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نتایج مقدمه
باالیی با توجه به اهمیت ترانسفورماتور قدرت ، پایش و عیب یابی آن دارای اولویت•

نیست، یکی از خطاهایی که در ترانسفورماتور رخ داده و به راحتی قابل تشخیص. است
ود جهت شناسایی این خطا باید حتماً مدل دقیقی از آن موج. اتصالی حلقه است

اطیسی ، با توجه به قابلیت جدید سیمولینک متلب در مدل سازی مدارهای مغن.باشد
ن هدف ما از انجام و تحلیل این پروژه ،مدل سازی و صحت سنجی خطای حلقه در ای

.نرم افزار است
یس است یکی دیگر از ویژگی های جدید متلب، اضافه کردن رلوکتانس با هیسترز•

.اشدکه میتواند تاثیر زیادی در تطابق نتایج شبیه سازی با آزمایش داشته ب
نوع شبیه سازی 8در این تحقیق بسته به نوع رلوکتانس، تعداد فازها و وجود خطا، •

.مختلف باید انجام دهیم

شارقویفآزمایشگاهدرکهواقعیترانسفورماتوریکازحلقه،اتصالیسازیشبیهبرای•
.کنیممیاستفادهمبناعنوانبهاست،واقعتهراندانشگاه

آزمایشنتایجواطالعاتابعاد،بهمدل سازی،جهتالزمپارامترهایآوردندستبهبرای•
.داریمنیازمذکورترانسفورماتورکوتاهاتصال

15فازسهترانسفورماتوراین• KVA،ادتعدنسبتاست،مثلث/ستارهاتصاالتدارایبوده
می باشدولت400/63آنولتاژتبدیلنسبتو140/33آنهایپیچیسیمدورهای

لیدزنی،کاززمانیمدتگذشتنازپسترانسفورماتور،درحلقهاتصالیکردناضافهبرای•
می کنیمکوتاهاتصالرافشارقویسمتحلقه140ازحلقه12
تعدادسبتنبهکوتاه،اتصالیازپسرافشارقویپیچیسیمنشتیرلوکتانسومقاومت•

(128/12)می کنیمتقسیمشدهحذفحلقه هایبهباقی ماندهحلقه های
هایجریانتلفاتکردنمدلبرایورلوکتانسازهستهدرتلفاتکردنمدلبرای•

.می کنیماستفادهآنبهمربوطکامپوننتازگردابی
.استشدهاستفادههرتز50وولت230ولتاژمنبعیکازهاشبیه سازیتمامیدر•

ریان در اثر اعمال اتصالی حلقه، تنها پارامتری که تغییرات آن بسیار مشهود است، ج•
.می باشد( جریان سیم پیچی ای که دچار اتصالی شده است)اولیه 

 باشدتصاویر زیر مربوط به شبیه سازی ترانسفورماتور سه فاز با اتصالی حلقه می•

جمع بندی

ون هیسترزیس اختالف بسیار جزئی در شبیه سازی با رلوکتانس با هیسترزیس و رلوکتانس بد•
:نتیجه زیر را می دهد

استفاده از هرگاه از عدم به اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور اطمینان داشته باشیم، نیازی به
نیم از رلوکتانس با هیسترزیس به منظور دقیق تر شدن شبیه سازی ، نمی باشد و می توا

.رلوکتانس بدون هیسترزیس استفاده کنیم
وط نتایج این شبیه سازی با نتایج مدل آقای پاتریک باستارد برای اتصالی های مرب•

.سیم پیچی ها، تطابق دارد

:کاربرد های صنعتی
صنایع حفاظت برق می توانند به کمک نتایج این شبیه سازی، از رخ دادن اتصالی حلقه در 

.ترانسفورماتورها جلوگیری کرده و در صورت بروز آن را به سرعت شناسایی کنند
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ولتاژ ثانویه فاز به فاز در اثر اعمال ولتاژ 
ولت به اولیه230
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