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Опис складних моделей для розрахунку електричного поля трансформаторів
із застосуванням уніфікованих елементів, відносних і символьних координат
Наведено опис уніфікованої структури електродів, ізоляції для формування складних моделей при розрахунку електричного поля по
краю і середині обвиток трансформаторів і електричних реакторів із застосуванням відносних і символьних координат. Розроблено
числовий препроцесор для підготовки даних до програми розрахунку електричного поля методом інтегральних рівнянь.

Приведено описание унифицированной структуры электродов, изоляции для формирования сложных моделей при расчете
электрического поля в областях края и середины обмоток трансформаторов и электрическихреакторов с применением относитель
ных и символьных координат. Разработан числовой препроцессор для подготовки данных к программе расчета электрического поля
методом интегральных уравнений.

Всіуп. При розробці нових і вдосконаленні ра
ніше освоєних конструкцій високовольтних сило
вих трансформаторів і електричних реакторів вико
нується комплекс розрахунків розподілу перенап
руг в обвитках, параметрів електричного поля і ко
ефіцієнтів запасу міцності головної та повздовж
ньої ізоляції.
Етап розрахунку електричного поля і оцінки
міцності головної ізоляції є трудомістким через
складність геометрії багатоелементних розрахун
кових моделей. Довільне формування геометрії мо
делей і розрахунок параметрів осесиметричного
електричного поля забезпечують програми [2, 3].
При розрахунку поля методом інтегральних рів
нянь для опису розрахункової моделі в [2] вико
ристовуються базові елементи "точка—відрізок
(частина прямої, кола, еліпса)—точка". Задання па
раметрів здійснюється в діалоговому режимі шля
хом вибору множини меню і заповнення багатьох
даних. Тому на перехід від конструктивних даних
розрахункової записки, креслень до параметрів

розрахункових тіл витрачається значний проміжок
часу. Програма розрахунку поля методом кінцевих
елементів [3] містить внутрішній графічний редак
тор або імпортує геометрію розрахункової моделі з
САБ-систем за допомогою файлів ОБХ-форматів.
Розрахункова модель може складатися з декількох
десятків елементів при поєднанні значних розмірів
електродів і незначної товщини їх поверхневої ізо
ляції. Внаслідок цього відтворення геометрії розра
хункової області графічними редакторами також є
трудомістким процесом, особливо для практики
масових багатоваріантних заводських розрахунків.
Тому автоматизація формування складних моде
лей для розрахунку електричного поля трансфор
маторів і реакторів є актуальною задачею.
З
метою автоматизації підготовки даних за
пропонована уніфікована структура електродів, де
талей ізоляції з використанням відносних і сим
вольних координат між поверхнями елементів, до
статня для формування складних розрахункових
моделей по краю і середині обвиток трансформа
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торів та електричних реакторів. Структура еле
ментів і специфікації даних ілюструються стосовно
програми [2] у версії AXIAL-2000.
Для підготовки даних розрахункової моделі
розроблено числовий препроцесор, який перетво
рює ’’конструкційні" дані з терміном розрахункової
записки, креслень на трансформатор—"обвитка,
навій, кільце ємності, шайба, ізоляційний циліндр,
відсоток усадки ізоляції, осьовий проміжок, раді
альний канал між навоями, потенціал" в "модельні"
дані в термінах програми [2] — "точка—відрізок,
інтервал розбиття, потенціал". Вхідні дані містять
також ті параметри, які потрібні для обчислення
коефіцієнтів запасу міцності за методикою [4] —
вид дії перенапруг, ознаки характерних областей.
Препроцесор складається з програм PREJD і
PRE_F. Перша програма забезпечує введення, ре
дагування "конструкційних" даних за допомогою
таблиць екранних форм роботи користувача з прог
рамою. Таблиці даних структуровані за видами
уніфікованих елементів. Друга — перетворює ці дані
в "модельні", які є вхідними для програми AXIAL.
У програмі [2] прийнята кусково-постійна ап
роксимація поверхневої щільності вторинних за
рядів на поверхні розрахункових тіл. Тому однією
із задач препроцесора є автоматичне формування
точок розбиття контурів розрахункових тіл на
відрізки апроксимації зарядів відповідно до вимог
методу інтегральних рівнянь. З усіх криволінійних
контурів розрахункових елементів визначається
ділянка з максимальною кривизною контуру (з
мінімальним радіусом >min). Відстань між розра
хунковими точками (розрахунковий інтервал) на
всіх криволінійних ділянках приймається рівною
rmin. На прямолінійних ділянках контурів тіл точки
вибираються так, щоб довжини сусідніх інтервалів

відрізнялися не більше, ніж у 5 разів.
Препроцесор входить до складу програмнометодичного комплексу щодо розрахунку елек
тричного поля і оцінки міцності трансформаторів з
умовним позначенням ЕРК_Р. Комплекс містить
керуючий монітор ЕРК_Р, препроцесор з етапами
введення, редагування, перетворення даних, прог
раму AXIAL розрахунку електричного поля, прог
раму EPZ розрахунку електричної міцності, прог
рамну і методичну документацію. Монітор комп
лексу розроблений засобами Delphi [1]. Екранна
форма монітора EPKJP показана на рис. 1.
Елементи і дані до розрахунку краю обвиток.
Дані щодо краю обвиток подаються в шести табли
цях загальних даних, параметрів уніфікованих мо
делей електродів, ізоляційних бар’єрів, кутових
перетин та навоїв. Для послідовної нумерації цих
елементів вони умовно визначаються як тіла розра
хункової моделі. Докладний опис даних наведено
нижче. Підкресленим шрифтом вказані визначен
ня параметрів.
Таблиця "Загальні дані". Зазначається найме
нування трансформатора, вид дії перенапруг для
розрахунку електричної міцності і загальні пара
метри розрахункової моделі.
Ознака моделі може приймати два умовні зна
чення ВЕРХ та Н И З (рис. 2). Даний параметр ви
значає положення границь прямокутної розрахун
кової області (вікна розрахункової моделі) по від
ношенню до розрахункових тіл.
Розрахункове вікно описується по границях ви
діленої області відповідно до рекомендацій ме
тодики [4]. Ближня по радіальній координаті повер
хня вікна розташовується на поверхні стрижня
магнітної системи (М С). Діаметр стрижня визна
чається як діаметр кола, описаного навколо попе-

1 - Аннотация на комплекс ЕРКJ?
2 - Редактирование данных ЕРК
epkjk_d.rtf
epk_k_r.rtf

3 - Преобразование данных ЕРК
4 - Расчет электрического поля (Axial)
5 - Просмотр, редактирование файла (Word)
6 - Расчет прочности EPZ
7 - Описание применения комплекса EPKJ?
8 - Описание применения программы EPZ

Рис. 1
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речного перерізу стрижня. Нижня площина вікна
для моделі ВЕРХ і верхня для моделі Н И З вико
ристовується як площини осьової симетрії. Ко
ординати сторін розрахункового вікна визначають
ся його висотою і шириною. Прийнято, що куги
розрахункового вікна мають оця&кошйрадіус заок
руглення.
Таблиця "Електроди". У цій таблиці записую
ться параметри обмоток, навоїв прямокутного пе
рерізу, ємнісних кілець (ЄК), металевих пресу
вальних кілець, електростатичних екранів. Геоме
трію уніфікованих електродів показано на рис. З, а.
Номер тіла (електроду) визначається в довіль
ному порядку. Тілом з номером "нуль" є контур
розрахункової області. Кожне наступне тіло опису
ється після опису того тіла, яке для опису раді
альних і осьових проміжків використовується як
опорне.
Взаємне геометричне положення розрахун
кових тіл визначається через так звані символьні
координати та відносні радіальні та осьові проміж
ки між найближчими внутрішніми і зовнішніми
поверхнями тіл від ізоляції до ізоляції. Внугрішніми поверхнями вважаються ті, які розташовані
ближче до осей координат - тобто внутрішня повер
хня в радіальному напрямі і нижня в осьовому.
Символьний радіальний проміжок має наступ
ний опис: *_#Nor. Перший символ * записується
буквою "В" або "З" відповідно для внутрішньої або
зовнішньої поверхні розрахункового тіла, для якого
заповнюється рядок даних. Замість другого симво
лу # вказується також буква "В" або "З" — ознака
внутрішньої і зовнішньої поверхні описаного опор
ного тіла з номером Nor. У наступному стовпці
таблиці визначається відносний радіальний промі
жок < Аг> між вказаними поверхнями в символь
ному проміжку. Позитивне значення проміжку
відповідає переходу від опорного тіла до розрахун
кового вздовж позитивного напрямку осі ординат.
Аналогічним чином описуються осьові проміжки:
символьний —
та відносний — < Az >.
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Перший з електродів повинен буги прив’яза
ний до координат розрахункового вікна (до тіла 0).
Розрахункові та опорні тіла не можуть мінятися
місцями. Наприклад, якщо для розрахункового ті
ла 2 опорним є тіло 5, то для розрахункового тіла 5
— не може бути опорним тіло 2. Опорним тілом не
може бути кутова шайба.
Осьовий а та радіальний Ь розміри електроду
визначаються по поверхні, включаючи товщину
його ізоляції.
Радіус заокруглення /*с вказується по поверхні
металу електроду. За наявності ізоляції на електроді
записується її відносна діелектрична проникність і
товщина ізоляції
Радіус заокруглення ізоляції
програмою препроцесора обчислюється як сума
радіусу заокруглення електроду і товщини ізоляції.
Для кільця ємності додатково вказується радіус
"великого заокруглення" — ^ секПо висоті електроду потенціал може бути за
даний як з лінійним розподілом
так і з
ПОСТІЙНИМ

0{

Бар’єри ізоляційні. До ізоляційних бар’єрів на
лежать ізоляційні циліндри, плоскі шайби, неметалічні пресувальні кільця. Геометрія уніфікованої
моделі бар’єру показана на рис. З, б. Підготовка
даних і заповнення таблиць екранної форми для
бар’єрів ізоляційних виконується так само, як і для
електродів. Відмінністю є лише те, що бар’єри ізо
ляційні не мають параметрів товщини ізоляції і
потенціалів. Діелектрична проникність характе
ризує ізоляційний матеріал бар’єру.
Шайби к у т о в і . Ізоляційні кутові шайби з електрокартону винесені в окремий рядок через особ
ливість їхнього положення і геометрії (рис. З, в). Як
і для електродів, використовуються символьні і від
носні радіальні та осьові проміжки через коорди
нати внутрішніх і зовнішніх поверхонь розрахунко
вих і опорних тіл. Прийнято, що для кутової шайби
внутрішня і зовнішня поверхні по радіальній ко
ординаті належать тільки до вертикальної полиці
шайби. Аналогічно внутрішня і зовнішня поверхні
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по осьовій координаті належать тільки до горизон
тальної полиці шайби. Таким чином, радіальний
проміжок*_#ЛГ, наприклад, 3_В16, означає, що ця
шайба зовнішньою поверхнею вертикальної по
лиці визначається відстанню від внутрішньої по
верхні опорного тіла 16. Осьовий проміжок *_#ЛГг,
наприклад, В_318, означає, що буде вказана від
стань від внутрішньої поверхні горизонтальної по
лиці шайби до зовнішньої поверхні опорного тіла
18.
Для кутових шайб зазначають також висоту а
та радіальний Ь розміри. Під висотою мається на
увазі весь осьовий розмір, включаючи висоту вер
тикальної полиці і товщину горизонтальної полиці.
Позитивна висота вказується для шайби, полиця
якої розміщена нижче за кінець вертикальної по
лиці. Якщо горизонтальна полиця розміщена ви
ще, і вертикальна полиця через радіус заокруглення
йде від неї вниз, то висота шайби вказується із
знаком мінус.
За таким же правилом записується радіальний
розмір шайби. Додатній напрям співпадає з до
датнім напрямком радіальної осі координат (до
стінки бака). Від’ємний — в протилежну сторону
(до стрижня). Ш айби характеризуються відносною
діелектричною проникністю і однаковою товщи
ною і .

Електроди-тори. Для моделей кілець ємності і
відводів кругового перерізу використовуються еле
менти у вигляді тора (рис. З, г). їхнє положення
серед тіл розрахункової моделі описується анало
гічно електродам-прямокутникам за допомогою
символьних і відносних координат. Вказується ра
діус металу тора, відносна діелектрична проник
ність, товщина ізоляції та потенціал.
Навої. Відповідно до методики [4] в розрахун
кову модель повинні бути включені декілька навоїв,
що розташовуються на краю обвиток. Якщо навої
виконуються з простого або підподіленого проводу,
то для їхнього опису використовується уніфікована
модель електрода-прямокутника.
Для навоїв з транспонованого проводу вико
ристовується модель, яка показана на рис. З, д. їх
ньою особливістю є розташування крайнього еле
ментарного дроту на краях або у середині осьового
розміру навою. Тому, окрім опису осьових, раді
альних проміжків від інших тіл розрахункової мо
делі, задаються висота, ширина, товщина ізоляції,
а також додаткова інформація: 1г&— висота,
—
товщина елементарного дроту і умовна ознака М &
— місце положення. Препроцесор будує геометрію
транспонованого проводу з положенням крайнього
дроту для внутрішньої обмотки — на зовнішній
поверхні навою, для зовнішньої обмотки — на

Рис. З
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внутрішній поверхні навою.
Приклад розрахункової моделі краю обвиток.
На рис. 4 показаний приклад розрахункової області
краю трьох обвиток автотрансформатора потужніс
тю 167 MBA. Ліва границя моделі співпадає з по
верхнею стрижня магнітної системи. Над двома
обвитками розташовані кільця ємності. Відповідно
до методики [4] в середній обвитці виділений
крайній навій. Таким чином, в моделі беруть участь
шість електродів з ізоляцією. Введено також час
тини вертикальних циліндрів, плоских і кутових
шайб — всього 15 елементів. По контуру елементів
штрихами вказані визначені препроцесором точки
розбиття контурів розрахункових тіл на відрізки
апроксимації вторинних зарядів.
—[—1—L—

J—і—L—]—L-.J—і—І..і-

І .11 1 і i l l

Рис. 4

Елементи і дані розрахунку середини висоти
обвиток. Відповідно до методики [4] у цьому випад
ку повинні бути описані детально навої сусідніх
обвиток і, спрощено, —- частини обвиток і верти
кальних бар’єрів, що залишилися. Для формування
моделі використовуються уніфіковані тіла обвиток,
навоїв, бар’єрів, показані на рис. 5.
Таблипя "Загальні лані". Записується наймену
вання трансформатора, вид дії перенапруг і про
никність ізоляції навоїв як постійна величина для
всіх навоїв та спрощених частин обвиток моделі.
Обвитки характеризуються радіусом внутріш

ҐТ С . Л * v

іі- ■;

^

У^:,у

: ...

:Л

ньої поверхні, координатою низу ZR (відстань від
металу нижнього навою до нижньої площини роз
рахункового вікна), відсотками усадки паперової
ізоляції навоїв і прокладок з електрокартону між
навоями.
Типи навоїв. Параметри типів навоїв (рис. 5, а)
дозволяють описати навої, кільця ємності, а також
спрощені частини обвитки, що включаються в роз
рахункову модель. Висота і ширина Ь навоїв запи
сується з ізоляцією t. . Для простого і підподіленого
проводів висота металу навою дорівнює висоті еле
ментарного дроту. Для кільця ємності — це висота
корпусу з екрануючою провідниковою стрічкою.
Для спрощеної частини обвитки — усаджена висота
виділеної частини обвитки по металу. Вказується
радіус заокруглення металу павою даного типу.
Для транспонованого проводу вказується та
кож інформація, необхідна для побудови моделі на
вою з різним положенням елементарного дроту
(рис. З, д). Висота навою дорівнює сумі висот двох
елементарних дротів, плюс один розмір емалевої
ізоляції, плюс усаджена висота прокладки між вер
хньою і нижньої групами дротів.
Розташування навоїв. Положення навоїв вка
зується шляхом послідовного запису пари чисел:
числа і номери типу навою — зверху вниз для кож
ної обвитки, починаючи з внутрішньої. Для кожно
го навою вказується потенціал, радіальний зсув
ARJc навою від внутрішньої поверхні обвитки (±
від радіусу R ), висота неусадженого каналу (прок
ладок) під навоями /?кан.
Програма препроцесора проводить додаткові
обчислення абсолютних (після усадки) осьових
розмірів товщини ізоляції навоїв, висоти радіаль
них каналів і формує модельні дані для програми
AXIAL для кожного тіла-електроду розрахункової
моделі.
Бар’єри ізоляційні. Розрахункова модель об
ласті середини обвиток передбачає наявність ізо
ляційних бар’єрів тільки вертикального розташу
вання — циліндрів, рейок (рис. 5, б). Вони характе-

1

1
1
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Рис. 5
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ризуються радіусом внутрішньої поверхні, висо
тою а, товщиною Ь, відносною діелектричною про
никністю. Передбачається, що циліндри і рейки по
осьовій координаті беруть початок безпосередньо
від площини симетрії моделі.
Електроди-тори описуються так само, як і для
краю обвиток — по моделі рис. З, г.
Приклад розрахункової моделі середини висо
ти обвиток. На рис. 6 показана розрахункова мо
дель для області середини висоти двох обвиток
трансформатора потужністю 1200 кВА. Виділено
Віі іі іп'пм іі и и ч іи п ііа

ТТТТГ

тт тт тш
Ш 1Ш І

ттп т

Ш ТГН 1

ТТТТГ

ТГТТГЯ
ІН Ш І

€ш
& иш
II
іш і

ШІШ

<£

€
і

ттц
ш ия

по 6 навоїв у середині верхньої симетричної час
тини кожної обвитки. Два середні навої у внут
рішній обвитці мають менший радіальний розмір
в порівнянні з прилеглими. Між обвитками розта
шовані три бар’єри з електрокартону. Показано
розбиття контурів розрахункових тіл на відрізки
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апроксимації вторинних зарядів. У проміжках між
краєм навоїв і прилеглими циліндрами показані
розрахункові точки, розташовані в місцях визна
чення поля і електричної міцності за методикою [3].
Висновки. Досвід експлуатації розробленої ав
томатизованої процедури формування складних
розрахункових областей по краю і середині висоти
обвиток у складі програмно-методичного комплек
су для розрахунку електричного поля і міцності по
казав її ефективність при багатоваріантних дос
лідженнях з метою обгрунтованого вибору ізоляції
силових трансформаторів і електричних реакторів.
Запропоновані уніфіковані елементи для фор
мування складних розрахункових моделей із засто
суванням відносних і символьних координат мо
жуть бути використані для розробки ефективних
препроцесорів при чисельному моделюванні дво
вимірних і тривимірних польових задач для розра
хунку електричних, магнітних, теплових процесів
трансформаторного устаткування та інших елек
тротехнічних пристроїв.
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