
روش انجام کار

فورماتورمحاسبه توزیع ولتاژ ضربه روی سیم پیچ ترانس
سینا خالصی دوست: دانشجو
پروفسور حسین محسنی : استاد راهنما

تهراندانشگاه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و 

نتایج مقدمه
آنهااظتحفدلیلهمینبه.آیندمیحساببهبرقشبکهاصلیاجزایازهاترانسفورماتور

پدیدهندکمیتهدیدراترانسفورماتورکهخطراتیازیکی.استبرخوردارباالییاهمیتاز
ظاهرترانسفورماتورپیچسیمرویولتاژاضافهصورتبهپدیدهاین.باشدمیصاعقه
سیمبندیقعایبرای.دباشداشتهراولتاژاضافهاینتحملتواناییبایدپیچسیم.میشود

پیچمسیکاراینبرای.باشدمیترانسفوماتوررویاثراینسازیشبیهبهنیازپیچ
یروولتاژتوزیعنحوهوسازیمدلصاعقههنگامدرمداریکصورتبهترانسفورماتور

.گرددمیمحاسبهپیچسیم
ررسیبضربهولتاژحینترانسفورماتورمعادلمدارپارامترهایمحاسبهنحوهپروژهایندر

.استگرفتهصورتسازیشبیهفرضیترانسفورماتوریکبرایواستگردیده

ربهضاعمالهنگامدرپیچسیمسازیمدلولتاژ،توزیعنحوهمحاسبهبرایاولگام
.گرددمیمحاسبهپیچسیمپارامترهایبخشایندر.باشدمیمعادلمدارصورتبه

متقابلوخودیاندوکتانسموازی،وسریهایخازنها،مقاومتشاملپیچسیم
اسخپدرهاآنتاثیرکلیطوربهودارنداثرمیراییرویتنهاهامقاومت.باشدمی

خاطربه.شودمینظرصرفهاآنمحاسبهازدلیلهمینبه.استناچیزگذرا
پیچییمسبرایواقعیاندوکتانسمحاسبهآهنی،هستهمابیلیتهپربودنغیرخطی

وخودیهایاندوکتانستوانمیکهآنجاییاز.باشدمیمشکلترانسفورماتور
درکمتررتاثیدلیلبه)نمودمحاسبههاظرفیتبهنسبتکمتریدقتبارامتقابل
.نموداستفادهتقریبیروابطازتوانمی(گذراحالت
:ازعبارتندپیچسیمپارامترهایکنندهتعیینعواملبرخی

.نمایدمیتعیینراعایقنوعومیزانکهولتاژسطح(1
.باشدمیاستفادهموردسیمقطرکنندهمشخصکهپیچسیمجریان(2
مکانیکیهایتنش(3
پیچسیمنوع(4

لمتقابوخودیهایاندوکتانسوموازیوسریهایظرفیتمحاسبهپروژهایندر
محاسباتفرضیپیچسیمیکبرایسپس.استشدهانجامسادهروابطازاستفادهبا
شدهگرفتهنظردرمعادلمدار.استگرفتهصورتPSpiceدرسازیشبیهو

.استآمدهزیردرشدهاعمالضربهموجشکلوپیچسیمبرای

ریبا با توجه به شبیه سازی صوت گرفته مشخص می گردد روی هر دیسک تق-
.همان شکل موج اعمال شده اما با دامنه متفاوت ظاهر میگردد

یشود دامنه ولتاژ کمتر و کمتر م( ابتدای بوبین)با دور شدن از محل اعمال ضربه -
متر و هر چه به انتهای بوبین نزدیک تر شویم اختالف ولتاژ بین دیسک ها ک

.میگردد
.ددافزایش خازن زمین اختالف ولتاژ ضربه بین دیسک ها بیشتر میگربا -
.افزایش خازن سری اختالف ولتاژ ضربه بین دیسک ها کمتر می گرددبا -
.یباشدماختالف ولتاژ روی سیم پیچ حین ضربه روی دیسک های ابتدایی عمده -
ی تحمل طراحان سعی دارند با طراحی صحیح، بوبین ضمن صرفه اقتصادی توانای-

ه به همین دلیل با توجه ب. اضافه ولتاژ های موجود در شبکه را داشته باشد
.  مشخصات ترانسفورماتور از انواع بوبین ها استفاده میگردد

جمع بندی

اژ های ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتطبق مطالب گفته شده برای حفاظت 
اژ ها را موجود در شبکه، طراحی آن باید به گونه ای باشد تا تحمل این اضافه ولت

االیی برای از این رو سازندگان ترانسفورماتور اهمیت ب. داشته باشد و آسیب نبیند
وارد فوق توزیع ولتاژ ضربه نیز یکی از م. سیم پیچ و عایق کاری آن قائل هستند

.  محاسبه آن وجود داردنیز برایVOLNAمی باشد که نرم افزار هایی مانند 
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