند. تخطی از این مقادیر سبب جریمه قابل مالحظه سازنده در ضمانت می

ی دقیق شود. بنابراین محاسبههنگام تحویل ترانسفورماتور به مشتری می

تلفات برای طراحان ترانسفورماتور قدرت بسیار حائز اهمیت است. لکن 

 . [3,4]کار دشواری است دقیق تلفات سرگردان و اعتبار سنجی آن محاسبه

برای محاسبه تلفات جریان گردابی سه روش تحلیلی، عددی و ترکیبی    

های عددی دقت کمتر اما های تحلیلی نسبت به روشوجود دارند. روش

های عددی را ها مشکالت همگرایی روشسرعت باالتری دارند. این روش

-هندسه بهاعمال های عددی، قابل های تحلیلی برخالف روشندارند. روش

ها امکان در نظر گرفتن منحنی مغناطیس شوندگی نبوده و در آن ای پیچیده
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 توان بهغیر خطی مواد مغناطیسی وجود ندارد. با ترکیب این دو روش می

های تحلیلی سرعت کمتر و دقت های ترکیبی دست یافت که از روشروش

 .[5,6]های  عددی( دارند تر از روشباالتر )ولی پایین

ی ، یک فرمول تحلیلی جدید براساس معادالت مکسول برای محاسبه[7]در 

ها ارائه شده است. در این تلفات تانک ترانسفورماتور در اطراف بوشینگ

است. مرجع منحنی مغناطیس شوندگی ماده تانک، خطی در نظر گرفته شده 

ی میدان مغناطیسی و نیز یک فرمول تحلیلی برای محاسبه [6]در مرجع 

است با این تفاوت که در این مرجع منحنی تلفات اطراف بوشینگ ارائه شده 

B-H از [8]است. در  تانک ترانسفورماتور غیرخطی در نظر گرفته شده ،

ی تلفات تانک، شیلد و سایر بهبود یافته برای محاسبه T-Ωروش تحلیلی 

 است. های فلزی استفاده شده سازه

( و سه 2D-FEMهای عددی اجزاء محدود دو بعدی )، از روش[1]در 

ی مهار و ی تلفات جریان گردابی در تیغه( برای محاسبه3D-FEMبعدی )

است. محققان های روی آن در کاهش تلفات استفاده شده بررسی اثر شکاف

پوستی و المان سطحی  از سه روش عددی المان حجمی، المان [10]در 

، یک چهارم هندسه [11]اند. در ی تلفات تانک استفاده کردهبرای محاسبه

مقدار تلفات در  3D-FEMاست و با روش  ترانسفورماتور مدل شده

ها با اعمال شرایط مرزی امپدانس سطحی ی تانک و کلمپدیواره

(  LSIBC: Linear Surface Impedance Boundary Conditionخطی)

برای  Flux 3Dاز نرم افزار المان محدود  [12]محاسبه شده است. در مرجع 

ی ها و تانک بدون در نظر گرفتن شیلدهای روی تلفات داخل کلمپمحاسبه

است. مقدار تلفات با سه روش امپدانس سطحی دیواره تانک استفاده شده 

 NLSIBC: NonLinearخطی، شرایط مرزی امپدانس سطحی غیرخطی)

Surface Impedance Boundary Condition   و المان پوستی مستقل )

 است. از عمق پوست محاسبه شده

 کی یهاو کلمپدر تانک  یگرداب انی[ مقدار تلفات جر13در مرجع ]

 یمرز طیو با اعمال شرا 3D-FEMنمونه ترانسفورماتور قدرت با روش 

بار  کی تلفات مقدار شده ذکر مرجع در. استمحاسبه شده  یامپدانس خط

 یبر رو یکیالکتر لدیبار در حضور ش کیو  یسیدر حضور شانت مغناط

 هادر کلمپ یگرداب انجری تلفات ،[4]در . است دهیتانک برآورد گرد وارهید

. است محاسبه شده NLSIBCو  LSIBC اعمال با ترانسفورماتور تانک و

 یتابع خط کی یعنی یبه صورت دو تابع حد یرخطیغ B-H فوق مرجع در

 یبترکی روش  از[ 15] و[ 14] مراجع در. است مدل شده ایتابع پله کیو 

 .استمحاسبه تلفات سرگردان استفاده شده  یبرا

االت ارائه شده در این زمینه ساختمان ترانسفورماتور متقارن در بسیاری از مق

است، در حالی که به دلیل وجود تپ چنجر و مسائل عایقی، در فرض شده 

ساختمان ترانسفورماتور عدم تقارن وجود دارد. عالوه بر این در بسیاری از 

گان است. تا جایی که نویسند های مهار نادیده گرفته شدهمراجع تلفات تیغه

های مغناطیسی به این مرجع اطالع دارند تاکنون مقدار تلفات داخل شانت

های شانت و گردی ورقهروش عددی و با در نظر گرفتن خاصیت ناهمسان

 ها محاسبه نشده است.غیرخطی آن B-Hمنحنی 

هر چند تلفات سرگردان)تلفات جریان گردابی و هیسترزیس( داخل 

از مقدار کل تلفات سرگردان های مغناطیسی درصد کمی شانت

دهد، اما از دید طراحان صنعت ترانسفورماتور ترانسفورماتورها را تشکیل می

که خطای در نظر گرفتن این تلفات از دو جهت حائز اهمیت است. اول آن

شود و در نتیجه طراح از دقت محاسبات انجام شده محاسبات کمینه می

تلفات حاشیه امن کمتری را در  اطمینان حاصل کرده و در ضمانت مقدار

 نت شده کمتر باشد، مقدار پارامترگیرد. هر چه مقدار تلفات ضمانظر می

TOC(Total Owning Cost) های ارائه که مقیاس سنجش برتری طرح

آید. لذا شده توسط سازندگان در مناقصه است عدد کوچکتری بدست می

از  TOCیابد. مقدار شانس برنده شدن سازنده در مناقصات افزایش می

 شود: ( محاسبه می1فرمول)

(1) 
7000 $ /

4000 $ /

TOC Sales price No load loss kW

Load loss kW

  

 
 

به ترتیب قیمت هر  kW4000 / $و kW7000 / $( مقادیر1ی )در رابطه

باشد. می است که طبق آیین نامه وزارت نیروباری کیلو وات تلفات بار و بی

از سوی دیگر پس از برنده شدن سازنده در مناقصه و ساخت 

ترانسفورماتور، سازنده به ازای هر کیلو وات تخطی در مقدار ضمانت شده 

مقاله مقدار تلفات  در اینشود. لذا به میزان قیمت تلفات جریمه می

 محاسبه شده است. های مغناطیسی سرگردان داخل شانت

ثر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی و رسانایی مواد در این مقاله همچنین ا

بر مقدار تلفات جریان گردابی بررسی گردیده است. عالوه بر محاسبه تلفات 

ی تانک، مقدار تلفات های مغناطیسی قرار گرفته روی دیوارهسرگردان شانت

های فلزی مهار بخش اکتیو ترانسفورماتور جریان گردابی در تانک و قسمت

و  LSIBCهارمونیک با دو روش -اء محدود سه بعدی زماندر تحلیل اجز

NLSIBC  محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردیده است. در روش ارائه شده

سازی و تحلیل شده ساختمان ترانسفورماتور به صورت سه بعدی کامل  مدل

است. در نهایت نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نتایج بدست آمده از 

و توان  kV11/kV132ترانسفورماتور قدرت با ولتاژنامی  آزمایش یک نمونه

 اند. مقایسه شده MVA40نامی 
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باشند. ابتدا مقدار تلفات جریان های بعدی مقاله به این شرح میبخش   

 اهمیت 3است. در بخش  محاسبه شده 2در بخش  LSIBCگردابی با روش 

دار تلفات غیرخطی مواد بررسی شده و مق B-Hدر نظر گرفتن منحنی 

روشی  4محاسبه شده است. در بخش  NLSIBCجریان گردابی با روش 

های مغناطیسی ارائه شده و در ی تلفات داخل شانتدقیق برای محاسبه

-به جمع 6اند. بخش نتایج تحقیقات انجام شده ارائه شده 5نهایت در بخش 

 .پردازدبندی نکات مهم این فعالیت تحقیقاتی می

 

 LSIBCجریان گردابی با روش محاسبه تلفات  .2

ها از فوالد ساختمانی و در ترانسفورماتورها غالباً جنس تانک و کلمپ

های مهار از فوالد آلیاژی است. عمق نفوذ شارهای مغناطیسی در جنس تیغه

ها نیز در حدود متر و ابعاد این قسمتاین مواد بسیار کم و در حدود میلی

. از طرفی در روش المان محدود به منظور دستیابی به یک [16]متر است

ترین ضلع آن در بندی صحیح نسبت بزرگترین ضلع المان به کوچکمش

بندی مناسب باشد. بنابراین برای مش آل باید به عدد یک نزدیکحالت ایده

زیادی المان نیاز است. این مسئله سرعت   ها به تعداد بسیاراین قسمت

 .[17]کندمیسازی را بسیار طوالنی اجرای شبیه

سازی از روش شرایط مرزی امپدانس به منظور کاهش زمان اجرای شبیه    

در این روش، جنس  .[13]شود که براساس بردار پوئینتینگ استاستفاده می

شود. بنابراین مقدار جریان گردابی قسمت مورد نظر هادی کامل تعریف می

و تلفات ناشی از آن در این قسمت برابر صفر بوده و در نتیجه درون جسم 

شود. لذا شرط مرزی امپدانس تنها به سطح جسم اعمال شده بندی نمیمش

شود که این بندی میهای مثلثی شکل مشو تنها روی سطح آن با المان

های مش و افزایش قابل توجه سرعت حل مسئله سبب کاهش تعداد المان

شود. مشخصات مغناطیسی و الکتریکی ماده مورد نظر هنگام مسئله می

شود. در این روش تنها یک مقدار برای  اعمال این شرط مرزی تعریف می

ه معنای خطی در شود که این بضریب نفوذپذیری مغناطیسی ماده تعیین می

مقدار تلفات از  LSIBCنظر گرفتن منحنی مغناطیسی ماده است. در روش 

 . [4,18,11]شود( محاسبه می2فرمول )

پیچ، فرکانس تغذیه سیم fکه  ω = 2πfدر این رابطه   
0

  ضریب

نفوذپذیری مغناطیسی خالء، 
rμ  ،ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی ماده

σ رسانایی الکتریکی ماده و
t

H مماسی بردار شدت میدان مغناطیسی  مؤلفه

 دانس به آن اعمال شده است.روی سطحی است که شرط مرزی امپ

محاسبه تلفات جریان گردابی با روش  .3
NLSIBC 

منحنی مغناطیس  LSIBCهمانطور که در بخش قبل گفته شد، در روش 

اثر غیرخطی  NLSIBCشود. در روش شوندگی ماده خطی در نظر گرفته می

شود که ی تلفات لحاظ میبودن منحنی مغناطیس شوندگی در محاسبه

توجه دقت محاسبات را در پی دارد. در ادامه به بررسی اهمیت  افزایش قابل

-در نظر گرفتن ویژگی غیرخطی منحنی مغناطیس شوندگی ماده پرداخته می

 شود.

ی تلفات جریان محاسبهیک نمونه روش تحلیلی جهت  [20]در مرجع 

است. طبق این گردابی در دیواره تانک براساس معادالت مکسول ارائه شده 

ی دوم نسبت رسانایی مرجع مقدار تلفات جریان گردابی متناسب با ریشه

 ((.3الکتریکی ماده به ضریب نفوذپذیری مغناطیسی آن است)رابطه )

باا  kV3/6/kV20آنالیز حساسیت روی ترانسفورماتور قدرت  (1شکل )   

دهد. در این شکل مقدار تلفات جریان را نشان می MVA62/10توان نامی 

رساانایی در  های فلزی بر حسب مقادیر مختلفگردابی داخل تانک و سازه

شود، طور که مشاهده میاست. همان ضرایب نفوذپذیری متفاوت رسم شده

فوذپذیری مغناطیسی و رسانایی ماده در مقدار تلفاات بسایار مقدار ضریب ن

 موثر است.

ی تاناک که در یک لحظه مشخص از زمان هار نقطاه از دیاوارهجاییاز آن 

های مغناطیسی شدت میدان های مهار و شانتها، تیغهترانسفورماتور، کلمپ

نسافورماتور های تراپیچو  از طرفی از سیم  مغناطیسی متفاوتی را  می بینند

توان نتیجه گرفت که مقدار شادت کند، میجریان سینوسی سه فاز عبور می

میدان مغناطیسی در مکان و زمان متغیر است. بنابراین طبق طبیعت غیرخطی 

غیرخطی( مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسای  B-Hمواد مغناطیسی)منحنی

کاه در روش کناد. در حاالیها در مکاان و زماان تغییار مایدر این قسمت

LSIBC منحنی ،B-H شود که این به معناای ثابات در ماده خطی فرض می

  نظر گرفتن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ماده است.

ی با در نظر گرفتن منحنی مغناطیس شوندگی غیرخطی مواد امکان محاسابه

شود. در این مقاله مقادار تلفاات باا تر تلفات جریان گردابی فراهم میدقیق

  است.، محاسبه شده[21]از ضریب اصالح بدست آمده در مرجع  استفاده

(2) *0 . ( )
8

r

t t
Surf

P H H ds Watt
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قدار م بر (: اثر ضریب نفوذپذیری مغناطیسی و رسانایی ماده 1)شکل 

 تلفات جریان گردابی در یک نمونه ترانسفورماتور قدرت

kV 6/3/kV 02 با توان نامیMVA  60/12 

دهد که با ضرب در تلفات جریان گردابی ( این ضریب را نشان می4) معادله

تلفات جریان گردابی به دست آمده از  LSIBCبه دست آمده از روش 

 دهد.را نتیجه می NLSIBCروش 

(، 4) در رابطه
0

H  حداکثر شدت میدان مغناطیسی سطحی است. به این

 آید.نیز بدست می NLSIBCترتیب مقدار تلفات با روش 

محاسبه تلفات جریان گردابی در داخل شانت  .4

 های مغناطیسی

ناشی  از ایجاد نقاط داغ جلوگیریو  منظور کاهش تلفات جریان گردابی به

هایی از پوشش ی تانک ترانسفورماتورهای قدرتروی دیوارهاز این تلفات، 

 هایاغلب شانت هاشود. این پوششجنس سیلیکون استیل استفاده می

 شوند. مغناطیسی نامیده می

ی تلفات جریان گردابی در استفاده از روش شرایط مرزی برای محاسبه

های باشد، زیرا عمق نفوذ شار در شانتسی صحیح نمیهای مغناطیشانت

باشد. های فوالدی( نسبت به ابعادشان کوچک نمیمغناطیسی )برخالف ورقه

که امکان در نظرگرفتن منحنی مغناطیس شوندگی غیرخطی در با توجه به این

هارمونیک برخی ابزارهای تحلیل اجزاء محدود سه بعدی )نظیر -تحلیل زمان

( وجود ندارد و یا  Ansys Maxwellلیل اجزاء محدود سه بعدیابزار تح

-در صورت امکان مسئله را بسیار پیچیده و زمان اجرای برنامه را طوالنی می

توان با شبیه شود که در آن میکند. بنابراین در این مقاله روشی ارائه می

سازی ترانسفورماتور در تحلیل مغناطیس ساکن ابزارهای تحلیل اجزاء 

 محدود که در آن امکان در نظرگرفتن خاصیت مغناطیسی شوندگی غیرخطی
های مغناطیسی را محاسبه شود مقدار تلفات سرگردان داخل شانتمواد فراهم می

 . [22]نمود

های های شانت از استیل سیلیکونی نورد سرد با کریستالورقه جنس

ها عمده شار از یک جهت مشخص عبور باشد، لذا در این ورقهدار میجهت

گردی نام های شانت اصطالحا خاصیت ناهمسانکند، این ویژگی ورقهمی

بایست مقادیر رسانایی دارد. به منظور در نظر گرفتن این خاصیت می

های شانت، ورقه و نفوذپذیری مغناطیسی را در سه جهت پیچشالکتریکی 

ها تعیین نمود. در این مقاله مقدار جهت عمود بر پیچش و جهت چینش آن

های شانت که بخش ضریب نفوذپذیری مغناطیسی در جهت پیچش ورقه

کند به صورت غیرخطی و براساس  ای از شار از این جهت عبور میعمده

های شانت تعریف شده ارائه شده توسط سازنده ورقهمشخصات مغناطیسی 

 است. 

سازی روش پیشنهادی برای محاسبه تلفات سرگردان داخل در ادامه پیاده

 گردد:های مغناطیسی به صورت گام به گام ارائه میشانت

( 2)شکل  بندی شود.های کوچک مشهای مغناطیسی با مکعب: شانت1گام 

 دهد. بندی را برای یک ترانسفورماتور قدرت نشان میای از این مشنمونه

( در Bmax: در این مرحله باید مقدار چگالی شار مغناطیسی بیشینه )2گام

های ایجاد شده بدست آید. در عمل مقدار چگالی شار هر یک از مکعب

پیچ مقابل آن در یمشود که سمغناطیسی در یک شانت زمانی بیشینه می

-که سیم پیچ( باشد که در این صورت با توجه به اینImaxبیشینه جریان )

مقدار جریان  شوند،های ترانسفورماتور با جریان سه فاز سینوسی تغذیه می

خواهد بود. در تحلیل مغناطیس ساکن  Imaxپیچ دیگر نصف مقدار دو سیم

لذا برای دستیابی به هدف  منابع تغذیه به صورت جریان مستقیم هستند.

پیچ دیگر ها و  نصف آن به دو سیمپیچبه یکی از سیم Imaxمورد نظر، 

پیچ هایی که مقابل سیمدر  شانت Bmaxشود. با ایجاد این شرایط اعمال می

 آید.اند، بدست میقرار گرفته Imaxبا 

ها با استفاده از برازش منحنی : تلفات در هر یک از مکعب3گام

Watt/kg شود. این منحنی توسط سازندگان های شانت محاسبه میورقه

شود که در آن مقدار تلفات هر کیلوگرم ورق های شانت ارائه میورقه

  رسم شده است.Bmax سیلیکون استیل برحسب 

های هر شانت و ضرب آن ی مجموع تلفات داخل مکعب: با محاسبه4گام

-مورد نظر محاسبه می گردان شانتدر وزن شانت مربوطه، مقدار تلفات سر

 شود.  

(4)  
5

0

1

0.54197 2.34934 10
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 های مغناطیسیبندی شانت(: نمایش مش0)شکل 

 

 توان در زمان اجرای قابلها میدر این روش با انتخاب مناسب تعداد مکعب

 سازی ساده و دقت باال به همراه امکان قبولی به دقت باال دست یافت. پیاده

توان از مزایای روش پیشنهادی یکنترل دقت نسبت به حجم محاسبات را م 

 .دانست

 نتایج عددی .5

ی ی نتایج عددی بدست آمده و بررسی و مقایسهدر این بخش به ارائه

-شود. روش پیشنهادی برای ها با نتایج تست آزمایشگاهی پرداخته میآن

نویسی نرم افزار محاسبه تلفات سرگردان ترانسفورماتور در محیط برنامه

Ansys Maxwell و  2است. همان طور که در بخش های  سازی شدهیادهپ

افزایش سرعت  به منظور NLSIBCو  LSIBCهای گفته شد از روش 3

 حل مسئله استفاده شده است. 

جهت صحت سنجی روش پیشنهادی یک نمونه ترانسفورماتور قدرت 

در آزمایشات  MVA40و توان نامی  kV11/kV132با ولتاژ نامی واقعی 

این اطالعات است.  در نظر گرفته شدهخش از مقاله عددی این ب

( به ترتیب 2( و )1جداول )است.  ضمیمه مقاله ارائه شدهدر ترانسفورماتور 

نتایج بدست آمده از روش خطی و روش پیشنهادی را برای ترانسفورماتور 

ها با روش دهند. در روش پیشنهادی تلفات شانتقدرت مذکور نشان می

محاسبه شده و تلفات بقیه قسمتهای ترانسفورماتور با  4بخش ارائه شده در 

 اند.محاسبه شده NLSIBCاستفاده از 

نسبت به مقدار  LSIBCشود که خطای روش ( دیده می2( و )1از جداول )

 بدست آمده در تست برابر است با:

های های فوالدی و شانت: مجموع تلفات جریان گردابی در سازه1جدول 

 LSIBCمغناطیسی با استفاده از روش 

انحراف 

 از تست
 تست

(Watt) 

 (Wattمحاسبه )  

 شانت کل
تیغه 

 مهار
 تانک کلمپ

8533  08311 85838 31 8111 0581 8888 

 

های های فوالدی و شانتجموع تلفات جریان گردابی در سازه: م2جدول 

مغناطیسی با استفاده از روش پیشنهادی)ترکیب روش ارائه شده برای محاسبه 

 (NLSIBCتلفات سرگردان شانت و 

انحراف 

 از تست
 تست

(Watt) 

 (Wattمحاسبه )  

 شانت کل
تیغه 

 مهار
 تانک کلمپ

080 08311 08080 0851 803 8838 17808  

  

 خطای روش پیشنهادی نسبت به مقدار بدست آمده در تست برابر است با:  

شود در حالی که خطای محاسبه تلفات در روش معمول لذا دیده می

LSIBC  باشد، این خطا در روش پیشنهادی کمتر ازدرصد می 21حدود 

یک درصد است که کارایی روش پیشنهادی را برای محاسبه تلفات 

 :تردهد. به طور دقیقترانسفورماتور نشان می

برابر روش پیشنهادی است. این  LSIBC ،55/21در نتیجه خطای روش 

در   های مغناطیسی و همچنیننتمقایسه اهمیت در نظر گرفتن تلفات شا

نظر گرفتن منحنی مغناطیس شوندگی غیرخطی در محاسبه تلفات جریان 

 دهد.گردابی را نشان می

های مهار از فوالد آلیاژی است لذا خاصیت قابل ذکر است که جنس تیغه

ها مغناطیسی این مواد کم  و مقدار ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی آن

-های مهار نسبت به دیوارهاست. از طرفی مساحت تیغه کمی بیشتر از یک

 بایست مقدار تلفات در اینتر است. در نتیجه میهای تانک بسیار کوچک

 های فوالدی به طور قابل توجهی کمتر باشد. اماقسمت نسبت به قسمت

انحراف از تست   ÷( = تلفات حاصل از تست 5358 ÷18500) × 100

16/28 % = 

تست    انحراف از ÷( = تلفات حاصل از تست 181 ÷18500) × 100

18/0 % = 

 LSIBCخطای روش  ÷ NLSBIC( = خطای روش 16/28% ÷ % 18/0)

55/21  = 
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اختالف مقدار تلفات جریان  LSIBCطبق نتایج بدست آمده از روش 

رماتور که از جنس فوالد با ضریب نفوذ پذیری گردابی در تانک ترانسفو

 های مهار برابر است با:در نقطه کار است با تیغه 200مغناطیسی نسبی 

 برابر است با: NLSIBCاین در حالی است که این اختالف در روش 

 NLSIBCای مهار در روش هبنابراین مقدار تلفات جریان گردابی در تیغه

 تر است.به واقعیت نزدیک

توان گفت می غیرخطی مواد مغناطیسی  B-Hبا توجه به منحنی به طور کلی

ضریب نفوذپذیری  ،با افزایش جریان و به تبع آن شدت میدان مغناطیسی

یابد و ماده است کاهش می B-Hمغناطیسی که شیب مماس بر منحنی 

به دلیل در نظر گرفتن منحنی  NLSIBCدر روش بنابراین  .برعکس

ثابت  LSIBC، ضریب نفوذپذیری مغناطیسی مانند روش مادهغیرخطی 

ها( پیچهای مهار که به منبع جریان )سیمها و تیغه. در کلمپباشدنمی

با افزایش شدت لذا  تر استنزدیکترند مقدار شدت میدان مغناطیسی بیش

اطیسی کاهش یافته و مقدار تلفات ، ضریب نفوذپذیری مغنمیدان مغناطیسی

مقدار تلفات در روش ها در این قسمتبه همین خاطر  .هددرا کاهش می

NLSIBC  کمتر از روشLSIBC  است. مقدار شدت میدان مغناطیسی در

ها کمتر است و در نتیجه پیچ تانک ترانسفورماتور به دلیل دور بودن از سیم

با کاهش  فزایش ضریب نفوذپذیریبه دلیل ا NLSIBCمقدار تلفات روش 

 . تر استبیش LSIBCنسبت به روش  شدت میدان مغناطیسی،

 B-Hتوجه به نتایج بدست آمده اهمیت غیرخطی در نظر گرفتن منحنی با 

های مغناطیسی نیز کامال مشهود است. در روش خطی مقدار تلفات در شانت

شنهادی مقدار تلفات وات بدست آمده است. اما در روش پی 50ها تنها شانت

خطای است. بعالوه  محاسبه شدهتر برابر بیش 1430÷50=6/28ها شانت

 های مغناطیسی برابر است با: صرف نظر کردن از تلفات شانت

است که  kW 175در ترانسفورماتور مورد مطالعه مقدار کل تلفات بار برابر 

مقدار تلفات دهد. این تلفات را تشکیل می زا % 57/10تلفات سرگردان 

درصد کل تلفات بار نیز  30سرگردان در ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ به 

ها و رسد. در این ترانسفورماتورها عالوه بر افزایش شارنشتی، ابعاد شانتمی

ی آن افزایش سهم تلفات داخل یابد که نتیجهها نیز افزایش میتعداد آن

ی دقیق تلفات کل تلفات سرگردان است. بنابراین محاسبه ها درشانت

های سرگردان با روش غیرخطی و در نظر گرفتن تلفات داخل شانت

های درخواستی زیاد مغناطیسی بخصوص در مناقصاتی که تعداد دستگاه

 تواند تعیین کننده نتیجه مناقصه باشد. است، می

 تیجه گیری .6

جریمه تخطی از مقدار ضمانت شده،  به دلیل باال بودن قیمت تلفات و

ی دقیق تلفات برای طراحان ترانسفورماتور بسیار مورد اهمیت است. محاسبه

ی دقیق مقدار تلفات سرگردان و اعتبار سنجی آن به دلیل عدم اما محاسبه

مشخصات مغناطیسی و الکتریکی مواد فوالدی توسط سازندگان این  ارائه

های مختلف تلفات سرگردان از یکدیگر بخش ها و عدم امکان تفکیکورق

  .کار دشواری است در آزمایشگاه

توان نتیجه با توجه به نتایج عددی بدست آمده در این کار تحقیقاتی می

های فلزی ترانسفورماتورها گرفت که مقدار تلفات جریان گردابی قسمت

است. لذا  بسیار وابسته به ضریب نفوذپذیری مغناطیسی ماده و رسانایی آن

غیرخطی برای مواد مغناطیسی دقت محاسبات را  B-Hدر نظر گرفتن منحنی 

-بسیار دقیق NLSIBCدهد. بنابراین روش به میزان قابل توجهی افزایش می

 است.  LSIBC تر از روش

ی آن های مغناطیسی و محاسبههمچنین در نظر گرفتن تلفات داخل شانت 

توجه خطای محاسبات شده که شانس با روش پیشنهادی سبب کاهش قابل 

برنده شدن سازنده را به خصوص در مناقصاتی که تعداد سفارشات و توان 

. به این یعنی مزیت رقابتی بیشترکه  دهدترانسفورماتور باالست افزایش می

تری شود تا عوامل ایجاد تلفات ترانسفورماتور به نحو دقیقعالوه موجب می

راحان ترانسفورماتور بتوانند برای کاهش تلفات شناسایی شده و در نتیجه ط

و مکان  تعیین ابعاد بهینه ترانسفورماتور به نحو موثرتری اقدام نمایند.

های مغناطیسی از جمله اقداماتی است که طراح قرارگیری مناسب شانت

 تواند در این راستا انجام دهد.می

 

 لغتنامه: 3ل جدو

 معادل فارسی واژه انگلیسی

active part بخش اکتیو 

Stray losses تلفات سرگردان 

Additional losses تلفات اضافی 

1488 =8000-1488  Watt   

11163 =115-12078  Watt 

73/7 % =100× (18500 ÷ 1430)  
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Magnetization curve (B-H curve)  منحنی(منحنی مغناطیس شوندگیB-H ( 

Flitch plate تیغه مهار 

Clamps کلمپ 

Anisotropic ناهمسانگردی 

Time harmonic 3D finite element 

method 

-دود سه بعدی زمانروش اجزای مح

 هارمونیک 

Poynting’s vector بردار پوینتیگ 

Perfect conductor هادی کامل 

Rolling direction  جهت پیچش 

Cross direction  جهت عمود بر پیچش 

Stacking direction جهت چینش 

 ضمیمه
 آمپر-مگاولت 44اطالعات ترانسفورماتور 

Properties 
Element 

type 

8400 × 1000 × 2000  mm Dimension Tank walls 

mm 555  Inner diameter 

LV 

winding 

mm 1000  Coil Height 

mm 110  Coil width 

A-T 107078  Amper-Turn 

mm 400  Inner diameter 

HV 

winding  

mm 1205  Coil Height 

mm 110  Coil width 

A-T 152101  Amper-Turn 

mm 1100  Inner diameter 

Coarse 

winding  

mm 1150  Coil Height 

mm 10 Coil width 

A-T 14175  Amper-Turn 

mm 1220  Inner diameter 

Fine 

winding 

mm 1080  Coil Height 

mm 10  Coil width 

A-T 7074  Amper-Turn 
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