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 باسمه تعالی

 

های علوم را  از رشته پایان به درگاه الیزال الهی که امکان فهم و تحصیل در یکی تشکر و سپاس بی

های برتری از این علم نایل گردیم و منشا خدمات مفیدی  سر نمود، امید آنکه بتوانیم به افقبرایمان می

 باشیم. 

ارجمند جناب آقای دکتر حسینی که اوقات زیادی  دانیم از زحمات استاد ه بعدی بر خود الزم میبتدر مر

 ٔ  قدردانی نماییم واز خداوند قادر موفقیت ایشان را در همهرای آموزش و راهنمایی ما گذاشتند، را ب

ست و آزمایش موارد مطروحه در ترانسفو که امکان تنماییم. همچنین از شرکت ایران  میلت ها مسئ زمینه

 باشیم.  ها می نماییم و امیدوار موفقیت آن ردانی میقد، مان را فراهم نمودندپروژ

نماییم و از  مان را تسهیل نمودند قدردانی میهای خود که مسیر آموزش و در پایان از زحمات خانواده

 خداوند آرزومند ایام خوشی برایشان داریم.
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 ٍ تَجِ لذا ضَد، هی هحسَب کطَر یک هْن صٌایع تزیي حیاتی اس یکی تزق صٌعت ایٌکِ تِ تَجِ تا

 تذٍى رساًذى قذرت، سیستن اس تزداریتْزُ ّذف تزیي هْن رٍ ایي اس. طلثذ هی را کالًی گذاریسزهایِ

 تِ ّا تزاًسفَرهاتَر، در ایي تیي تاضذ هی کٌٌذگاىهصزف تِ الکتزیکی اًزصی هطلَب کیفیت تا ٍ ٍقفِ

 جایگاُ هتفاٍت، جزیاى ٍ ٍلتاص سطح تا سیستن دٍ تیي الکتزیکی اًزصی اًتقال تزای ای ٍسیلِ عٌَاى

 ّز ضذى خارج کِ طَری تِ. است دادُ اختصاظ خَد تِ کطَر ّز تزق صٌعت در را ٍسیعی

 کِاست  فزاٍاًی اقتصادی ضزرّای هسثة کَتاُ، سهاى هذت تزای حتی تزق یضثکِ اس تزاًسفَرهاتَر

 . داضتخَاّذ دًثال تِ را ضثکِ کارایی ٍ تاسدُ افت

 تْذیذ هَرد ّوَارُ قذرت یضثکِ ٍلی، ذکٌ هی کار 2دائن ضثِ یا 1دائن حالت در هعوَال ّا تزاًسفَرهاتَر

 ی ضثکِ ی قذرت ًاخَاستِ ّای ٍصل ٍ قطع هاًٌذ اًساًی عَاهل ٍ رعذٍتزق قثیل اس طثیعی عَاهل

 ٍ کزدُ دٍر دائن کار حالت اس را تزاًسفَرهاتَر ٍ ضذُ ٍلتاص اضافِ تزٍس هَجة ّا خطا ایي کِ تاضذ، هی

 ایستادگی قاتلیت تزاًسفَرهاتَر کِ ضَداًذیطیذُ توْیذاتی تایذ لذا دّذ، هی سَق 3گذرا حالت سوت تِ

 . تاضذ داضتِ را ّا تٌص ایي تزاتز در

هتغیزّای طزاحی، تٌص تزای ًوایذ تا تعییي هقادیز هٌاسة در طزاحی تزاًسفَرهاتَر، طزاح سعی هی

 اعوال تزای اضطزاری ضزایط تحترا هْار ًوایذ. پیچ ایجاد ٍ آىّای هختلف سین هتٌاسثی را در قسوت

 ّای سیستن تست هزاکش در هعوَال سیستن، در آهذُ ٍجَد تِ ّای تٌص کاّص ٍ السم ّای حفاظت

 تا .طزاحاى تزاًسفَرهاتَرکٌٌذ هی ضٌاسایی را ٌْگامت ًا حَادث کِ دارًذ ٍجَد افشارّاییًزم قذرت،

 اس استفادُ تا ٍ ًوایٌذ هی هطالعِ را حادثِ اس تعذ ٍضعیت ّا، ساسیضثیِ ایي اس حاصل ًتایج تزرسی

                                                             
1- Steady State 
2
 - Quasi Steady State 

3
 - Transient State 
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 ٍضعیت در ضثکِ حَادث، ٍقَع صَرت در تا گیزًذ هی کار تِ را السم تذاتیز هختلف، ّای رٍش

 . ًگیزد قزار خطزًاکی

   1هطزٍح هذل پاراهتزّای ساسیضثیِ اس استفادُ تا کِ استضذُ اجزا ٍ تذٍیي افشاریًزم، پزٍصُ ایي در

 ٍضکل کٌذ ارائِ هختلف ًقاط در را ضزتِ لتاص ٍ تَسیع رسیذُ، آى ٍاقعی ٍ کاهل هذل تِ تزاًسفَرهاتَر

 . دّذ قزار کارتز اختیار در را ّا آى

 یک ساخت ٍ تزاًسفَرهاتَر هطزٍح هذل پاراهتزّای اس استفادُ است رٍ پیص پزٍصُ ایي در کِ رًٍذی

 گزفتِ کار تِ matlabٍ hspice افشارًزم دٍ اهز ایي تزای کِ تاضذ، هی آى ساسیضثیِ هذل حاٍی فایل

 افشارًزم ٍ تاضذ، هی تزاًسفَرهاتَر ساسیضثیِ هذل فایل ساخت تزای matlab افشارًزم. است ضذُ

hspice ِتِ را هذار ٍتحلیل تجشیِ الکتزیکی، هذارات تحلیل ٍ تجشیِ در قَی افشارًزم یک عٌَاى ت 

 .خَاّذداضت عْذُ

  هذار، آًالیش سهاًی ّای گام توام در ّا گزُ توام ٍلتاص حاٍی فایل یک، پزٍصُ ایي در افشارًزم ایي خزٍجی

 پایاى در. خَاّذضذ استفادُ دلخَاُ خزٍجی هَجی ضکل آٍردى دست تِ تزای فایل ایي اس کِ تاضذ هی

 افشارًزم ًتایج تا ًتایج ٍ ضذُ اجزا تزاًسفَرهاتَر ًوًَِ چٌذ رٍی افشارًزم ایي، پزٍصُ صحت تائیذ تزای

 .استضذُ هقایسِ سًجاى تزاًسفَایزاى ضزکت در هَجَد هطاتِ

 

 

                                                             
1
 - Detailed Model                                                 
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 : یریگجهینت

به دقت  یادیز اریبس یترانسفورماتور بستگ یداخل یها دهیمدل مشروح در مطالعات پد ییکارا

 یمحاسبه یها که در فرمول ریاجتناب ناپذ یها بیمدل مشروح دارد. با توجه به تقر یپارامترها

. با کردمدل را با دقت باال محاسبه  نیا یپارامترها توان یمدل مشروح وجود دارد، عمال نم یپارامترها

پروژه تمام تالش به کار گرفته شده است تا با استفاده از مدل  نیشده در ا هیوجود در نرم افزار ارا نیا

و شکل  ه شودترانسفورماتور پرداخت یاثر اضافه ولتاژ ضربه بر رو یمشروح ترانسفورماتور به بررس

 . در اختیار کاربر قرار گیرداضافه ولتاژ  نیا یها موج

از جمله  د،یترانسفورماتور رس یختار داخلدر رابطه با سا یجیبه نتا توان یها م شکل موج نیا یبررس با

 یهیو ثانو هیاول یها چی میس نیب یخازن تیاز حد ظرف شیب شینکته اشاره کرد که، افزا نیبه ا توان یم

مدل  نکهیبا توجه به ا نیو همچن گردد، یم ها چیمینوسانات ولتاژ در س جادیترانسفورماتور باعث ا

 یدهیامر باعث بروز پد نیممکن است ا، است یو خازن یمشروح ترانفورماتور متشکل از عناصر سلف

 شود.  دیتشد
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 : شنهاداتیپ

کاربر قرار  اریپروژه، ولتاژ نقاط مورد نظر را به صورت شکل موج، در اخت نیشده در ا هیافزار ارانرم

 یقدر matlabافزار ها، سرعت نرم تمام زمان یولتاژها یدر هنگام فراخوان نکهیبا توجه به ا یول دهد یم

افزار در نرم hspice 1زارجعبه ابسرعت رسم ولتاژ، از  شیافزا یبرا شود یم شنهادیپ باشد، یکند م

matlab .استفاده شود 

 

 

                                                             
5- Tool Box 
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