مذلساصی خطای سیم پیچ تً صمیه تشاوسفوسماتوسٌای قذست

مشاحل کاس تً طوس خالصً تً تشتیة صیش می تاشذ:
 .1شثیً ساصی تشاوسفوسماتوس سالم و محاسثًی ماتشیس امپذاوس آن
 .2اصالح ماتشیس امپذاوس تا توجً تً ووع و مکان خطا تا استفادي اص فشموالسیون
 .3شثیً ساصی تشاوسفوسماتوس تحت خطا تا ماتشیس امپذاوس اصالح شذي

شبیه سازی ترانسفورماتور سالم و محاسبهی ماتریس امپدانس آن
تشای تشاوسفوسماتوس تک فاص دو سیم پیچً مطاتق تا شکل  1معادالت فاصوسی صیش تشقشاس است.

شکل 1تشاوسفوسماتوستک فاص دو سیم پیچ

کً دس تحلیل گزسای الکتشومغىاطیسی ایه معادلً تً صوست صیش دس می آیذ.

ایه معادلً سا می توان تشای تشاوسفوسماتوس سً فاص سً سیم پیچً تعمیم داد .تشاوسفوسماتوس سً فاص
سً سیم پیچً  9سیم پیچی داسد دسوتیجً ماتشیس  Rو  Lآن  9*9تً صوست صیش است.

اگش مطاتق تا شکل  2خطای حلقً تً صمیه دس وقطً  zدس سیم پیچی ثاوویً ی فاص A
تشاوسفوسماتوس سخ دادي تاشذ .سیم پیچی تحت خطا تً دو سیم پیچی فشعی  aو  bتقسیم می شود.

شکل  .2تشاوسفوسماتوس سً فاص سً سیم پیچً تحت خطای حلقً تً صمیه
تا تقسیم سیم پیچی ثاوویً ی فاص  Aماتشیس  Rو  Lتً صوست صیش دس می آیىذ.

تشای محاسثً ی ماتشیس ومایش تشاوسفوسماتوس اص ماژول  NARRABموجود دس تشوامً
 ARE/PTREکً مولذ امپذاوس تشاوسفوسماتوس می تاشذ استفادي می شود .اطالعات وسودی
 NARRABشامل مقادیش وامی ،آصمایش ٌای مذاس تاص و اتصال کوتاي کاسخاوً و غیشي می تاشذ .ایه
اطالعات تً آساوی دس دستشس قشاس می گیشوذ.تً ایه تشتیة عىاصش ماتشیس امپذاوس سالم تً دست می
آیىذ .تشای محاسثً ی عىاصش تغییش یافتً تش اثش خطا اص سً اصل ساصگاسی و وشتی و تىاسة استفادي
می شود.
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اصل ساصگاسی .اگش تً طوس سشی تا جشیان  Iتذون جشیان خطای تیه آنٌا تغزیً شووذ ،وتایج
تایذ تا استفادي اص ماتشیس ٌ 10*10ماوىذ وتایج تً دست آمذي اص ماتشیس  9*9تاشذ.

اصل وشتی .اص آن جایی کً جشیان خطا تیشتش تً وشتی واتستً است ،عامل وشتی تیه کالف ٌای
 aو  bدس وظش گشفتً شود .عامل وشتی تً صوست کالف ٌای  aو  bصیش است.

اصل تىاسة.تىاسة تیه اوذوکتاوس ٌای سیم کالف ٌای  aو  bسا وشان می دٌذ.

تا استفادي اص ایه اصول دسایً ٌای تغییش یافتً دسماتشیس  10*10تً دست می آیىذ  .تاقی دسایً
ٌای ٌمان مقادیش مشتوط تً ماتشیس ٌ 9*9ستىذ.

اگش کالف  iدس ٌمان ستون  aو bپیچاوذي شذي تاشذ ،و اگش  a>bتاشذ:
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اگش کالف  iدس ستون متفاوت تا  aو bپیچاوذي شذي تاشذ:

شبیه سازی ترانسفورماتور با PTMEPTME
تحت ششایط خطای صمیه شذي ی داخلی دس دسصذٌای مختلف سیم پیچ ،ماتشیس امپذاوس 10*10
تشاوسفوسماتوس تا استفادي اص سً اصل رکش شذي محاسثً می شود کً تً عىوان  atadce daoaدس
کتاتخاوً ووشتً شذي است.ایه کتاتخاوً ٌىگامی کً  NARRABتشای تشاوسفوسماتوس معیوب است عمل
خواٌذ کشد .تشاوسفوسماتوس تحت خطا دس تشوامً  PTRE/AREمطاتق تا شکل  3شثیً ساصی می
شود.

شکل .3ومایش شثیً ساصی تشاوسفوسماتوس تحت خطا
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