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Tartalomjegyzék
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3.7.1. A teszt transzformátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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6.5. Új tudományos eredmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
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1. fejezet

Bevezetés

A nagytranszformátorok a villamosenergia-hálózat legnagyobb, legértékesebb
eszközei közé tartoznak, melyekkel szemben a nagy hatásfok és a megb́ızhatóság
alapkövetelmény a hosszú élettartamuk alatt. Tervezésük során számos villamos,
mechanikai és termikus tulajdonságot kell az elő́ırásoknak megfelelően méretezni
[Karsai et al., 1987, Del Vecchio et al., 2010]. Ezeknek a különböző jellegű fi-
zikai igénybevételeknek a harmonizálása - a szigetelési rendszer minimalizálása
során - összetett, multidiszciplináris mérnöki feladat, amely tovább bonyolódik,
ha a versenyképesség: szempontjából fontos gazdasági szempontokat is figyelem-
be vesszük az optimális kialaḱıtás kulcsparamétereinek a meghatározása során. Jól
szemléltethető a probléma bonyolultsága az irodalomban [Abetti et al., 1958] be-
mutatott egyszerű példán keresztül, amely egy ideális transzformátor tervezési fo-
lyamatot feltételez, standardizált elemekkel. Ebben az egyszerűśıtett esetben, a
transzformátornak mindössze az alábbi három tervezési szempontnak kell megfelel-
nie:

1. rövidzárási impedancia, ± 1 %

2. áramerősség, ± 2.5 %

3. rendszerfeszültség.

Ha a megrendelők által kért, standardizált rövidzárási impedancia értéke 1 és
200 között, az áramerősségé 1 és 36 között változhat, 9 különböző feszültségszinten,
akkor az optimális gépet 185 000 (!) lehetséges kialaḱıtás közül kell kiválasztani.

Azonban a nagytranszformátorok egyedi gyártásúak, sokkal több változót kell a
tervezőnek kézben tartania, mintha csupán standard elemekből dolgozna. Továbbá,
a tervezés során csak az alapvető fizikai összefüggések és a gyárthatóság limitálja a
lehetőségeket. Így, ha minden összefüggés lineáris lenne, akkor ez egy lineáris progra-
mozási feladat lenne. Mivel ezeknek az összefüggéseknek a jelentős része nemlineáris,
az adott specifikációnak megfelelő nagytranszformátor konstrukció paramétereinek
a meghatározása bonyolult, a legáltalánosabb matematikai optimalizálási problémák
családjába tartozó nemlineáris matematikai optimalizálási feladat [Del Vecchio et al.,
2010,Ryan, 2013].

Ezért a mérnöki gyakorlatban a tervezés folyamatát több optimalizálási
részproblémára, tervezési szakaszra bontják. A klasszikus villamosgép-tervezői
megközeĺıtés a következő három szakaszt különbözteti meg [Abetti et al., 1958]:
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• Előzetes vagy ajánlati tervezési szakasz, amely során egy egyszerűśıtett model-
len keresztül határozzák meg az elő́ırásoknak és az igénybevételeknek megfelelő
költségoptimális konstrukció fő tervezési paramétereit, azaz kulcsparamétereit,

• Végleges tervezési szakasz, amely az előzetes tervezésben kapott, fő tervezési
paraméterek által meghatározott terv teljes részletességgel való kidolgozása.

• Ellenőrzési szakasz, mely során egy másik tervező ellenőrzi a végleges tervet.

Az értekezésben kizárólag az előzetes tervezési szakaszhoz tartozó optimalizálási
problémákkal foglalkozom. Az ajánlati tervezés során a legnagyobb nehézséget az
okozza, hogy az éles piaci verseny miatt nagyon rövid idő alatt kell egy nemcsak
technikai, hanem gazdaságossági szempontoknak is megfelelő, transzformátor kulcs-
paramétereit megtalálni, mely alapján a megrendelő számára versenyképes ajánlat
adható. A téma fontosságát jelzi, hogy az első, egyszerű analitikus módszert
már a huszadik század elején publikálták [Kapp, 1900]. Ezek a módszerek jel-
lemzően rengeteg egyszerűśıtést, technológia-függő konstanst tartalmaztak, ı́gy fel-
használhatóságuk meglehetősen korlátozott [Újházy, 1969a]. Az 50-es évektől
kezdődően, a számı́tógépek megjelenésével rengeteg algoritmust fejlesztettek a fő-
tervezési paraméterek meghatározására. Ezek a programok az egyszerű iterációtól
kezdve a legkülönfélébb numerikus és matematikai programozási módszereket alkal-
mazzák az optimalizálási folyamat gyors és pontos megoldására [Amoiralis et al.,
2009b,Khatri and Rahi, 2012].

Az előzetes tervezéshez kapcsolódó módszereket többféle célfüggvénnyel lehet
definiálni [Georgilakis, 2009b, Khatri and Rahi, 2012]: gyártási költség minima-
lizálása, össztömeg minimalizálása, befoglaló méretek minimalizálása, hatásfok ma-
ximalizálása stb. Ebben a dolgozatban a teljes életút-költségre való optimalizálással
foglalkoztam, amely úgynevezett kapitalizációs tényezőkön keresztül figyelembe ve-
szi a gép gyártási költsége mellett az élettartama során keletkező egyéb költségeket
is [Georgilakis, 2009b]. A teljes életút-költségre való optimalizálás ötlete is régóta
foglalkoztatja a tervezőket. Már a XX. század elején, az erőátviteli transzformátor
gyártás úttörőjének számı́tó Ganz gyárban, különböző réz- és vasveszteség-aránnyal
késźıtettek transzformátorokat v́ız- és gőzturbinákhoz [Antal, 1935, Újházy, 1969a],
figyelembe véve az azokat élettartamuk során érő eltérő terhelési jellemzőket. Azon-
ban napjainkban már egyre kifinomultabb módszerek születnek az élettartam során
felhalmozódó üzemeltetési és karbantartási költségek előzetes figyelembevételére
[Charalambos et al., 2013, IEEE, 1992].

A kutatásom kiindulópontja egy, a geometriai programozáson1 [Boyd and
Vandenberghe, 2004] alapuló transzformátor optimalizáló modellje volt [Jabr,
2005, Del Vecchio et al., 2010], amely folyamatosan kicsit hibás eredményeket
szolgáltatott: magasabb tekercseket, illetve ablakmagasságot számolt, mint ami a

1A geometriai programozás a matematikai optimalizálási problémák egy részterülete, amit
speciális (monomiális és pozinomiális) alakban feĺırt egyenletek és egyenlőtlenségek határoznak
meg. Mind elméleti érdekességénél, mind gyakorlati felhasználás szempontjából nézve a matema-
tikai programozási feladatok gyorsan fejlődő ága. Az újonnan kifejlesztett megoldó módszereknek
köszönhetően már nagyon nagy méretű geometriai programozási feladat is megoldható pontosan,
rövid idő alatt, egy átlagos számı́tógépen.
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tervezőmérnök tapasztalata és intúıciója alapján megtalált számı́tásból következett
volna. Sokáig úgy gondoltam, ahogy az iparban elfogadott volt, hogy a transz-
formátor szabályozó tekercseinek vagy egyéb, a szigetelési, illetve hűtőrendszerhez
tartozó elhanyagolások okozzák ezt a számı́tási hibát. Sikerült belátni [Orosz et al.,
2014,Orosz et al., 2016b] hogy az eltérést az okozza, hogy mag-t́ıpusú nagytransz-
formátorok esetén a drop nem ı́rható fel a geometriai programozás által megkövetelt
pozionomiális alakban. Az ennek a problémának a kiküszöbölésére létrehozott, itt
bemutatott algoritmusok már nemcsak ezt a hibát korrigálják, hanem lehetővé te-
szik, hogy a transzformátor összetett szigetelési rendszerével kapcsolatos tervezési
kérdéseket is vizsgálni tudjuk, már az első tervezési lépés során is.

A transzformátorok szigetelési rendszereinek méretezésével foglalkozó irodalmak,
a minimális szigetelési távolságok figyelembe vételével kialaḱıtott szigetelés megszer-
kesztését javasolják a végleges tervezési szakaszban [Del Vecchio et al., 2010,Ryan,
2013]. A nagytranszformátorok költségoptimális főméreteinek a meghatározása
általános, nemlineáris optimalizálási feladat, ı́gy a nem feltétlenül a legkisebb szige-
telési távolságok alkalmazásával jutunk a költségoptimumhoz. A dolgozatban bemu-
tatott esettanulmányokon keresztül megvizsgálom, hogy a szigetelési rendszer egyes
elemeinek (olaj, főszigetelés, stb.), illetve azok elhanyagolásának milyen hatása van
az előzetes tervezés főmétereire.

Az értekezés elején (2.fejezet) áttekintem a nagytranszformátorok optima-
lizálásához kapcsolódó részterületeket, a legfontosabb fejlődési trendeket az
előzetes tervezés optimalizálása során, valamint a jelenleg leggyakrabban használt
módszereket.

Saját eredményeimet az egyes témaköröknek megfelelően, fejezetekre tagolva mu-
tatom be. A 3., 4., 5., ill. 6. fejezetek végén külön foglalom össze a témaköröket
és fogalmazom meg tézisszerűen az új tudományos eredményeimet. A 7. fejezet
tartalmazza a téziseimet, megjelölve a hozzá kapcsolódó
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2. fejezet

A költségoptimális
transzformátortervezés módszerei

2.1. Transzformátorok kategorizálása
A transzformátorok az elektromágneses indukció elvét alkalmazó villamos gépek,
amelyek a villamos energia áramlását biztośıtják két vagy több váltakozó áramú
hálózat között. Jellemzően legalább két független tekercsrendszert tartalmaznak, ı́gy
galvanikus leválasztást biztośıtva a különböző villamos rendszerek között. Kivételt
képeznek, a dolgozatban is vizsgált autó-, vagy más néven takarék transzformátorok,
amelyek csak egy, galvanikusan csatolt tekercsrendszert tartalmaznak.

A transzformátoroknak rengeteg fajtája létezik, megfelelve a legváltozatosabb
alkalmazások által támasztott követelményeknek. Ennek megfelelően, a kia-
laḱıtásukhoz alkalmazott technológia is rendḱıvül sokrétű. A különböző feladat
ellátására tervezett gépekben, sokszor az egyetlen közös pont, hogy működésük
alapja a Faraday-féle indukciós elv. A transzformátorok csoportośıthatóak például
a teljeśıtményük (2.1. ábra), funkciójuk, az előálĺıtásukhoz alkalmazott technológia
szerint.

Az ebben a dolgozatban bemutatott transzformátor optimalizáló eljárások, az
erőátviteli nagytranszformátorok területéhez kapcsolódnak, ahol a nagy hatásfok és
a megb́ızhatóság kiemelkedő tervezési szempont.
Nagytranszformátoroknak, a 2,5 MVA -nél nagyobb névleges teljeśıtményre késźıtett
egységeket nevezik az egyes irodalmak (2.1 ábra) [Georgilakis, 2009b]. Mı́g más,
amerikai szerzők [Harlow, 2012], 500 kVA beéṕıtett teljeśıtménynél húzzák meg ezt
az alsó határt, majd három további alkategóriát vezetnek be:

1. kis méretű erőátviteli transzformátorok 500 és 7500 kVA között,

2. közepes méretű erőátviteli transzformátorok 7500 kVA és 100 MVA között,

3. nagy méretű erőátviteli transzformátorok transzformátorok 100 MVA felett.

A dolgozatban használt, nagytranszformátor megnevezés, a 2-es és a 3-as tel-
jeśıtmény-szegmensbe tartozó transzformátorokat jelenti, [Karsai et al., 1987]-tel
összhangban.
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2.1. ábra. Különböző t́ıpusú transzformátorok összehasonĺıtása, a teljeśıtményük
alapján. A zölddel jelölt szakasz jelöli az értekezés témaköréhez tartozó nagytransz-
formátorok csoportját

2.2. ábra. Háromfázisú mag - és köpeny-t́ıpusú nagytranszformátor konstrukciók
[Gurszky, 2009] alapján

Az modern erőátviteli transzformátorok konstrukciójuk szerint mag- vagy
köpeny-t́ıpusúak [Del Vecchio et al., 2010, Ziomek, 2012] (2.2. ábra). Mag-t́ıpus
esetén a tekercsek a vasmag köré vannak gombolýıtva, ami henger alakú, koncentri-
kus tekercseket eredményez. A nagyfeszültségű (N) és a kisfeszültségű (K) tekercsek
koncentrikusan helyezkednek el. A leggyakoribb eset, hogy a K tekercs helyezkedik
el belül, a vasmaghoz közel, mı́g az N tekercs ḱıvül. Mag-t́ıpusú transzformátorok
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2.3. ábra. Magyarázat a transzformátorok hűtési osztályainak, szabányos négybetűs
rövid́ıtéséhez [IEC, 1993]

tekercsrendszere, a 2.2.ábrán látható módon, mindig tartalmaz K és N tekrecset a
jobb mágneses csatolás miatt [Del Vecchio et al., 2010,Harlow, 2012]. Köpeny-t́ıpus
esetén a vasmag van a tekercs köré rakva, vagy tekerve. Ennek a technológiának a
jellegzetes képviselője az ovális alakú, "homokóra" alakú tekercselés, ahogy az a 2.2
ábra metszeti képén megfigyelhető. Mindkét t́ıpusnak megvan a maga előnye és a
hátránya: elosztó-hálózati transzformátoroknál a köpeny-t́ıpus a meghatározó, mert
a vasmagot könnyen az előre legyártott tekercsek köré tudják tekercselni. Nagy-
transzformátorok esetén a mag-t́ıpus az elterjedtebb, mert a zárlati erők, amik igen
nagyok lehetnek ebben a teljeśıtménytartományban, jobban kezelhetők koncentrikus
tekercsek esetén [Del Vecchio et al., 2010,Harlow, 2012].

Az értekezés szempontjából fontos megemĺıteni a transzformátorok hűtési t́ıpus
szerinti csoportośıtását (2.3 ábra). A nagytranszformátorok, hiába tartoznak a leg-
jobb hatásfokkal működő gépek körébe, a rendḱıvül nagy névleges teljeśıtmény mi-
att, egytized százaléknyi veszteség is száz kilowattos nagyságrendbe eső, hővé váló
teljeśıtményt eredményez, ami eldisszipálódik. Ennek a hőnek az elvitelére többféle
hűtőrendszert alkalmaznak, az aktuális t́ıpus kiválasztását a gazdaságossági szem-
pontok mellett befolyásolhatja a rendelkezésre álló hely, és a transzformátor vesz-
teségének a mértéke [Karsai et al., 1987,Harlow, 2012, IEC, 1993].

A transzformátorban keletkező veszteségek elsődleges forrásai a vasmag és a te-
kercsrendszer, de emellett az olajtartányban és a szekrény belsejében alkalmazott
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fém tartószerkezeti elemeken is keletkezik további járulékos veszteség. A teker-
csekben, és szükségszerűen a vasmagban is hűtőcsatornákat alaḱıtanak ki, hogy a
keletkező veszteségeket hatékonyabban el lehessen vezetni.

A természetes olajáramlást a termoszifon hatás tartja fenn [Kulkarni and
Khaparde, 2004, Harlow, 2012, Kuchler, 1966, Bean, 1959, Blume and Boyajian,
1951,Mikhailovsky et al., 1984]. A veszteségből származó hő felmeleǵıti a közvetlen
környezetében lévő olajat, amiben turbulens áramlást hoz létre. A mesterségesen
iránýıtott olajáramlásnál alakul ki lamináris áramlás az olajcsatornákban, ı́gy
növelve a hűtőrendszer teljeśıtményét. A mesterséges olajáramlás létrehozásához szi-
vattyúkat használnak. A tekercsekben, az iránýıtott áramlás létrehozásához használt
csatornarendszer más, az olaj tereléséhez használt lemezeket is igényel. A meleg olaj
a tekercs tetején kiáramlik és vagy a transzformátor szekrényben, annak felületén
adja le a hőjét, vagy az oldalán elhelyezett radiátorokban, hőcserélőkben, majd ott
lehűlve visszaáramlik a tekercsrendszerbe. A szivattyú az olaj áramlásának a se-
bességét növelve, a radiátorokra szerelt ventilátorok a radiátorokon átáramló levegő
térfogatát megnövelve seǵıtik elő a hőcserét anélkül, hogy a befoglaló mérete je-
lentősen növekedne [Ryder et al., 2002,Ryder et al., 2004,Palmer and Rele, 1972,Im-
re, 1976,Ryan, 2013]. A transzformátorok általában több üzemállapotba vannak be-
sorolva, különböző teljeśıtményszinteken, a teljes hűtőrendszer nem működik minden
üzemállapotban.

2.2. Fejlődési irányvonalak
Az első, energiaátviteli hálózatban való alkalmazásra használható transzormátort
1884-ben szabadalmaztatta három magyar mérnök, Bláthy Ottó, Déri Miksa és
Zipernowski Károly [Zipernowsky, 1886, Jeszenszky, 1996, Allan, 1991, Halacsy
and Von Fuchs, 1961, Prevost and Oommen, 2006], amely az előző évszázadban
rohamos fejlődésen ment keresztül. A nagyobb teljeśıtmények, és a nagyobb
távolságok miatt az energiarendszerek gazdaságossága maga után vonta a na-
gyobb egységteljeśıtményű gépek kialaḱıtását, és a nagyobb feszültségszintek al-
kalmazását [Karsai et al., 1987]. Napjainkban, a háromfázisú nagytranszformátorok
egységteljeśıtménye eléri az 1500 MVA-t, az alkalmazott feszültségszint meghalad-
ja az 1000kV-ot [ZTR, 2017, Ziomek, 2012,Huang et al., 2009,Nayak et al., 2010].
A nagytranszformátorok szigetelését a hálózati frekvenciás igénybevételek mellett,
a kúszószilárdság és az átütési szilárdság mellett a kapcsolási frekvenciás, illetve
a lökőfeszültségű próbáknak megfelelve is tervezik [Karsai et al., 1987, Del Vecc-
hio et al., 2010]. A villamos erőteret a nagytranszformátorokban úgy alaḱıtják
ki, hogy a szigetelőanyagok kihasználtsága minél egyenletesebb legyen. A pontos
lökőfeszültség-eloszlás meghatározása, a nagytranszformátorok egyre bonyolultabb
tekercsrendszereiben, napjainkban is komoly kih́ıvás elé álĺıtja a mérnököket [Gómez
and De León, 2011, Tapiawala and Mishra, 2016, Ryan, 2013, Elmer, 2006a, El-
mer, 2006b]. Az induktivitások, kapacitások meghatározása összetett feladat, ame-
lyek értéke erősen frekvenciafüggő [Bjerkan and Høidalen, 2007,Elmer, 2006b,Bjer-
kan et al., 2005, Bjerkan, 2005, Martinez-Velasco, 2009]. Az olajban bekövetkező
feszültségletörés annyira összetett folyamat, hogy jelenleg nincs is általánosan elfo-
gadott elmélet a léırására [Ziomek, 2012, Ziomek et al., 2011, Krause, 2007, Kuffel
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et al., 2000].
Az egységteljeśıtmény növekedésével, a nagyon nagy hatásfok ellenére, a transz-

formátorok összvesztesége is nő, amely ilyen igazán nagy gépek esetén több száz ki-
lowatt is lehet. Ennek a hőnek az elvezetése komoly kih́ıvás elé álĺıtja a mérnököket,
amit különböző tekercsrendszerek, illetve bonyolult kényszeráramoltatású belső, il-
letve külső, apró elemekből feléṕıtett hűtőrendszerek kifejlesztésére ösztönzik [Ryan,
2013,Karsai et al., 1987,Smolka, 2013,Dombek and Nadolny, 2016].

A transzformátortervezők másik nehéz feladata a szálĺıtási szelvényméretek be-
tartása. A transzformátorok szekrényét általában úgy alaḱıtják ki, hogy azok
önhordóak legyenek, lehetőleg a vasúti rakszelvénybe illeszkedjenek, amit tovább bo-
nyoĺıt, hogy ezek az űrszelvényméretek eltérőek lehetenek az egyes, érintett országok
között [Karsai et al., 1987]. Már az előzetes tervezés során is figyelembe kell venni a
méreteket korlátozó tényezőket.A szálĺıtás mellett más tényezők is korlátozhatják a
rendelkezésre álló teret, például ha egy meglévő transzformátor helyére kell tervezni
az újat.

A kapocsfeszültség növelése maga után vonta a megb́ızható, korszerű szige-
telőanyagok fejlesztését is. Az előző évszázadban az olajtranszformátorokban al-
kalmazott olaj bázisa nem nagyon változott, mióta az első, transzformátorban
használható, petróleum alapú olajat Thompson szabadalmaztatta 1892-ben [Kul-
karni and Khaparde, 2016]. Természetesen a tiszt́ıtási és az előálĺıtási folyamatok-
ban, illetve az alkalmazott adalékanyagokban nagy fejlődés történt [Karsai et al.,
1987, Kulkarni and Khaparde, 2016, Németh and Horváth, 1976]. Alapvetően két
t́ıpusú kőolajszármazékot használnak a transzformátorokban: az egyik a paraffin
bázisú, a másik pedig a naftén bázisú [Mehta et al., 2016b]. A paraffin bázisú
olajban az öregedése során oldhatatlan iszap képződik, amely megnöveli a fo-
lyadék viszkozitását, ı́gy a szigetelési tulajdonságok mellett a hővezetését leront-
va az olaj élettartamát csökkenti. Ezeket a problémákat oldották meg a jobban
oxidált naftén alapú olajok, amelyek aromás összetevőkkel keverve az alacsonyabb
dermedéspont miatt, -40 ◦C-os üzemi hőmérsékleten is alkalmazhatóak. De van-
nak olyan, izoparaffin származékot tartalmazó olajok, amelyek hasonló, vagy jobb
tulajdonságokkal b́ırnak [Fofana, 2013]. Az egyik fő probléma ezekkel az olajok-
kal a gyúlékonyságuk, a másik pedig, hogy biológiailag nehezen bomlanak le, ezért
rendḱıvül környezetszennyezőek [Mehta et al., 2016b,Mehta et al., 2016a].

Az olaj nem egyeduralkodó a villamos berendezésekben alkalmazott folyékony
szigetelőanyagok területén. Klórozott fenil (PCB) alapú szigetelőanyagokat sike-
resen alkalmaztak már korábban olyan transzformátoroknál, ahol a tűzbiztonság
volt a lényeges tervezési szempont [Kulkarni and Khaparde, 2016, Németh and
Horváth, 1976]. Alkalmazásuk egészen az 1970-es évekig tartott, amikor bebizo-
nyosodott, hogy a PCB erősen károśıtja a környezetet [Vishal and Vikas, 2011].
Ekkortól kezdve már sikerrel alkalmazták, a szilikon és szintetikus észter alapú fo-
lyadékokat, amelyeknek a gyulladáspontja 300 ◦C felett van. További próbálkozások
vannak SF6 gáz szigetelés alkalmazására [Gouda et al., 2012]. Az utóbbi húsz
évben az egyik legfontosabb trend az iparban az ásványi eredetű szigetelőolaj he-
lyetteśıtése természetes eredetű észter alapú olajokkal [Zhang et al., 2016, Mehta
et al., 2016b, Mehta et al., 2016a, Wang et al., 2015, Liu et al., 2014]. Ezek-
nek az anyagoknak a szigetelési, hőelvezetési tulajdonságai nagyon jók, ı́gy már
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napjainkban is, környezetbarát alternat́ıvájuk a hagyományos, kőolaj alapú transz-
formátorolajoknak. Mivel az öregedési és a viszkozitási tulajdonságokat befolyásoló
paramétereik jelentősen eltérhetnek a hagyományos transzformátorolajokétól, ı́gy
használatuk a transzformátor főméreteire is hatással van a leggazdaságosabb dizájn
kiválasztása során [Prevost, 2009].

A huszadik században, rendḱıvül sokat fejlődtek a transzformátorokban használt
szilárd szigetelőanyagok is. A cellulóz alapú szilárd szigetelőanyagok terjedtek el
legjobban. Annak ellenére, hogy nem ez a legjobb anyag erre a feladatra, de
az alapanyagául szolgáló puha fa, nagy mennyiségben áll rendelkezésre [Prevost
and Oommen, 2006]. Az 1920-as évek előtt a cellulóz mellett – ami gyantával
impregnált paṕırt jelentett a kezdetekben – rendḱıvül sok egyéb, rostos feléṕıtésű
anyagot használtak villamos szigetelőanyagként, mint pl. pamut, selyem, juta, az-
beszt, stb. [Schaible, 1987, Sheppard, 1986, Németh and Horváth, 1976] Az 1920-
30-as években végzett kutatások során, a paṕır gyártástechnológiáját, és új, a
paṕır szerkezetét, szigetelési tulajdonságait jav́ıtó adalékanyagokat ḱısérleteztek
ki. Ennek eredményeképpen rengeteget javultak a különféle paṕırok szigetelési
képességei. A nátronpaṕır-olaj alapú szigeteléśı rendszereket, valamint a Weid-
mann által szabadalmaztatott, szintén cellulóz alapú presspánt is ebben az időben
kezdték el transzformátorokban alkalmazni. Ezeknek az új́ıtásoknak is köszönhető,
hogy a transzformátorok feszültség- és teljeśıtményszintje ugrásszerűen megnőtt az
1940-es években [Prevost and Oommen, 2006]. A szintetikus szigetelőanyagok fej-
lesztése eközben lassan haladt előre, és a század második felében megjelentek a
műgyanta alapú szigetelések, szerkezeti elemek. A lakk(zománc) fejlődése lehetővé
tette a jobb helykitöltési-tényezővel, és előnyösebb villamos paraméterekkel ren-
delkező fonott vezetők (Continously Transposed Cable, CTC) alkalmazását. A
paṕırok fejlődése sem állt le, a 70-es években a Dennison Paper Company forga-
lomba hozta a krepp nátronpaṕırokat, amelyek 20%-kal nyúlékonyabbak, emellett
megjelentek a jobb szigetelési tulajdonsággal b́ıró, hőkezelt paṕırok [Prevost and
Oommen, 2006, McGRAW, 1987]. A cellulóz anyagának kémiai módośıtásával is
sokat ḱısérleteztek. A legjelentősebb, polimerekkel való keresztezés eredményeként
létrejött anyag a Nomex, amely magasabb üzemi hőmérsékleten működő gépekben
alkalmazható (220 ◦C a cellulózból készült paṕır 105 ◦C-ához képest) [Ziomek,
2012,Prevost and Oommen, 2006].

A legnagyobb fejlődésen a vasmaganyagok mentek keresztül a huszadik
században (2.1. táblázat), melynek az elején még lágyvasat használtak vasmagként.
A Ganz-gyárban kezdetben 2% alumı́nium tartalmú lemezeket alkalmaztak a vas-
magban keletkező nagy örvényáramú - és hiszterézisveszteségek miatt [Antal, 1935].
A nagy vasveszteség egyik következménye, hogy az olaj a vasmag mellett na-
gyon felmelegedett, amiért kezdetben ezeknek a transzformátorokbak az élettartama
mindössze 8-10 év volt [Antal, 1935]. Ezek az aluminiummal ötvözött lemezek
megoldották a problémát, de gyorsan kiszoŕıtotta az alkalmazását a sziliciummal
ötvözött lemez. A második világháború előtt már képesek voltak szemcseori-
entált, sziliciummal ötvözött anyagok előálĺıtására a kohászati üzemek. Ezekben
az anyagokban a szemcsék iránya megegyezik a hengerlési iránnyal. Az 1970-es
években új kohászati módszerek alkalmazásával sikerült lejjebb szoŕıtaniuk a transz-
formátorlemezek veszteségét. Az ezekkel az új módszerekkel előálĺıtott anyagokat,
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egységesen csak Hi-B -nek nevezik (2.1. táblázat), és licensz alapján gyártják a világ
számos országában.

Az 1980-as években, számos acélgyártó egyre vékonyabb lemezekkel állt elő. Az
1960-as években még 0,35 mm volt a lemezek vastagsága, addig 1980-ra 0,05mm-re
sikerült ezt a méretet csökkenteni. A lemezek szigetelése is rendḱıvül nagy fejlődésen
ment keresztül az előző évszázadban [Coombs et al., 2001], ami hozzájárult, hogy
ilyen vékony lemezek gyárthatóvá váljanak. Azonban az ilyen rendḱıvül vékony
lemezeket már nagyon drága, és speciális eszközök seǵıtségével lehet csak kezelni,
amik megnövelik a gyártás költségét. Ezeknek, a rendḱıvül vékony lemezeknek az
alkalmazása még a jövő feladata.

2.1. táblázat. Vasmaganyagok fejlődése [Ryan, 2013,Antal, 1935]

első alkalmazás éve transzformátorlemez

1885 lágy mágneses vas
1890-1900 alumı́niummal ötvözött vasmag anyagok
1900 Si tartalmú vasmag anyagok
1935 szemcseorientált Si tartalmú vasmag anyagok
1970 Hi-B
1980 vékony Hi-B
1983 laser kezelt Hi-B
1990 nagyon vékony mágneses lemezek

A vasveszteség csökkentését (2.2. táblázat) alternat́ıv, gazdaságosabb meg-
oldásokkal érték el. Ilyen megoldás a lemezek lézer kezelése, mely során a lézer
seǵıtségével apró darabokra vágják a nagy szemcséket, ı́gy lehetővé téve a szemcsék
fel-, illetve lemágneseződését. Másik előnye ennek a megoldásnak, hogy a magneto-
strikciós zajt 2-3 dBA-val csökkenti a konvencionális, hidegen hengerelt lemezekhez
képest [Ryan, 2013].

2.2. táblázat. Néhány transzformátorlemez vesztesége [Ryan, 2013]

T́ıpus Veszteség - 50 Hz - 1,7 T [W/kg]

Konvencionális M111-35N 1,41
M097-30N 1,30
M089-27N 1,23

Hi-B M117-30P 1,12
M105-30P 1,00
M100-23P 0,92

Lézer kezelt Hi-B 27-ZDKH 0,92
23ZDKH 0,84

Az utolsó évtized eredményei váratlan fordulatokhoz is vezettek, ezért nehéz
megjósolni, hogy mi lesz a transzformátor sorsa. Komoly kutatások folynak például
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szupravezető kábelekkel üzemelő transzformátor konstrukció kialaḱıtásán [Schwen-
terly and Pleva, 2008,Vajda et al., 2011,Vajda et al., 2001,Vajda et al., 2007,Soko-
lovsky et al., 2007,Baldwin et al., 2003,Györe, 2011,Murta-Pina et al., 2015,Arse-
nio et al., 2013,Orosz, 2012, Sándor, 2005, Tihanyi, 2011, Tihanyi et al., 2009]. A
következő t́ız-tizenöt évben még minden bizonnyal fontos eleme lesz a hálózatnak a
nagytranszformátor.

2.3. Költségoptimalizálási módszerek
A transzformátor tervezéssel foglalkozó mérnökök mindig is törekedtek arra, hogy
olyan, elméletileg is alátámasztott, könnyen alkalmazható módszerhez jussanak
amely az előzetesen adott jellemzőkkel elő́ırt transzformátor tervezését lehetővé
teszi [Újházy, 1969b]. Az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó irodalmak már nagyon
korán, a huszadik század fordulóján megjelentek [Kapp, 1900]. A transzformátorok
konstrukciója, ezekkel a módszerekkel párhuzamosan, hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül [Charley, 1931]. Gisbert Kapp, már az 1900-ben megjelent könyvében [Kapp,
1900] összefüggést mutatott ki a transzformátor vasmagjának a térfogata és a tel-
jeśıtménye között. Bohle, az 1906-ban megjelent, Modern Transformer Design ćımű
cikkében [Bohle, 1907], egy egészen egyszerű modellt adott meg, amely már meg-
próbálta figyelembe venni a gazdasági környezet hatását a villamos gép optimális
paramétereire. Feltételezte, hogy a transzformátor akt́ıv részének az anyagköltsége
(P ) kifejezhető a transzformátor hatásfokának (η) a függvényében:

P = f(η). (2.3.1)

Így a transzformátor teljes költsége, az akt́ıv rész, és az általa "inakt́ıv"-nak
nevezett, fix költségből áll össze:

Pt = pC + pcf(η), (2.3.2)

ahol C és c konstansok, értékük 0,5 és 1,5 P között van az alkalmazott technológia
és a gazdasági környezet függvényében [Bohle, 1907], p pedig az amortizációból és
a megtérülésből számı́tott konstans. Hozzávéve a veszteségeket F (η) alakban, a
következő függvénynek keresi a minimumát:

min{pC + pcf(η) + F (η)}. (2.3.3)

[Bohle, 1907] bevezette, hogy:

tan(α) = F ′(η),

tan(β) = f ′(η).

Az egyenlet minimumát, vagyis a veszteségek és az akt́ıv rész költségének az
optimális arányát a következő összefüggés seǵıtségével állaṕıtotta meg :

tan(β)

tan(α)
=
−1

pc
. (2.3.4)

.
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Látható a módszer egyik nagy hiányossága, hogy nem választja szét, a különböző
jellegű üresjárási és rövidzárási veszteségeket. A cikkben egy olyan impulzus
üzemben működő transzformátorra alkalmazta az eljárást, ahol a rövidzárási vesz-
teségek elhanyagolhatóak. Így a számı́tás során csak a vasveszteséget és az akt́ıv
rész költségét vette figyelembe. Az optimális réz-vas tömegarány ebben az esetben,
egyszerű grafikus módszerrel, két egyenes metszéspontjaként adódik. Természetesen
a rézveszteségek, és számtalan egyéb paraméter elhanyagolása miatt, nagytransz-
formátorok költségoptimális paramétereinek a gyakorlatban hasznośıtható meg-
határozására komplexebb modellre van szükség.

Már 1909-ben különböző vas-réz aránnyal késźıtettek transzformátorokat a Ganz-
gyárban a hő - és a v́ızierőművekhez [Újházy, 1969a,Antal, 1935]. Már ekkor figye-
lembe vették, hogy az eltérő üzemanyagárak miatt a különböző t́ıpusú erőművekhez
más transzformátor szükséges. Mivel a v́ızerőműveknél nincs szénköltség, és egész
évben folyamatosan üzemelnek, olyan transzformátort gyártottak erre a piacra,
amelynek kicsi az állandóan jelen lévő, üresjárási vesztesége. Így, nem a v́ızerőmű
évi maximális teljeśıtményére méretezték a transzformátort [Újházy, 1969a].

Az I. világháború után bekövetkező nyersanyaghiány változást hozott a gyártási
és a tervezési szokásokban. Ebben az időszakban, minimális anyagfelhasználásra
törekedtek, nagy üresjárási - és rézveszteséggel rendelkező transzformátorokat
éṕıtettek. Így ebben az időszakban, a transzformátorok melegedése volt a tervezés
fő kih́ıvása.

Waldo már olyan modellt publikált 1929-ben [Waldo, 1929], amely képes volt
a rövidzárási és az üresjárási veszteségek pontosabb figyelembevételére, különböző
vasmag t́ıpusok esetén. Ez a modell a különböző tekercs - és vasmagt́ıpusokat
azok töltőtényezőjén keresztül veszi figyelembe, ami alapján képes az optimális vas-
réz arány meghatározására. Azonban számos lényeges paramétert, mint például a
rövidzárási impedancia, vagy a transzformátor hatásfokának az értékét nem lehetett
elő́ırni ebben a módszerben.

A téma fontosságát jelzi, hogy a számı́tógépek megjelenése előtti korszakban
még több egyéb, hasonló analitikus megoldás jelent meg [Vidmar, 1935, Faye-
Hansen, 1940,Kuchler, 1966,Putman, 1963]. Ezek a módszerek a transzformátorok
növekedési törvényeivel, illetve a gazdaságos transzformátorüzem optimális réz-vas
arányára tesznek mennyiségi megállaṕıtásokat [Putman, 1963]:

• A transzformátor térfogata (V ), a következőképpen arányos a névleges tel-
jeśıtménnyel (P ), ha a feszültségszint állandó: V ∼ P 4,

• ha a transzformátor térfogata adott, a költségoptimum ott található, ahol a
{rézveszteség költsége} = { akt́ıv rész költsége + fix költségek },

• ha a teljeśıtmény adott, {rézveszteség költsége} = { akt́ıv rész költsége + fix
költségek }.

Közös pont ezekben a számı́tási módszerekben, hogy nem veszik figyelembe a
szigetelőanyagokat, amelyeknek a villamos tulajdonságai nem állandóak. A tekercs-
melegedéseket vagy elhanyagolják, vagy nagyon pontatlanul veszik figyelembe. Csak
a réz-vas aránnyal foglalkoznak, egy általában kéttekercsesnek feltételezett model-
len, ı́gy a szabályozó tekercseket, azoknak az optimális paraméterekre gyakorolt
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2.4. ábra. A villamos gép tervezés folyamata és az információ áramlása. Folyto-
nos vonal jelöli a normál tervezési irányvonalat, a szaggatott pedig a különleges
esetekben történő információáramlást [Abetti et al., 1958]

hatását elhanyagolják. A számı́tógép megjelenésével nem haltak ki az analitikus
módszerek, napjainkban is jelennek meg olyan, nagyon egyszerű módszerek, ame-
lyek jó kiindulási alapot szolgáltatnak a költségoptimális tervezési paraméterek meg-
határozására [Adly and Abd-El-Hafiz, 2015].

1953 májusában Williams és Abetti [Williams et al., 1956] publikálta az első
módszert, amely a számı́tógéppel seǵıtett villamos gép tervezésről szól. Majd 1958-
ban Sharlpey és Oldfield [Sharpley and Oldfield, 1958], 1959-ben pedig Williams,
Abetti és Mason publikált cikket a számı́tógéppel seǵıtett nagytranszformátor ter-
vezésről [Williams et al., 1958]. Ezek a programok iterációs technikával oldottak
meg egy egyszerű kéttekercses modellt az előzetes tervezési feladatok kezdeti pa-
ramétereinek a meghatározásához. A számı́tógépek használata rendḱıvül nagy se-
bességgel terjedt el az 1950-es években egyrészt, mert lehetővé tették a tervezői
rutinmunka automatizálását, másrészt, ezekben az években a transzformátorok
egységteljeśıtményének és üzemi feszültségszintjének jelentős növekedése, valamint
az egyre fokozottabb üzembiztonsági és zárlati követelmények szükségessé tették
a zárlati és a lökőfeszültségű igénybevételek behatóbb tanulmányozását, illet-
ve a pontosabb számı́tását. Ezek a számı́tások, amennyiben a valóságos fizikai
kép pontos léırására törekednek rendḱıvül bonyolultak, elliptikus integrálokhoz,
másodfajú Bessel-függvényekhez vezetnek. A számı́tógépek elterjedésével kellő pon-
tossággal megoldhatóvá váltak [Dicső László, 1966,Kiss, 1966,Abetti and Maginniss,
1953,Abetti, 1953,Rabins, 1956,Andersen, 1973a,Rabins, 1959,Andersen, 1997,An-
dersen, 1978,Amoiralis et al., 2009b,Khatri and Rahi, 2012,Kuczmann and Iványi,
2008]. Az előzetes tervezésben, azért terjedtek el rohamosan a számı́tógépek, még a
megjelenésük utáni első évtizedben, mert a számı́tógépeket használó cégek jelentős
idő - és versenyelőnyhöz jutottak a versenytársaikkal szemben [Dicső László, 1966].

Abetti [Abetti et al., 1958] elsők között elemezte, és adott szisztematikus léırást,
a villamos gépek számı́tógéppel seǵıtett tervezésére. Ez a tervezési filozófia még
ma sem számı́t elavultnak, jó egyezést mutat a Dicső László és Petrás István
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[Dicső László, 1966] által is léırt, a Ganz-gyárban használt metodológiával. Ezt a
megközeĺıtési módszert illusztrálja a 2.4. ábra, amely szerint a villamos gép tervezés
folyamata a következő szakaszokra bontható:

1. Az előzetes tervezési szakasz, amelynek az eredményeképpen kapott terv ele-
gendő egy árajánlat elkésźıtéséhez, lényegében egy tervtanulmány, amely meg-
felelő kezdeti paramétereket szolgáltat a végleges terv elkésźıtéséhez.

2. A véglgeges terv alapvetően az előzetes terv finomı́tásának, és aprólékos kidol-
gozásának az eredménye. Ennek az eredményeképpen létrejövő dokumentum
tartalmazza a szerkesztési és gyártási utaśıtásokat.

3. A végleges terv ellenőrzése, általában egy másik tervező mérnök által.

Ahogy a 2.4.ábrán látható, mind az előzetes és a végleges tervezés is rendḱıvül
nagymértékben támaszkodik a standardizált gyakorlati, egyszerűśıtő módszerekre,
illetve a korábban legyártott transzformátorok terveit tartalmazó adatbázisokra. A
standardizált mérnöki gyakorlatot tartalmazó dokumentum tartalmazza azokat a
bevált technológiai utaśıtásokat, eljárásokat, amelyeket a tervezők alkalmaznak a
mindennapi munkában. Ezeket a léırásokat általában a szakértők frisśıtik, tartják
karban, a legfrissebb tapasztalataik szerint. Speciális gépek esetén, nem elegendőek
ezek a léırások, ekkor közvetlenül a tématerület szakértőjével konzultálnak tervezők.

Nagy hiányossága még ennek a tervezési filozófiának, hogy nem veszi figyelembe
a gép élettartam költségeit, ı́gy az aktuális gazdasági környezetet, ami erőteljesen
befolyásolja a végleges kialaḱıtást [Khatri and Rahi, 2012,Del Vecchio et al., 2010,
Georgilakis, 2009b,Amoiralis et al., 2007].

Az 50-es 60-as években népszerű transzformátor-optimalizálási irányelvek, a vas-
mag oszlopátmérőjéből (Do), a járom és az oszlop hosszából (lj, lo) képzett, egy-
szerű geometriai alakfüggvényei (f1, f2, f3) seǵıtségével meghatározhatónak tekin-
tik a transzformátor gyártási költségét (P ), névleges teljeśıtményét (S), ı́gy az
optimális réz-vas arányát. Ennek tervezési filozófiának, ahol a gyártási költség
az optimalizálási feladat célfüggvénye, az egyik legmodernebb változata Bulgakov
könyvében [Булгаков, 1950] található:

P = f1(Do, x, y),

S = f2(Do, x, y),

x = f3(y),

lo = xDo,

lj = yDo.

A módszer súlyos gyengesége, hogy az f1 és az f2 kifejezések állandóként tar-
talmazták a vasmag területének és a vasmagablak keresztmetszetének az arányát,
amely azonban a valóságban az akt́ıv rész további paramétereinek a függvénye,
úgymint a tekercsek feszültségszintjének, a teljeśıtményének és az áramsűrűségének
[Csikós, 1962]. Ennek az eljárásnak az eredményeképpen adódó oszlop és járom
hosszának az optimális aránya általában 3, 4 ≤ lo/lj ≤ 4 közé esik, ami egyezik a
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korábban legyártott transzformátorok statisztikáiból számolt értékekkel. Azonban
ezeknek az értékeknek az ismerete, a gyakorlati tervezés folyamatát nem seǵıtik,
és közvetve bizonýıtják, hogy a gyártási költségek elsősorban nem a Do, x és y
értéktől, hanem inkább az oszlopindukciótól és a tekercs áramsűrűségeitől, tehát a
veszteségektől függenek [Csikós, 1962].

Ebben az időszakban, a gyártási költségek optimalizálása helyett, az
igénybevételek növelése, illetve az alkalmazott anyagok és a gyártástechnológia
fejlődése eredményezte a gyártási költségek csökkenését [Csikós, 1962, Újházy,
1969a]. Az igénybevételek növelésének és a méretek csökkentése érdekében aránylag
nagy oszlopátmérűjű és kis tekercsű transzformátorokat alaḱıtottak ki. Azonban,
ez a trend helytelen szerkesztési elvek kialaḱıtáshoz vezetett, amely egy bizonyos
határon túl, a gyártási költségek hatásának növekedéséhez, és a névleges veszteségek
összegének csökkenését eredményezte [Csikós, 1962].

Csikós Béla, a hatvanas évek elején, olyan eljárást javasolt, amely szemben az
addigi szerkesztési irányelvekkel, a transzformátor összköltségének a csökkentése he-
lyett, az üzemi költségek (K) csökkentését javasolja [Csikós, 1962,Csikós, 1961]. A
Csikós által javasolt formula a következő:

K =
pk

100
+ tW, (2.3.5)

ahol p az eszközlekötési, léırási és jav́ıtási költség százalékos értéke, az W az évi
energiaveszteség, t a villamosenergia egységára. A formula nem veszi figyelembe a
gép élettartamát, illetve az ezalatt bekövetkező inflációt, kamatok értékét, továbbá
nem választja szét az üresjárási és a rövidzárási energiaveszteségek költségét, ı́gy a
transzformátor éves kihasználtságát, annak változását a (2.3.5.egyenlet) nem veszi
figyelembe.

Továbbá, az alkalmazott analitikus modell tartalmazza azt ez elfogadott ter-
vezési irányelvet [Németh and Horváth, 1976], amely szerint, gazdaságosság szem-
pontjából akkor van megfelelően méretezve egy szigetelés, ha biztonsági tényezője
az eredő görbe minimumának megfelelő érték környezetébe esik (Euz = Emeg) (2.5.
ábra). Azaz, mag-t́ıpusú nagytranszformátorok esetén, az elő́ırt minimálisnál na-
gyobb főszigetelési távolság alkalmazása esetén nő az akt́ıv rész költsége. Erre mu-
tatok ellenpéldát az első és a harmadik tézisemben.

Egy másik cikkében Csikós [Csikós, 1962], megmutatta, hogy nem igaz
a régi tervezési irányelv, amely szerint a transzformátor hatásfoka akkor ma-
ximális, hogyha a rövidzárási vesztesége megegyezik az üresjárási veszteséggel.
A törvényszerűséget nem tartja helyesnek, mert a geoemetriai és a villamos pa-
raméterek kiválaszatása nem azonos a legjobb hatásfokú és a legkisebb veszteségű
transzformátrok kiválasztása során [Csikós, 1961]. Ebben a cikkében is elveti
a gyártási költségek minimumára való tervezést, ehelyett az üzemi költségek és
a gyártási költségek együttes minimumára kell törekedni a transzformátor opti-
mumának a meghatározása során [Csikós, 1962, Luspay, 1984, Amoiralis et al.,
2009b,Khatri and Rahi, 2012,Kennedy, 1998].

Számos egyéb, számı́tógéppel seǵıtett módszer jelent meg a 70-es évek végéig
transzformátorok optimális paramétereinek a meghatározására [Amoiralis et al.,
2009b, Khatri and Rahi, 2012]. Ezeknek az algoritmusoknak a jelentős része
valamilyen heurisztikus technikát alkalmaz a feladat megoldására, melyek je-
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2.5. ábra. Élettartam szempontjából akkor megfelelő egy villamos gép szigetelése,
ha a tervezett időtartam alatt, zavartalan üzemeltetést biztośıt. A nem megfe-
lelően méretezett szigetelés miatt bekövetkező üzemzavar miatti költségek rendḱıvül
megnövelik a gép üzembentartásának a költségét. Gazdaságosság szempontjából
akkor van megfelelően méretezve egy szigetelés, ha biztonsági tényezője az eredő
görbe minimumának megfelelő érték környezetébe esik (Euz = Emeg) [Németh and
Horváth, 1976]

lentős egyszerűśıtéseket, "ökölszabályokat" használnak, hogy gyorsan és hatékonyan
találjanak egy, a követelményeknek megfelelő, kellően gazdaságos megoldást [Jakiel-
ski, 1963,Shull, 1969,Odessey, 1974,P. E., 1972,Palmer, 1974,Davis, 1962,Turking-
ton, 1958,Garbarino, 1954,Grossner, 1967, Lee et al., 1988]. Ezek a feltételek sok-
szor mesterségesek, empirikus meggondolásokon alapulnak, és az alkalmazásukkal
lehetetlenné válik megtalálni a rendszer globális optimumát [Judd and Kressler,
1977]. Jó példa erre a [Grossner, 1967], amely az analitikus (2.3.5) [Булгаков,
1950] módszerhez hasonlóan, a vasmag geometria alapján határozza meg a minimális
tömegű transzformátort, elhanyagolva olyan esszenciális tervezési paramétereket,
mint az oszlopindukció, a tekercsek áramsűrűsége, vagy a transzformátor impe-
danciája. Ezek a módszerek sokféleségük mellett mind megegyeznek abban, hogy
a tekercselés részleteit mellőzve, csak az összes gerjesztéssel és az ablakkitöltési
tényezővel számoltak [Újházy, 1969b]. Újházy Géza olyan programot késźıtett a
tekercsek részletes tervének optimalizálására [Újházy, 1969a, Újházy, 1969b], amely
feltételezi, hogy az optimalizálási szakasz szétválasztható két, egymástól független
részre: a vasmag és a tekercselés meghatározására. Ennek a feltételezésnek az
következménye, hogy ebben a módszerben a tekercselés részletes kialaḱıtása nincs
visszahatással a vasmag meghatározott méreteire.

Andersen 1967-ben [Andersen, 1967] Monte Carlo módszeren alapuló kódot fej-
lesztett (Monica [Andersen, 1991]) a transzformátorok optimális főméreteinek a meg-
találására. Ez a kód egyszerűsége és jó használhatósága miatt széles körben elterjedt
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az iparban, nemcsak transzformátorra, hanem egyéb villamos gép tervezésre is ki-
terjesztve az alkalmazási körét [Andersen, 1991,O. W., 1996]. Sarovolac [Saravolac,
1998] hasonlóan Andersenhez legenerálta a megvalóśıtható tervek halmazát, majd
folytonos változókat bevezetve klasszikus, matematikai optimalizálási módszerrel
kereste annak az optimumát.

Judd és Kessler [Judd and Kressler, 1977] olyan matematikai optimalizálási
módszert használó algoritmust publikált, amely egy létező vasmagelrendezéshez ke-
resi azokat a tervezési paramétereket, amelyekkel a maximális névleges teljeśıtményű
tekercselrendezés meghatározható, ı́gy elkerülve a túlméretezést. Ez a módszer
számos elő́ırt paramétert képes volt feltételként figyelembe venni. Poloujadoff és
Findlay egy egyszerű alkalmazást [Poloujadoff and Findlay, 1986] késźıtett transz-
formátorok optimális paramétereinek a változására.

A huszadik század vége felé egyre jobban előtérbe került a transzformátorok
élettartamköltségre való optimalizálása. Egyre több tanulmány jelent meg ebben
az időben, amely a kapitalizációs tényezők komplexebb és pontosabb kiértékelésével
foglalkozik. [Khatri and Rahi, 2012,Kennedy, 1998,Tačković et al., 2014,Hammons
et al., 1998,Amoiralis et al., 2007,Charalambos et al., 2013]. Szabvány is tartalmaz
ajánlást ezeknek a változóknak a kiértékelésére [IEEE, 1992], ehhez a módszerhez
képest az újabb módszerek nem csak gazdasági, hanem a környezetvédelmi szempon-
tokat is figyelembe vesznek [Khatri and Rahi, 2012,Charalambous et al., 2013,Ge-
orgilakis et al., 2011].

Ezekben az években egyre több olyan módszer terjedt el, amelyek az egyre
pontosabb, és több részletre kiterjedő numerikus, végeselem módszereken alapuló
számı́tási módszereket ötvözték különböző [Ryan, 2013, Kulkarni and Khaparde,
2016, Del Vecchio et al., 2010, Holland et al., 1992, Leite et al., 2009, McLyman,
2004, Kulkarni and Khaparde, 2000] heurisztikus, matematikai módszeren alapuló
technikával [Khatri and Rahi, 2012,Georgilakis, 2009b,Wang et al., 2013,Hernan-
dez et al., 2008,Georgilakis, 2009a,Zhang et al., 2011,Mohan and Undeland, 2007].
Ezek között a módszerek közt vannak olyanok, amelyek Újházy Géza munkájához
hasonlóan [Újházy, 1969a] csak az optimális tekercskiosztással foglalkoznak [Pham
et al., 1996], de van olyan is, amely heurisztikus, módszereket kombinálva végeselem-
módszerrel keresi a globális költségoptimumot [Georgilakis et al., 2007, Amoiralis
et al., 2011,Amoiralis et al., 2012,Yadollahi and Lesani, 2017a,Yadollahi and Le-
sani, 2017b]. Az utóbbi évtizedekben, a számı́tástudomány legújabb eredményeit
felhasználva, számos, a neurális hálókat [Geromel and Souza, 2002,Doulamis et al.,
2002], illetve természet által inspirált metaheurisztikus módszerek körébe is tar-
tozó [Yang, 2010], evolúciós, genetikus algoritmusokat alkalmazó transzformátor op-
timalizáló modellt dolgoztak ki, amelyeket gyakran valamilyen végeselem módszerrel
seǵıtett számı́tással kombinálnak [Amoiralis et al., 2009a]. A probléma bonyo-
lultáságát mutatja, hogy ezek mellett a módszerek mellett, a költségoptimális pa-
raméterek meghatározására szolgáló analitikus transzformátor modellek is tovább
fejlődtek [Hui et al., 2001, Khatri et al., 2012]. Azonban ezen módszerek, je-
lentős része nem az élettartam költség optimumát, hanem szimplán a legkisebb
gyártási költségű transzformátort keresik [Mehta et al., 2012], illetve egyéb rész-
optimalizálási feladat megoldására használják [Baodong et al., 1995, Tsili et al.,
2005].
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A transzformátor optimalizálási probléma bonyolultsága miatt a matematikai
optimalizálási feladatok egyik legáltalánosabb ágába, a vegyes egészértékű nem-
lineáris optimalizálási problémák körébe tartozik. Ennek a feladatnak a megoldására
késźıtettek módszert [Amoiralis et al., 2008], amely végeselem-módszer alapú és
analitikus módszereket kombinálva keresi a feladat megoldását, a metaheurisztikus
optimalizálási módszerek körébe tartozó branch and bound [Boyd and Mattingley,
2007,Burer and Letchford, 2012] technikával.

Jabr 2005-ben [Jabr, 2005] a modern, belső-pontos módszereket használó, geo-
metriai programozásra épülő transzformátor optimalizáló programot késźıtett. En-
nek az előnye, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagy méretű speciális alakban feĺırt
feltételrendszert tudunk megoldani vele, illetve a formalizmus alkalmazása ga-
rantálja, hogy a megtalált optimum a globális optimum lesz [Boyd and Vandenberg-
he, 2004, Boyd et al., 2007]. Azonban, ezt a módszert csak köpeny-t́ıpusú transz-
formátorokra alkalmazta, és az egyenletek, az előző módszerekre jellemző módon,
csak az akt́ıv részre vonatkoznak, a tekercseket azok réz-kitöltési tényezőjével he-
lyetteśıti.

Az értekezésem következő részében először röviden bemutatom, hogy a geomet-
riai programozás miért nem alkalmazható mag-t́ıpusú nagytranszformátorok opti-
malizálására. Majd ismertetem, a geometriai programozás és a branch and bound
algoritmus kombinálásával létrehozott metaheurisztikus algoritmust, amely már al-
kalmas ennek a feladatnak a gyors és pontos megoldására. A 4., 5. és 6. fejezetében
bemutatom, hogy ezt az algoritmust továbbfejlesztve, hogyan lehet eddig nem
vizsgált paramétereket, úgy mint a transzformátor hűtőrendszerének a méretezése,
feszültségáttétel szabályozási módok, tekercsmelegedés kulcsparaméterekre gyako-
rolt hatását figyelembe venni.
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3. fejezet

Metaheurisztikus transzformátor
optimalizáló módszer mag-t́ıpusú
nagytranszformátorokhoz

A fejezet elején röviden bemutatom, hogy miért előnyös a transzformátorok előzetes
tervezési feladatának a megfogalmazása a geometriai programozás formalizmusával
[Boyd et al., 2007]. Ez az eljárás a köpeny-t́ıpusú nagytranszformátorok esetén
jól működő módszer [Jabr, 2005], a rövidzárási impedancia analitikus alakjának
a különbözősége miatt, miért nem alkalmazható mag-t́ıpusú nagytranszformátorok
esetére.

Ezeknek az elméleti problémáknak a rövid ismertetése után tárgyalom a metahe-
urisztikus transzformátor optimaizáló módszert. Amely a geometriai programozás és
a branch and bound módszer együttes alkalmazásával [Boyd and Mattingley, 2007]
oldja meg a nagytranszformátorok előzetes tervezésére feĺırt optimalizálási feladatot.
Részletesen bemutatom, hogy ez az optimum kereső eljárás már alkalmas különböző
t́ıpusú vasmaggal, tekercselrendezéssel késźıtett transzformátorok, illetve autot-
ranszformátorok előzetes tervezés során történő optimalizálására. Az optimalizáló
módszer által számolt drop értékeket validálom végeselem-módszer alapú számı́tással
kapott eredményekkel. Végül, egy gyakorlati példán keresztül összehasonĺıtom ennek
az új eljárásnak a számı́tásigényét egyéb, az irodalomban megtalálható optimalizáló
algoritmusokkal. Így igazolom a módszer alkalmazhatóságát.

3.1. A geometriai programozás
A geometriai programozás (Geometriai Programozás, GP) a nemlineáris matema-
tikai optimalizálás feladatok egyik t́ıpusa, amely konvex optimalizálási feladattá
alaḱıtható a változók logaritmálásával. A módszer elnevezése nem geometriák
optimalizálását jelenti, hanem a kezdetben, a megoldásához használt számtani-
mértani közép közt fennálló matematikai relációból ered [Duffin et al., 1967, Boyd
and Vandenberghe, 2004, Klafszky, 1973]. A transzformátorok optimális pa-
ramétereinek a meghatározása volt a geometriai programozás egyik első gyakorlati
alkalmazása [Del Vecchio et al., 2002]. Jabr [Jabr, 2005] megmutatta, hogy a mo-
dern belső-pontos módszereket használó GP megoldó programok alkalmazhatóak
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transzformátorok költségoptimális paramétereinek a meghatározására. A GP alkal-
mazásának a jelentőségét a megoldó módszerekben történt viszonylag új fejlesztések
adják, amelyek lehetővé tették nagy méretű geometriai programozási feladatok gyors
megoldását, viszonylag kis számı́tási kapacitás igénybevétele mellet [Boyd et al.,
2007, Andersen et al., 2013]. Példaképp: egy 1000 változót és 10000 feltételt tar-
talmazó probléma megoldása kevesebb, mint egy percet vesz igénybe egy asztali
számı́tógépen [Boyd and Vandenberghe, 2004]. A GP a következő formalizmusban
adható meg [Boyd and Vandenberghe, 2004,Boyd et al., 2007]:

min f0(x),

fi(x) ≤ 1, i = 1, . . . ,m,

gj(x) = 1, j = 1, . . . , n, (3.1.1)

ahol x = (x1, x2, . . . , x3) az optimalizálási feladat változóit tartalmazó vektor,
f0, . . . , fm pozinomiális alakú kifejezések, mı́g g0, . . . , gn monomiálisok, ill. x minden
eleme pozit́ıv valós szám. A g(x) monomiális függvény egy hatványszorzat, amely
a következő alakban fejezhető ki:

gj(x) = cgx
α1
1 x

α2
1 . . . xαn

n , (3.1.2)

ahol cg a monomial koefficiense, amely cg ∈ R+. αi a változó kitevője, melynek
értéke αi ∈ R. Példaképp, ezeknek a követelményeknek a betartásával, a következő
alakban ı́rható fel egy monomiális kifejezés: g(x) = 3x21x

0.24
2 x−1.123 , az x = (x1,

x2, x3) vektor tartalmazza a függvény változóit. Fontos még megjegyezni, hogy az
itt használt monóm koncepciója különbözik az algebrában használttól, amelynek az
kitevője (αi) csak nem negat́ıv egészeket tartalmazhat, illetve a koefficiense cg = 1
lehet.

A pozinomiális függvény, ilyen monómok összegeként definiálható:

fi(x) =
l∑

k=1

gk(x) =
K∑
k=1

ckx
α1k
1 xα2k

1 . . . xαnk
b , (3.1.3)

ahol ck > 0. Egyszerűen belátható következménye ennek a defińıciónak, hogy min-
den monóm egyben pozinóm is egyben [Boyd and Vandenberghe, 2004,Boyd et al.,
2007].

A formalizmus alkalmazása garantálja, hogy a feladat megoldása a globális op-
timum lesz [Boyd and Vandenberghe, 2004]. Egy gyakorlati probléma GP-ként való
megoldásához csak a formalizmus által elő́ırt szabályok betartása szükséges. Az
ebben az alakban adott egyenletek és egyenlőtlenségek alkotta GP megoldása, meg-
oldhatósága elvégezhető, megvizsgálható a modern megoldóprogramok seǵıtségével
[Boyd et al., 2007, Andersen et al., 2013]. Így ebben a fejezetben csak a transz-
formátor optimalizálási feladat GP-ként való modellezéséhez kapcsolódó egyenle-
teket, azok monomiális és pozinomiális alakú formáját, az ehhez a modellezéshez
kapcsolódó villamosmérnöki problémákat tárgyalja. Az ı́gy feĺırt egyenlőtlenségeket
a CVXOPT, Python modul, az ott található függvények seǵıtségével oldottam
meg [Andersen et al., 2013].
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3.2. GP modellezési problémák a rövidzárási impe-
danciával

Nagytranszformátorok tervezésének egyik legfontosabb feladata az elő́ırt rövidzárási
impedancia értékének a betartása [Karsai et al., 1987, Kulkarni and Khaparde,
2016, Del Vecchio et al., 2010]. Ez a paraméter szorosan összefügg a létrejövő
zárlati áram, s ı́gy a tekercset terhelő zárlati erőhatások nagyságával [Karsai et al.,
1987, Kulkarni and Khaparde, 2016, Del Vecchio et al., 2010]. A köpeny-t́ıpusú
transzformátoroknál alkalmazott, tárcsás, vagy másnéven homokóra elrendezésű te-
kercseknél, a drop számı́tásához használt egyenlet feĺırható a GP számára megfelelő
monomiális alakú kifejezésként [Jabr, 2005,Mohan and Undeland, 2007], mı́g mag-
t́ıpusú transzformátorok esetén, csak pozinomiális alakban fejezhető ki [Del Vecchio
et al., 2002]. Ekkor kézenfekvőnek tűnik ε pontossággal, és két feltétellel korlátozni
a rövidzárási impedancia (Z) értékét:

Z · (1− ε) ≤ Z ′ ≤ Z · (1 + ε). (3.2.4)

Ekkor a rövidzárási impedanciára vonatkozó felső korlát a következő alakú kife-
jezéssel modellezhető:

A+B + C +D

Z · (1 + ε)
≤ 1, (3.2.5)

ahol A,B,C,D monómok, amelyek az összefüggés egyes tagjait reprezentálják.
Mivel a rövidzárási impedancia értéke arányos a geometriával (3.3. ábra), ezért
a drop növelése — a villamos paraméterek változtatása nélkül —, a dropcsator-
na méreteinek a növelésével történhet, ez azonban ellentétes az optimalizálási
feladat célfüggvényével. Mivel a gyakorlati esetek nagy részében a szabvány,
vagy a zárlattűrőképesség miatt megkövetelt drop értéke nagyobb, mint az adott
elő́ırásoknak és gazdasági környezetnek megfelelő optimális rövidzárási impedancia
lenne, a gyakorlati esetek többségében az alsó korlát lesz a kritikus a két feltétel
közül, ami a következő alakba ı́rható:

Z · (1− ε)
A+B + C +D

≤ 1. (3.2.6)

Ez a függvény azonban nem pozionomiális, ı́gy nem használható a GP modellben.
Még rosszabb a helyzet, ha a teljes, Rogowski-faktort [Karsai et al., 1987,Kulkarni
and Khaparde, 2016,Del Vecchio et al., 2010] is tartalmazó formulát nézzük:

A+B + C +D

Z(E + F )
≤ 1. (3.2.7)

Gondolhatunk még arra, hogy a drop kifejezhető más alakban, például a dropcsator-
na szélességének és magasságának a szorzataként [Karsai et al., 1987,Újházy, 1969a].
Ami már a GP modellezéshez illeszkedő egyenlőségi feltétel feĺırására alkalmas, mo-
nomiális alakú kifejezés, ugyanis a rövidzárási impedancia feĺırásánál bemutatott
probléma a 3.3. ábrán látható trapéz alakú területek meghatározása miatt lépett
fel. A dropcsatorna, mint absztrakt villamosmérnöki fogalom, ezt a trapéz alakú
területet helyetteśıti egy vele ekvivalens területű téglalappal. Ennek a területnek a
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számı́tása, ugyan már feĺırható a GP által megkövetelt monomiális formalizmussal,
de az ehhez szükséges új, absztrakt változók feĺırásánál ugyanebbe a problémába
ütközünk.

3.1. ábra. A vizsgált tekercselrendezések sematikus vázlata, az optimalizált geomet-
riai változókkal (3.1. táblázat)

3.3. A metaheurisztikus keresés
A dropcsatorna fogalma alapján elképzelhető a feladat egy olyan relaxációja, amely-
ben a rövidzárási impedancia meghatározása helyett absztrakt változókat vezetünk
be. Ezek a változók a rövidzárási impedancia alsó és felső korlátját fogják rep-
rezentálni a GP modellben, önállóan nem b́ırnak konkrét fizikai jelentéssel. A
(3.2.7) egyenlőtlenség számlálóját és nevezőjét reprezentálják, és a GP-nek meg-
felelő pozinomiális alakúak. Ezeknek a változóknak az értékét a korlátozás és
szétválasztás (Branch and Bound, BB) módszere [Burer and Letchford, 2012,Gross-
mann, 2002, Smith and Taskin, 2008] seǵıtségével, előre definiált pontossággal
határozom meg.

A GP és a BB módszerek kombinációját a szignomiál programozási feladat, ami
a GP egyfajta általánośıtása, megoldásának a keresésére még Duffin és Peterson
vezette be [Duffin and Peterson, 1973]. A két módszer kombinációja garantálja,
hogy a megtalált optimum, a feladat globális optimuma lesz. A szignomiálok, olyan
általánośıtott polinomok, amelyeknek a kitevőjében szerepelhet valós szám, tehát
minden pozinom szignomiál is egyben [Gochet and Smeers, 1979,Hoburg and Abbeel,
2014,Lange and Zhou, 2014].
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Így, a [Boyd and Mattingley, 2003]-ban bemutatott módszerhez hasonlóan, olyan
metaheurisztikus optimalizálási módszerhez jutunk amely a relaxált GP feladat
költségfüggvényét használja a BB alsó korlátjaként, a rövidzárási impedancia tel-
jesülését pedig egy másik függvényben ellenőrzi. Az ı́gy feléṕıtett BB fa igen nagy
lehet, azonban a BB algoritmusok alapötlete, hogy lehetőleg ne kelljen bejárni az
egész fát. Ezért különféle, hatékony módszereket dolgoztak ki, hogy minél kevesebb
esetet vizsgálva megtalálja a módszer az előre elő́ırt pontosságú megoldást.

3.4. Az alkalmazott metaheurisztikus keresés

3.2. ábra. Drop keresése branch and bound módszerrel a GP megoldások között.

A megvalóśıtott algoritmus működését a 3.2. ábrán látható egyszerű példa
szemlélteti. Az ábrán, minden egyes csomópont (Nx, x = 1...5) egy GP megoldást
szimbolizál, amely adott kapitalizációs költséggel és rövidzárási impedanciával jelle-
mezhető. Az algoritmus kezdeti, inicializáló lépése, hogy megoldjuk a relaxált GP-t,
anélkül, hogy a rövidzárási impedanciára bármilyen megszoŕıtást tartalmazna. Így
jutunk az első, gyökér elemhez (N1), amely nagy valósźınűséggel nem megoldása
a problémának, mert nem eléǵıti ki a dropra vonatkozó feltételt. Mivel a dro-
pot nem vettük figyelembe a számı́tás során, a kapitalizációs költség minimumát
is meghatároztuk ezzel a számı́tással. Ezután egy szétválasztás következik, amely
során két megoldást hoz létre az algoritmus (N2 és N3), azzal a feltétellel, hogy
a fenálló rövidzárási impedanica értékek limitjeihez képest kisebb (N2), illetve na-
gyobb (N3) értéket vegyenek fel. Ezek közül az N2 számı́tásához alkalmazott feltétel
bizonýıthatóan nem jelent korlátozást, hiszen az összes leszármazottja nem lenne
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megoldása a feladatnak, mert ugyanezt a korlátozást tartalmazná. Így az algorit-
mus ezt az ágat levágja a keresési fáról, ezért ezeknek a csomópontoknak, amely a
lehetséges megoldások jelentékeny részét alkotják, a kiszámı́tására nincs szükség. Az
N3-ban kapott eredmény már közelebb van az elő́ırt rövidzárási impedanciához, de
még mindig az elő́ırt elfogadási tartományon ḱıvül esik, ezért egy újabb szétválasztás
következik, létrejön N4 és N5. N4 az első csomópont, amely lehetséges megoldása
a feladatnak, 1000 Euro kapitalizációs költséggel. A testvére (N5), szintén jó meg-
oldása lenne, de magasabb költsége miatt (1200 Euro), N4 lesz az inkumbens meg-
oldás. N4 és N5 további szétválasztása, és újabb csomópontok létrehozása feles-
leges, hiszen szigorúbb feltételek nem eredményeznének alacsonyabb kapitalizációs
költséget, mivel a legkisebb kapitalizációs költségű N1 megoldásból indultunk.

Számos egyéb koncepciója létezik a BB-nek [Achterberg, 2007,Boyd and Matt-
ingley, 2003, Liberti, 2008], ezek közül az egyik legfontosabb a BB-gap, ebben az
esetben az N1 esetében meghatározott kapitalizációs költség és az aktuális kapita-
lizációs költség különbségének a minimumát keressük. Ezt a különbséget használja
a módszer optimalitási kritériumként.

3.5. A GP modell egyenletei és egyenlőtlenségei
Az itt alkalmazott GP modell általánosabb, mint a [Del Vecchio et al., 2002] és
[Jabr, 2005] által bemutatott modellek, amelyek a két főtekercs mellett alkalmazott
szabályozó tekercsek hatását elhanyagolták. Azonban a különálló szabályozótekercs
(3.1. ábra) már kiterjedésénél fogva, hatással van a transzformátor ablakszélességére,
ezáltal számos optimalizált paraméterére. Ez a hatás akkor válik igazán jelentőssé,
hogyha a két főtekercs elé, vagy közé helyezik el a szabályozó tekercset, ı́gy jelentősen
megnövelve a drop értékét. Jellemzően autotranszformátorok esetén alkalmazzák ezt
a módszert, ahol a gép beéṕıtett teljeśıtménye kisebb, mint a névleges teljeśıtmény.
Így a szabványos, névleges teljeśıtményhez választott drop értéke jóval nagyobb,
mint az az optimális geometriából adódna.

A metaheurisztikus módszerhez alkalmazott GP modell már különböző
poźıcióban elhelyezett szabályozótekercsekkel rendelkező mag-t́ıpusú transz-
formátorok, autotranszformátorok számı́tására is alkalmas különböző, egy - és
háromfázisú vasmagt́ıpussal tervezett transzformátorok esetén. Az irodalomban fel-
lelhető módszerekhez hasonlóan [Jabr, 2005, Del Vecchio et al., 2002, Khatri and
Rahi, 2012, Amoiralis et al., 2009b], a transzformátort, autotranszformátort, an-
nak akt́ıv részével modellezi. A fejezet további része a GP modellhez felhasznált
monomiális és pozinomiális alakú egyenleteket, egyenlőtlenségeket mutatja be. Az
optimalizálási feladat változóit, azok mértékegységét a 3.1. táblázat tartalmazza, a
geometriai jelentéssel b́ıró optimalizált változók jelentésének megértését seǵıti a 3.1.
ábra.

3.5.1. A célfüggény

A GP feladat (3.1.1) célfüggvénye a transzformátor teljes életút költségének
a minimalizálása, amit az irodalomban található előzetes tervezéshez használt
módszerekhez hasonlóan [Jabr, 2005,Khatri and Rahi, 2012], a transzformátor akt́ıv
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3.3. ábra. A vizsgált tekercselrendezések sematikus vázlata, a a szabályozó tekercs
három lehetséges poźıciójával, illetve a gerjesztési képpel a nomrál, a minimális és
a maximális áttétel esetén.

részének gyártási - és anyag költsége, illetve a veszteségek kapitalizált ára alapján
számı́tunk. A transzformátor akt́ıv részének a költsége, a teljes gyártási költség kb.
40-50 % -a [Csikós, 1962]. A hűtőrendszer költségére van a tervezőnek ráhatása, ez
a 10-15 %-át jelenti a gyártási költségnek, mégsem veszik figyelembe az első opti-
malizálások során. A 4. fejezetben megvizsgálom ennek az egyszerűśıtő feltevésnek
a jogosságát néhány esettanulmányon keresztül. A költségek jelentős részét képezi
a különböző, a megrendelő vagy a szabvány által elő́ırt szerelvények (átvezetők,
kapcsolókészülék, Bucholz-relé stb.) költsége, vagy a szálĺıtási költség, amire a ter-
vezőmérnöknek kevés hatása van.

Ezek alapján a transzformátor optimalizálási függvénye a következő alakba
ı́rható:

f0 = K1 · Pnll +K2 · Pll +
n∑
k=0

Ck ·Mk, (3.5.8)

ahol f0 jelenti a transzformátor teljes életút költségét (e) és az optimalizálási fel-
adat célfüggvényét. K1 és K2 az üresjárási veszteség kapitálizációs tényezője e/kW
egységben, Pnll és Pll pedig a 3.1. táblázatnak megfelelően az üresjárási és a
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rövidzárási veszteségeket jelöli kW egységben. Mk az akt́ıv-rész k-adik elemének
a tömege kg-ban, a hozzá tartozó, Ck egységnyi tömegre vet́ıtett gyártási és
anyagköltségnek e/ kg -ban.

3.1. táblázat. A GP modell változói.

Mennyiség Mértékegység Változó

Rövidzárási veszteség kW Pll
Üresjárási veszteség kW Pnll

Főszigetelési távolság mm g
Ablakszélesség mm s
Oszlopindukció T Bo

Menetfeszültség V UT
Oszlop sugara mm RC

Vasmag tömege t Mc

Szekrény belső hosszúsága mm L
Szekrény belső szélessége mm W
Szekrény belső magassága mm H

Tekercs szélessége
K mm tK
N mm tN
Sz mm tSz

Áramsűrűség
K A

mm2 jK
N A

mm2 jN
Sz A

mm2 jSz

Tekercs magassága K mm hK

Közepes sugár
K mm rK
N mm rN
Sz mm rSz

Drop számı́tás absztrakt változói - A,B,C,D,E, F,G

3.5.2. A tekercsek rövidzárási vesztesége

Mag-t́ıpusú nagytranszformátorok esetén többféle különböző tekercselrendezést, te-
kercselési technológiát alkalmaznak, pl. tárcsás tekercsek, réteges tekercsek, betét
nélküli spirálisok stb. [Újházy, 1969a,Újházy, 1969b,Ryan, 2013]. Elterjedt közeĺıtés
a rézkitöltési tényezővel helyetteśıteni ezeket a tekercseket. Nem csak közeĺıtő
számı́tások esetén, hanem végeselem-módszer alapú számı́tások esetén is használják
ezt a közeĺıtést [Andersen, 1973b, Bjerkan and Høidalen, 2007], értékük egy adott
gyártási technológia esetén jól becsülhető.

A k-adik transzformátortekercs tömege a következő alakba ı́rható:

mk = 2πρλk(RK + tK)tKαkhn, (3.5.9)
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ahol ρ a réz sűrűsége, λk a k-adik számú tekercs modellezésére használt réz kitöltési
tényező. Az αk szorzótényező a tekercs referenciatekercshez képesti magasságát
veszi figyelembe. A modell a belső, jellemzően kis feszültségű (K) tekercs magasságát
használja referenciaként, amely általában a legmagasabb tekercs [Karsai et al., 1987].

Pll,k =
∑
k

ρCumk · jK(1 + κ), (3.5.10)

ahol ρCu a réz villamos ellenállása Ω · m egységben 75◦C-on, jk a k-adik tekercs
áramsűrűsége A/mm2 egységben, κ egy empirikus konstans, amely a váltakozóáramú
veszteségek optimális arányát veszi figyelembe [Hurley et al., 2000,Del Vecchio et al.,
2010]. Egy ilyen, a nagyfeszültségű tekercsen kialakuló veszteségeloszlást mutat a
3.4. ábra.

3.4. ábra. Örvényáramú veszteség eloszlása a transzformátor nagyfeszültségű te-
kercsében. A szimuláció [Andersen, 1978, Andersen, 1997, Elmoudi et al., 2006]
alapján fejlesztett végeselem-módszer alapú programmal történt a 3.1. ábrán látható
első tekercselrendezés esetére

3.5.3. Az üresjárási veszteség számı́tása

A transzformátorok vasveszteségét a hiszterézis és az örvényáramú veszteség kompo-
nensek együttesen hozzák létre [Del Vecchio et al., 2010,Karsai et al., 1987, Iványi,
1997, Kis et al., 2004]. Egy jó minőségű transzformátorlemezben a hiszterézis és
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3.5. ábra. Az exponenciális függvény illesztésével kapott pozinomiális függvény,
M1H t́ıpusú vasmag esetén [AK-Steel, 2013].

örvényáramú veszteségek körülbelül azonos aránnyal vesznek részt. Ezeknek a je-
lenségeknek a minél pontosabb modellezése helyett egy gyakorlati módszert alkal-
maztam az optimalizálási modellben. A transzformátorlemez-gyártók, az Epste-
in apprátussal mért veszteségértékeiket (3.5. ábra) W/kg-ban [IEC, 2008, Sievert,
2000]. Ez a mérési eredmény, adott lemez esetén, a következő, pozinomiális alakú
kifejezéssel közeĺıthető:

pnll = a0 + a1x
a2 , (3.5.11)

ahol az illesztett konstansok: a0 és a1 ∈ R+, illetve a2 ∈ R . A (3.5.11).
összefüggés az 3.5. ábrán látható módon közeĺıti az illesztett pozinom a vasmag mért
eredményeit [AK-Steel, 2013]. Az illesztés az 1,2 T feletti értékekre jól közeĺıti a mért
veszteséggörbét, ami az optimalizálási modellhez megfelelő. A vasmag egyéb szerke-
zeti veszteségeit egy tényezővel közeĺıtik, amelynek az értéke 1,2 - 1,4 [Del Vecchio
et al., 2010]:

Pnll = Mcfbpnll, (3.5.12)

ahol fb a technológiafüggő ún. building faktor [Karsai et al., 1987].

3.5.4. A vasmag tömegének a számı́tása

A transzformátor vasmag tömegének a meghatározásához egy olyan modell-
re van szükség, amely az optimalizálási feladat változóinak (3.1. táblázat) a
seǵıtségével képes kifejezni a transzformátor vasmagjának a méreteit. Ehhez a
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3.6. ábra. A vasmag egy jellemző részének a metszeti képe. A keresett vasmag teljes
tömege Mc, ezeknek a részeknek a megfelelő számú összegzésével álĺıtható elő.

vasmagot különböző részekre bontom (3.6. ábra), amelyeknek az összegeként ka-
pott pozinomiális kifejezés, háromfázisú, háromoszlopos vasmag tömege (Mc) a
következőképpen néz ki:

Mc = 6MI. + 8MII. + 3(MIII. +MIV. +MV I.) + 4MV , (3.5.13)

ahol MI reprezentálja a vasmag sarkának a tömegét (Msarok), MIII. +MIV. +MV I.

összege az oszlop tömegét (Moszlop), és MV + 2 ·MII a járom tömege (Mjarom).
A vasmag tömegének a kifejezésére használt formula egyes elemei a következő

alakban fejthetőek ki:

•
Msarok = R3

cλcπρfeζ, (3.5.14)

ahol λc a vasmag kitöltési tényezője, amelynek az értéke függ az alkalmazott
lemez t́ıpusától, pakketták számától, illetve a vasmagrakási technológiától,
ζ egy technológiafüggő konstans, amelynek a seǵıtségével a sarkakban lévő
átlapolódásokat lehet figyelembe venni, ρfe pedig a transzformátorlemez
sűrűsége kg

m3 -ben.

•
Moszlop = R2

cλcπρfe(EITOP + EIBOT + hin), (3.5.15)
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ahol EITOP a K tekercs és a felső járom között alkalmazott végszigetelési
távolság mm-ben, EIBOT pedig a K tekercs és az alsó járom közt alkalmazott
szigetelési távolság mm-ben.

•
Mjarom = R2

cλcπρfe(4s+ 2pd + 6Rc), (3.5.16)

ahol pd fázistávolság mm-ben.

3.5.5. A menetfeszültség

A hagyományos transzformátortervezés egyik legfontosabb paramétere a menet-
feszültség. A GP modellbe azért vezettem be ezt az új paramétert, hogy az egyenlet-
rendszereket egyszerűbb, kompaktabb alakban tudjam kezelni. A menetfeszültség a
következő monomiális kifejezéssel definiálható:

UT = 4.44λcR
2
cfBo, (3.5.17)

ahol λc a vasmag kitöltési tényezője, Rc a vasmag oszlopának a sugara, Bo az in-
dukció értéke, f pedig a hálózati frekvencia.

3.5.6. A főtekercsek teljeśıtménye

Pwl = fAUTλkhktkj
2
k , (3.5.18)

ahol Pwl egy oszlophoz tartozó tekercselés beéṕıtett teljeśıtményét jelenti, az fA
tényező értéke hálózati transzformátorok esetén fA = 1, autotranszformátorok
esetén a tekercsek beéṕıtett teljeśıtménye a terminálok feszültségének az arányában
számı́tható: fA = (UN − UK)/UN , és ı́gy autotranszformátorok esetére is kiterjeszt-
hető a feltétel.

3.7. ábra. Háromfázisú háromtekercses transzformátor szigetelési rendszere, a K és
az N oldali szigetelési távolságokkal.

3.6. Tekercselrendezés
A 3.1. ábrán látható három tekercselrendezés esetén az egyes tekercsek poźıciója a
következő pozinomiális egyenlőtlenségekkel ı́rható le:
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1. A K tekercs poźıciója:

rc + gc +
tK
2

+ δx(tSz + g) ≤ rK , (3.6.19)

ahol δx = 1, ha a szabályozó tekercs a vasmag és a K tekercs között helyezkedik
el, egyébként δx = 0.

2. Az N tekercs poźıciója:

rK + g +
tK
2

+
tN
2
δy(tSz + g) ≤ rN , (3.6.20)

ahol δy = 1, ha a szabályozó tekercs a két főtekercs között helyezkedik el,
egyébként δy = 0.

3. A szabályozó tekercs poźıciója:

δx(rc + gc) + δy(rK +
tK
2

+ g) + δz(rN +
tN
2

) +
tSz

2
≤ rSz, (3.6.21)

ahol δz = 1, ha a szabályozó tekercs a két főtekercs után helyezkedik el,
egyébként δz = 0.

3.6.1. A szabályozó tekercs méretei

A modellt egy irányváltós szabályozótekerccsel egésźıtettem ki a [Del Vecchio et al.,
2002] által bemutatott optimalizálási modellhez képest. Ez a tekercs, a transz-
formátor modellezett, névleges üzemi állapotában kikapcsolt állapotban van. Ennek
ellenére ez a tekercs hatással van az ablak geometriájára, ezen keresztül a rövidzárási
impedanciára és egyéb, a transzformátor veszteségét és tömegét meghatározó jel-
lemzőire. A szabályozótekercs, a 3.1. ábrának megfelelő, három poźıcióban helyez-
hető el a megvalóśıtott tekercsrendszer modelljében. Ezek az esetek, a 3.1. ábrán
balról-jobbra haladva, ezek az esetek a következők:

1. A leggyakoribb eset, amikor a szabályozótekercs a főtekercsek után van elhe-
lyezve, a vizsgált irányváltós szabályozás esetén.

2. A szabályozótekercs a két főtekercs között található, ı́gy kikapcsolt állapotában
is, szélességénél fogva, jelentősen megnöveli a rövidzárási impedancia értékét,

3. A szabályozótekercs közvetlenül a vasmag mellett található, ı́gy növelve a
főtekercsek gombolýıtási sugarát (tömegét), a transzformátor rövidzárási im-
pedanciáját.

A tekercs szélességét az előre definiált szabályozási tartomány alapján, a
következő, monomiális alakba ı́rható:

Psz =
1

2
Pwlεsz, (3.6.22)

tsz =
Psz

j2szαszhKUszλsz
, (3.6.23)
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εsz a szabályzási tartomány szélességének az aránya a teljes, a főtekercsekbe beéṕıtett
teljeśıtményhez képest. Psz a szabályozó tekercs maximális teljeśıtménye, αsz a
szabályozó tekercs magasságának az aránya a referenciaként használt K tekercshez
képest. Usz a szabályozási tartomány feszültsége.

3.6.2. Fizikai és technológiai korlátok

1. A vasmag szaturációjának a figyelembevétele:

Az indukció (Bo) értékére szükséges egy felső korlát beálĺıtása, hogy a
túlfeszültségre, zajra és a vasmag teĺıtésére vonatkozó kritériumokat a meg-
felelő módon figyelembe tudjuk venni:

Bo ≤ Bsat. (3.6.24)

2. Tekercsek áramsűrűsége:

jk ≤ jk,max. (3.6.25)

Ennek az egyszerű egyenlőtlenségnek a seǵıtségével maximum értéket szabha-
tunk az áramsűrűséghez. Így biztośıtható, hogy a megadott hűtési elő́ırásnak
(2.3. ábra) megfelelő tekercseléssel számoljunk.

3. Tekercselések minimális szélessége:

tk ≥ tmin, (3.6.26)

kifejezéssel biztośıtható, hogy a transzformátor-tekercsek elérjenek egy mi-
nimális szélességet, amely a tapasztalatoknak megfelelően, már ellenáll a
zárlati igénybevételeknek.

4. Főszigetelési távolság

g ≥ gmin. (3.6.27)

Az irodalomban [Csikós, 1962] is bemutatott feltételezéssel ellentétben, a
transzformátorok költségoptimuma nem nő egyenes arányban a főszigetelési
távolság növelésével. Ezért, hogy ezt a nemlinearitást figyelembe tudjuk ven-
ni, csak egy az átütési szilárdsághoz meghatározott minimum értéket [Karsai
et al., 1987,Del Vecchio et al., 2010,Kulkarni and Khaparde, 2016] ı́runk elő
a modellben. A validációhoz használt példa, egy olyan esetet mutat be, ahol
a főszigetelési távolság növelésével olcsóbb gépet kapunk.
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3.6.3. Méretkorlátok

Jelentősen befolyásolhatják az optimális paraméterek értékét a befoglaló méretekre
vonatkozó elő́ırások. Ezeknek a figyelembevétele nemcsak azért lehet fontos, hogy
egy meglévő méretű helyre beférjen a gép, hanem a lehetséges szálĺıtási eszközök
űrszelvényeinek a figyelembevétele jelentős költségmegtakaŕıtással járhat [Karsai
et al., 1987, Del Vecchio et al., 2010]. A háromfázisú, háromtekercses transz-
formátor szigetelési rendszere a 3.7. ábrán látható, ez alapján az olajtartány,
azaz a transzformátorszekrény a belső méreteinek a meghatározását következő
egyenlőtlenségekkel illesztettem az optimalizálási modellbe.

1. A transzformátorszekrény belső hossza (L):

6(s+Rc) + fcs + 2pd +K +N ≤ L, (3.6.28)

ahol s az ablakszélesség, Rc az oszlopindukció (3.1. táblázat). táblázat, K
és a N (3.7). ábra szerinti szigetelési távolságok mm-ben, pd a fázistávolság
mm-ben, fcs pedig a fluxuscsapda szélessége mm-ben.

2. A transzformátorszekrény belső szélessége (W):

2(s+Rc) +K +N + 2fcs ≤ W, (3.6.29)

3. A transzformátorszekrény belső magassága(H):

hK + EITOP + EIBOT + htop + hbot ≤ H, (3.6.30)

ahol hK a K tekercs magassága (3.1. táblázat) mm-ben. táblázat, EITOP a K
tekercs feletti végbetét magassága mm-ben, EIBOT a K tekercs alatti végbetét
magassága mm-ben, htop a vasmag felső járma és az olajtartány fedele közti
távolság mm-ben, mı́g hbot pedig a szekrény fenéklemeze és a vasmag alsó
járma közti távolság mm-ben.

3.6.4. A rövidzárási impedancia

A GP modellt alkotó feltételrendszernek ez az a része, amely eltér a [Del Vecc-
hio et al., 2002] által bemutatottaktól. A 3.2. fejezetben bemutatott modellezési
probléma miatt, absztrakt változókkal fejeztem ki, lehetővé téve a BB alkalmazását.
Nagytranszformátorok esetén, a rövidzárási impedancia valós része elhanyagolható a
képzetes rész nagyságához képest, ı́gy annak az értékét a modellezésnél nem vettem
figyelembe. A drop imaginárius része a következő alakban fejezhető ki a tekercsrend-
szerben tárolt mágneses energia alapján [Kulkarni and Khaparde, 2016,Del Vecchio
et al., 2010,Karsai et al., 1987]:

1

2
LI2 =

1

2µ0

∫
Bo

2dV. (3.6.31)
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Kifejezve a vizsgált térfogatelemeket a 3.1. ábrán látható jelölésekkel,
kéttekercses, mag-t́ıpusú transzformátorokra, a következő kifejezéshez jutunk
[Del Vecchio et al., 2002]:

XL =
2πµ0fPwl

U2
m(h+ crogs)

(
RKtK

3
+
RN tN

3
+Rmg)fA, (3.6.32)

ahonnan a reaktancia (XL) értéke dimenzió nélküli [%] egységben adódik. Um a
menetfeszültséget, Pwl egy fázishoz tartozó tekercsrendszer beéṕıtett teljeśıtményét
jelöli. Rm a K és az N tekercs közt elhelyezkedő főszigetelési távolsághoz tartozó
közepes sugár. Az fA tényező értéke, transzformátorok esetén fA = 1, autotransz-
formátorok esetén pedig, a (3.5.18) össezfüggés szerint a terminálok feszültségeinek
az arányában határozható meg. Az analitikus, 3.3. ábra szerinti modell feltételezi,
hogy a szórt mágneses térnek a h-ra merőleges komponense elhanyagolható, illetve
a tekercseket körülvevő ablak, minden irányból végtelen nagy permeabilitású. Ez
a valóságban nincs ı́gy, azonban egy egyszerű, tapasztalati tényezővel crog = 0.32
módośıtott alakja a formulának a mérési eredményekkel jó egyezést mutat [Karsai
et al., 1987,Del Vecchio et al., 2002].

Ez a formula a GP feladat változóival (3.1. táblázat) a következő alakba ı́rható
a különböző szabályozótekercs elrendezések esetén:

Z =
2πµ0fPwl

U2
m(hK + 0.32s)

(
RKtK

3
+
RN tN

3
+RKg +

tKg

2
+
g2

2
), (3.6.33)

ahol Pwl egy tekercs beéṕıtett teljeśıtménye kW-ban, Um a menetfeszültség értéke
V-ban (3.1. táblázat), Rm a főszigetelési távolság középvonalának a távolsága a
vasmag középvonalától mm-ben. Az RK , tK , RN , tN , g és s pedig a transzformátor
tekercseinek és a vasmag geometriájának a méretei a 3.1. táblázat alapján.

3.6.5. Absztrakt változók beveztése a GP és a BB
összekapcsolásához

A rövidzárási impedanciára levezetett analitikus formulát tovább kell módośıtani
a BB alkalmazásához. Mivel a (3.6.33). egyenletben látható kifejezés nem ı́rható
fel monomiális alakban, egy alsó és egy felső korlát köze kell beszoŕıtani, hogy a
specifikációnak megfelelő drop értéket kapjunk:

(1− ε)Z ≤ Z∗ <≤ (1 + ε)Z. (3.6.34)

A további számı́tásokban ε értékét ε = 3% -ra választjuk, megfelelve az IEC-
60076-5 [IEC, 2000] által támasztott követleményeknek. A (3.6.34)-es egyenletben
bevezetett Z∗-ot tovább alaḱıtva, a (3.2.7) egyenlőtlenséghez hasonlóan, két pozinom
hányadosaként feĺırva:

Z∗ =
Z ′

Z ′′
. (3.6.35)

A következő absztrakt változók bevezetésével Z ′, a BB-nak megfelelő alak-
ban ı́rható fel. Bevezetésükkel a BB alkalmazásához szükséges csomópontok ge-
nerálhatóak (3.1. táblázat):
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A =
2πµ0fPwl

U2
m

rKtK
3

, (3.6.36)

B = A+
rN tN

3
, (3.6.37)

C = B + rKg, (3.6.38)

D = C +
tKg

2
, (3.6.39)

E = D +
g2

2
. (3.6.40)

Az E változó értéke megfelel a (3.2.7) pozinomiális alakú kifejezés számlálójának
(Z ′)-nek, amitmit a következő alsó és felső korlátok közé kell beszoŕıtani:

(1− ε)Z ′ ≤ E <≤ (1 + ε)Z ′. (3.6.41)
A (3.6.36)-(3.6.40) szerint bevezetett változókra az A kivételével, nem defi-

niálható alsó korlát a GP-nek megfelelő pozinomiális alakban. Azonban ezeknek
az egyenletek relaxációja már igen, a B kifejezése a következő öt egyenlőtlenség
seǵıtségével illesztető be a GP modellbe:

B ≥ A+
rN tN

3
, (3.6.42)

B ≥ A(1 + kdA), (3.6.43)

kdA ≤
rN tN

3

A
, (3.6.44)

B ≤ A(1 + kuA), (3.6.45)

kuA ≥
rN tN

3

A
, . (3.6.46)

A (3.6.42). egyenlőtlenség egyértelműen elő́ır egy alsó korlátot a (3.6.37) kife-
jezéshez. Mı́g a (3.6.45), (3.6.46) összefüggések seǵıtségével az egyenlőtlenség másik
oldala is relaxálható. Ezekhez a feltételekhez hasonlóan a (3.6.43), (3.6.44) kife-
jezések biztośıtanak a rN tN

3
/A kifejezésnek egy alsó és felső korlátot. A további

feltételek azért hasznosak, hogy a teljes értelmezési tartományt lefedjük, ezért
néhány keresési ág számára szükséges további felső korlátot bevezetni, hogy a
globális optimum meghatározható legyen. Az alsó korlátok önmagukban nem jelen-
tenének megszoŕıtást, a (3.6.42) miatt. A további problematikus egyenlőtlenségek
(3.6.38), (3.6.39), (3.6.40) ugyanezzel a módszerrel kezelhetők, azaz mindegyik
számára definiálható egy alsó (kd) és egy felső (ku) korlátot reprezentáló paraméter.
Ezeknek a paramétereknek a kezdőértéke a transzformátor geometriai paraméterei
alapján könnyedén meghatározható.

Az algoritmus ezek alapján az absztrakt paraméterek alapján akkor alkalmaz
elágaztatás lépést, amikor az adott csomóponthoz kapott megoldás teljeśıti a (3.6.45)
és (3.6.45) egyenlőtlenségek által definiált feltételeket, de nem teljeśıti az eredeti,
(3.6.33) egyenlőtlenséggel definiált feltételt. Ez az eset áll fenn akkor, amikor

A+
rN tN

3
< B < A(1 + kuA). (3.6.47)

35



Természetesen, egyszerre több ilyen feltételt kell vizsgálni az algoritmusnak, ame-
lyekre ugyanez a helyzet fennálhat. Ebben az esetben a legkritikusabb feltétellel
foglalkozik az algoritmus. Az elágaztatás után, két létrejövő csomópont megegyezik
a szülővel, de magasabb elő́ırást tartalmaz az alsó (kdA) és alacsonyabbat a felső
(kuA) korlátra. A két csomópont úgy jön létre, hogy lefedje a teljes megoldási hal-
mazát a rN tN

3
/A - nak, az elágaztatás az A+ rN tN

3
és a B értéke közötti tartományban

történik meg, olyan módon, hogy szétválasztjuk a két létrejövő keresési tartományt.
Nem esett szó eddig a Z∗ nevezőjében szereplő:

Z ′′ = hK + 0.32s, (3.6.48)

pozinomról, amely a számlálóval párhuzamosan, teljesen analóg módon kezelhető.
Ehhez a kifejezéshez is rendelhető egy felső (ku) és egy alsó (kd) korlát:

Z ′′ ≤ hK + 0.32s, (3.6.49)
Z ′′ ≤ hK(1 + 0.32ku), (3.6.50)

ku ≥ s

hK
, (3.6.51)

Z ′′ ≥ hS(1 + 0.32kd), (3.6.52)

kd ≤ s

hK
, (3.6.53)

melyeknek a seǵıtségével az optimális ablakszélességre (s) és tekercsmagasságra (hK)
elő́ırt arány, és ı́gy a rövidzárási impedancia a ḱıvánt pontossággal meghatározható.

3.6.6. Az optimalizálási modell tesztelése

Az optimalizáló algoritmus teszteléséhez egy három fázisú, 200 MVA névleges tel-
jeśıtményű autotranszformátort választottam. A feladat optimalizálási paramétereit
a 3.2. táblázatban foglaltam össze. Az eredményként kapott transzformátor
modellek rövidzárási impedanciára és rövidzárási veszteségére kapott értékekeket
egy végeselem-módszeren alapú tervezőprogram seǵıtségével validáltam. Az el-
lenőrzéshez feléṕıtett végeselem-modell, és végeselem-módszeren alapuló kód az ipar-
ban régóta elterjedten használt, megb́ızható eredményeket szolgáltató, a [Ander-
sen, 1978,Andersen, 1973a,Andersen, 1997] cikkekben bemutatott eljáráson alapul.
Ez a módszer a tekercsek rézkitöltési tényezőjével helyetteśıtett tekercsgeometriát
használja a számı́táshoz, ı́gy ezzel a módszerrel könnyen összevethetőek az optima-
lizáló módszer által kapott eredmények.

A vizsgált transzformátor kapcsolási csoportja YNa0d11, amiből látható, hogy a
főtekercsek és a szabályozó tekercs mellett tartalmaz még egy kiegyenĺıtő tercier te-
kercset. Ez a tekercs 40 MVA névleges teljeśıtményű, amit az egyszerűség kedvéért,
a [Del Vecchio et al., 2002] által is javasolt módon, a vasmag és a belső tekercs
között elhelyezkedő extra szigetelési távolságként kezeltem. Az elő́ırt paraméterek
megválasztásánál az IEC-60076 [IEC, 1993,Commission, 2006] szabvány ajánlásait
vettem figyelembe.

A transzformátor hűtését ONAN/ONAF-nak választottam (2.1. ábra). Ennek
megfelelően, a megengedhető áramsűrűség értékét a főtekercsekben 3 A/mm2 -re,
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3.2. táblázat. A modell validációjához használt teszt transzformátor paraméterei

Paraméter Mértékegység Érték

Névleges teljeśıtmény MVA 200/200/40
Frekvencia Hz 50
Kapcsolási csoport YNa0d11
Fázisszám # 3
Rövidzárási impedancia % 13,5
Főszigetelési távolság mm 97
Végbetétek összmagassága mm 370
K oldali szigetelési távolság mm 220
N oldali szigetelési távolság mm 450
Fázistávolság mm 97
Vasmag-Tercier távolság mm 20
Tercier szigetelési távolság mm 66
Vasmag-szekrény szigetelés felül mm 60
Vasmag-szekrény szigetelés alul mm 90

Vasmag

oszlopok száma # 3
max. oszlopindukció T 1.7
kitöltési tényező % 90
vasmag anyag M1H
anyagköltség e/kg 3

K
tekercs

Vonali feszültség kV 230
Fázis feszültség kV 132,8
Fázis áram A 213,4
BIL kV 950
AC kV 395
Réz kitöltési tényező % 50
Gyártási és anyagköltség e/kg 8

N
tekercs

Vonali feszültség kV 420
Fázis feszültség kV 98,1
Fázis áram A 288,7
BIL kV 1300
AC kV 650
Réz kitöltési tényező % 45
Gyártási és anyagköltség e/kg 8

Szabályozó
tekercs

szabályzási tartomány % 15
Szigetelés teljes
Szabályozott tekercs N
Réz kitöltési tényező % 40

Tercier
tekercs

Rendszer feszültség kV 24
Teljeśıtmény MVA 40
Szélessége mm 20
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a szabályozó tekercsbe 3, 5 A/mm2 -re korlátoztam, figyelembe véve a tekercsek
melegedését. A szigetelési távolságokat, a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően
választottam meg, a BIL és az AC szigetelési szintek alapján [Del Vecchio et al.,
2010, Kulkarni and Khaparde, 2004, Karsai et al., 1987]. A tekercsek réz kitöltési
tényezői jól becsülhetőek az előzőleg legyártott transzformátorok alapján. A teker-
csek minimális szélességét 10 mm-re álĺıtottam, a zárlati igénybevételek miatt. Az
oszlopindukció maximális értékét 1, 7 T - ra vettem fel, figyelembe véve az esetlegesen
a zajra és a túlfeszültségekre vonatkozó elő́ırásokat. Vasmag anyagnak, a TRAN-
COR H1 minőségű, 0,27 mm vastag transzformátorlemezt választottam [AK-Steel,
2013].

A kapitalizációs költségeket, a [Sőrés et al., 2014]-ben bemutatott szkenáriók
közül választottam ki. Mivel ennek a tesztnek az elsődleges célja, hogy az optima-
lizáló módszerrel kapott rövidzárási impedancia értékét, illetve a rövidzárási vesz-
teségekre alkalmazott értékét a végeselem szoftver seǵıtségével ellenőrizzem. Ezért
ehhez a számı́táshoz, a 12 lehetséges eset közül egy átlagos szkenáriót választottam,
ahol a rövidzárási veszteség kapitalizációs tényezője k1 = 1800 e/kW és a vas-
mag kapitalizációs tényezője k2 = 6000 e/kW. A vizsgálatot mindhárom lehetséges
szabályozó-tekercs poźıcióra (lásd 3.1. ábra) elvégeztem, az optimalizált változókra
kapott eredményeket a 3.3. táblázat tartalmazza. Ezek a változók egyértelműen
definiálják a transzformátor egy ablakát, amelyre a végeselem számı́tás elvégezhető.
Az ı́gy kapott eredmények összehasonĺıtását tartalmazza a 3.4. táblázat. Az ebben
szereplő értékek jó egyezést mutatnak mind a három tekercselrendezés esetére.

Az irodalmi összefoglalóban láttuk azt a Csikós Béla [Csikós, 1962] által is al-
kalmazott szerkesztési irányelvet, hogyha megnöveljük a főszigetelési távolságot, ak-
kor a transzformátor költsége nő. Ezzel szemben, a vizsgált esetben a legkisebb
össztömegű és a legkisebb veszteségű eredményt abban az esetben kaptuk, amikor a
szabályozó tekercs a két főtekercs között helyezkedik el, vagyis amikor legnagyobb
a főszigetelési távolság. Ennek az oka a drop, amely aránylag nagyobb az autot-
ranszformátorok esetén. A rövidzárási impedancia növelésének a leghatékonyabb
eszköze pedig a főszigetelési távolság növelése [Karsai et al., 1987,Del Vecchio et al.,
2010,Kulkarni and Khaparde, 2016, Újházy, 1969a].

3.7. Teljeśıtőképességi anaĺızis
A metaheurisztikus optimalizáló módszert, a teljeśıtőképesség szempontjából, egy
újabb példán keresztül összevetettem egyéb optimalizáló algoritmusokkal:

• Egyszerű iterációs módszerrel (Multi Design Method, MDM), amely a metahe-
urisztikus módszer független változóit a megadott állapottéren, előre megadott
pontossággal vizsgálja.

• Két, evolúciós alapú, iterat́ıv, metaheurisztikus optimumkereső technikával:

részecske-raj optimalizálás (Particel Swarm Optimization, PSO) [Kennedy,
2011,Shi et al., 2001,Dudás, 2011],

szürke farkas optimalizálás (Gray Wolf Optimization, GWO) [Mirjalili
et al., 2014].
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3.3. táblázat. A modell optimalizált változóinak az értékei, a három vizsgált tekercs-
elrendezés esetén. Az oszlopok elnevezésénél, a római szám, a szabályozó tekercs
(Sz), vasmagtól számı́tott való sorszámát jelöli. Pl. Sz I = SZ | K | N.

Sz I Sz II Sz III

Vasmag
oszlop átmérő mm 876 874 871
oszlop indukció T 1,4 1,4 1,4
vasmag tömge t 73,9 69,5 70,2
üresjárási veszteség kW 59,7 56,3 56,9
menetfeszültség V 167,8 167,5 166,3
ablakmagasság mm 2160 2055 1903
K tekercs
belső átmérő mm 1330 1094 1091
tekercs magasság mm 1790 1685 1533
tekercs szélesség mm 119 122 121
menetszám # 791 793 799
áramsűrűség A/mm2 2 2 2
N tekercs
belső átmérő mm 1969 1746 1712
tekercs magasság mm 1772 1668 1518
tekercs szélesség mm 150 162 169
menetszám # 585 586 590
áramsűrűség A/mm2 2 2 2
Szabályzó tekercs
belső átmérő mm 1096 1512 2245
tekercs magasság mm 1522 1432 1303
tekercs szélesség mm 20 20 20
áramsűrűség A/mm2 2 2 2
rövidzárási veszteség kW 246,8 219,1 238,2
ablakszélesség mm 746 657 755
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3.4. táblázat. A metaheurisztikus optimalizáló (Opt) által számolt rövidzárási impe-
dancia és a rövidzárási veszteség összehasonĺıtása végeselem módszerrel (FEM) [An-
dersen, 1997] kapott eredményekkel.

Sz I Sz II Sz III

Opt FEM Opt FEM Opt FEM
Akt́ıv rész teljes rövidzárási vesztesége kW 246,8 253,8 219,1 233 238,2 246,2
Rövidzárási impedancia
abszolút értéke % 13,5 13,38 13,5 13 13,5 13,57
képzetes része % 13,5 13,38 13,5 13 13,5 13,57
valós része % - 0,13 - 0,12 - 0,12

Ezek az opimumkereső technikák a különböző heurisztikák alapján próbálnak
a megoldásjelölt állapotán jav́ıtani. A PSO- és a GWO-optimalizálás nem
használ gradienst az optimalizálandó problémában, ami egyúttal azt is jelenti,
hogy nem igényli, hogy az optimalizálandó jellemző az állapottéren differen-
ciálható, konvex legyen. A PSO és a GWO részben szabálytalan problémák
esetén is alkalmazható [Dudás, 2011].

Egy megoldás előálĺıtásának a számı́tási költsége ebben a fejezetben részletezett
és a fent emĺıtett három másik módszer (3.6. táblázat) esetén hasonlóan ala-
csony. Így a teljeśıtőképességi anaĺızis során a célfüggvény értékének a változását
vizsgáltam az iterációs lépések függvényében. Ez alól kivételt jelent az MDM, mely-
nek során adott pontossággal n = 200000 esetet vizsgáltam. Az ı́gy kapott lehetséges
megoldások nagy számát illusztrálja a 3.8. ábra.

3.8. ábra. Az MDM-módszerrel kapott, az adott menetfeszültséghez tar-
tozó, optimális menetfeszültségek értéke a transzformátor menetfeszültségének a
függvényében ábrázolva.
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3.7.1. A teszt transzformátor

Az összehasonĺıtást egy háromfázisú, 80 MVA teljeśıtményű hálózati nagytransz-
formátoron végeztem el. A kapitalizációs tényezőket a [Orosz et al., 2015] cikkben
levezetett, gazdasági szkenáriók közül választottam ki. Így az üresjárási veszteséghez
tartozó kapitalizációs tényező értéke k1 = 7000 e/kW, mı́g a rövidzárási veszteséghez
tartozó kapitalizációs tényező értéke k2 = 1000 e/kW.

A transzformátor hűtését ONAN-nak választottam, a maximális külső
hőmérsékletet pedig 40◦C- nak. Az olaj hőmérsékletének az emelkedése a teker-
csekben Θwo=65 K, az IEC-60076 -os [IEC, 1993] szabványnak megfelelően. Így,
tapasztalati alapon, a megfelelő tekercsmelegedésekhez a főtekercsek áramsűrűségét
3 A/mm2-ben, a szabályozó tekercs áramsűrűségét pedig 3, 5 A/mm2 -ben li-
mitáltam. A tekercseket azok réz kitöltési tényezőjével helyetteśıtettem, amelyek
az alkalmazott technológia, a teljeśıtmény, és a feszültségszint ismeretében, a ta-
pasztalat alapján meghatározhatóak. Az oszlopindukció maximális értékét 1,7 T-
ban határoztam meg, mı́g a vasmaghoz az AK-Steel által forgalmazott TRAN-COR
H1 minőségű lézerlemezét tekintettem [AK-Steel, 2013]. A szigetelési távolságok
megválasztásánál a [Del Vecchio et al., 2010, Ryan, 2013,Kulkarni and Khaparde,
2004,Karsai et al., 1987] - ben található, BIL és AC igénybevételek alapján, egy-
szerű gyakorlati számı́tással kapható távolságokat vettem figyelembe. Az előzetes
tervezéshez szükséges összes paramétert a 3.5. táblázat tartalmazza.

3.7.2. A kapott eredmények értékelése

A négy különböző optimalizáló módszerrel kapott kulcs-paraméterek összefoglalása
a 3.7. táblázatban található. A célfüggvény értékének a változása a lépésszám
függvényében a négy összehasonĺıtott módszer esetén a 3.9. ábrán látható. Mivel egy
iteráció számı́tási költsége hasonló, jól látszik, hogy az MDM módszer a legkevésbé
hatékony. A keresési tartomány nem elég sűrű diszkretizálása miatt, a nagyszámú
iteráció ellenére, nem ez a módszer találta meg a legkisebb célfüggvényértéket, és
az ahhoz tartozó optimális főméreteket. Az irodalomnak megfelelően, az evolúciós
algoritmusok seǵıtségével gyorsabb módszerekhez jutottunk [Khatri et al., 2012,Ge-
orgilakis, 2009b]. A PSO és a GWO algoritmusok esetén 1000 iterációt futott le,
de jól látható, hogy körülbelül n = 50 lépés után jól megközeĺıtették az optimális
megoldás értékét.

Az anaĺızis célja, hogy a metaheurisztikus megoldó módszer gyorsaságát, pon-
tosságát ezekhez a módszerekhez képest elhelyezzem, alkalmazhatóságát igazoljam.
Hiszen a BB alkalmazása miatt, a módszer jelentősen vesźıthetett a sebességéből,
pontosságából. Ennek ellenére, a teszt eset vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy
a négy módszer közül a leggyorsabb és a legolcsóbb megoldást is az új módszer
szolgáltatta. Ebben a konkrét esetben, 1 szétválasztás után érte el ezt az eredményt,
amely egy nagyságrenddel gyorsabb az őt követő PSO- és GWO-algoritmusok se-
bességéhez képest. A különböző optimalizálási módszerekkel kapott célfüggvény
értékek nagyon közel, 1% eltérésen belül helyezkednek el egymáshoz képest.

Ha a 3.7. táblázatban található tervezési paramétereket vizsgáljuk, akkor
látható, hogy a vasveszteség és a rézveszteség értéke nagyon hasonló mind a négy
módszer esetén. Azonban a vas/réz tömegarány a metaheurisztikus módszer által
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3.5. táblázat. A módszerek alkalmazhatóságának a vizsgálatához felhasznált nagy-
transzformátor modell paraméterei

Paraméter Mértékegység Érték
Névleges teljeśıtmény MVA 80
Frekvencia Hz 50
Kapcsolási csoport YNd11
Fázisok száma # 3
Drop % 16.5
Főszigetelési távolság mm 71
Végszigetelés összes hossza mm 370
K oldali szigetelési távolság mm 155
N oldali szigetelési távolság mm 330
Fázistávolság mm 71
Vasmag és a szekrény közti felső szigetelési távolság mm 60
Vasmag és a szekrény közti alsó szigetelési távolság mm 90

Vasmag

oszlopok száma # 3
max. oszlopindukció T 1.73
kitöltési tényező % 90
transzformátorlemez t́ıpusa 27H074
anyagköltség e/kg 3

K
tekercs

Vonali feszültség kV 33
Fázis feszültség kV 19.05
Fázis áram A 1399.64
Réz kitöltési tényező % 70
Anyag- és gyártási költség e/kg 8

N
tekercs

Vonali feszültség kV 225
Fázisfeszültség kV 129.9
Fázis áram A 205.28
BIL kV 1050
AC kV 460
Réz kitöltési tényező % 50
Anyag- és gyártási költség e/kg 7

Szabályozó
tekercs

Szabályzási tartomány % 15
Szigetelés teljes
Szabályozott tekercs N
Kitöltési tényező % 70
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3.6. táblázat. A teljeśıtményanaĺızis során alkalmazott transzformátor optimalizáló
modellek összehasonĺıtása

MDM PSO GWO Metaheurisztikus

Folytonos változók száma 0 6 6 28
Diszkrét változók száma 6 0 0 0
Fetételi egyenletek és egyenlőtlenségek 26 26 26 62
Paraméterek száma 40 40 40 40
Futási idő >4 óra <10perc <10perc <1perc

szolgáltatott eredmények esetén különbözik a legjobban a többitől. Az ezzel kapcso-
latban álló mennyiség, a menetfeszültség értéke is ebben az esetben a legkisebb.

3.9. ábra. A célfüggvény értéke a lépésszám függvényéban a négy összehasonĺıtott
módszer esetén.

3.8. Következtetések
A fejezetben bemutattam, hogy a mag-t́ıpusú transzformátorok esetén a GP po-
zinomiális formalizmusával nem lehet helyesen figyelembe venni a transzformátor
rövidzárási impedanciáját. Az általam kifejlesztett, a GP és a BB algoritmus
összekapcsolásával létrehozott, metaheurisztikus módszer képes helyesen figyelem-
be venni a rövidzárási impedancia Rogowski-faktorral korrigált értékét. A ka-
pott drop eredmények helyességét gyakorlati példákon keresztül, végeselem módszer
seǵıtségével validáltam.

Az irodalomban megtalálható GP algoritmushoz képest bemutattam, hogyan
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3.7. táblázat. A négy, különböző optimalizáló algoritmussal kapott eredmények

MDM PSO GWO metaheurisztikus
Vasmag
oszlopátmérő mm 750 747.45 753 746
oszlopindukció T 1,42 1,42 1,41 1.4
vasmag tömge t 43,4 43,50 43,61 42.9
üresjárási veszteség kW 27.3 27.97 27.25 27
menetfeszültség V 124.8 126.77 125.58 123.6
K tekercs magassága mm 1760 1712.55 1737.31 1766

Áramsűrűség

K tekercs A
mm2 2.37 2.74 2.40 2.0

N tekercs A
mm2 1.98 1.80 2.0 2.0

Szabályozó tekercs A
mm2 3.25 2.80 3.24 3.0

Összegzés
rövidzárási veszteség kW 244.5 245.17 246.43 244.1
főszigetelési távolság mm 71 71 71 71
réz tömege t 18.73 18.73 18.41 18.1
célfüggvény e 703437 708056 703328 698846

terjeszthető ki a az algoritmus különböző t́ıpusú vasmagok és autotranszformátorok
kulcsparamétereinek a számı́tására is. Végül, gyakorlati példán keresztül igazoltam,
hogy az algoritmus ezt a globális optimumot hatékonyan találja meg, melyet más, az
irodalomban fellelhető heurisztikus és evolúciós stratégiákat alkalmazó módszerekkel
való összehasonĺıtással igazoltam.

3.9. Új tudományos eredmények

I. Tézis

A geometriai programozás és a Branch and Bound algoritmus
összekapcsolásával egy olyan új metaheurisztikus transzformátor opti-
malizálási modellt dolgoztam ki, amely alkalmas különböző t́ıpusú vas-
magok és szabályozó-tekercs poźıciók esetén meghatározni egy mag-
t́ıpusú nagytranszformátor akt́ıv részének leggazdaságosabb méreteit. A
módszert az irodalomban fellelhető más módszerekkel összevetettem, al-
kalmazhatóságát igazoltam. A kapott eredményeket az iparban használt
végeselem szoftver seǵıtségével validáltam.
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4. fejezet

A hűtőrendszer és a szigetelőolaj
költségének hatása mag-t́ıpusú
nagytranszformátorok tervezési
kulcs-paramétereire

Az előző fejeztben bemutatott mag-t́ıpusú transzformátor modell, a nemzetközi iro-
dalomban található modelleknek megfelelően, az előzetes tervezés esetén elhanya-
golja a szigetelőanyagok, és a hűtőrendszer költségét. Azonban a teljes szigetelési
rendszer költsége a transzformátor teljes gyártási költségének általában a 10-20 %-át
teszi ki [Karsai et al., 1987,Hart, 2013].

Napjainkban, a kedvező tulajdonságaik és a környezetvédelmi szempontok figye-
lembevétele miatt, kezdenek teret nyerni az észter és a szilikon alapú hűtőfolyadékok.
Különleges kritériumok esetén, pl. ahol magas hőállóság szükséges, ott szilikon
alapú, vagy ahol biológiai úton lebomló hűtőfolyadékra van szükség, ott észtereket
alkalmaznak a transzformátorok hűtőfolyadékaként [Zhang et al., 2016,Mehta et al.,
2016b,Mehta et al., 2016a]. Utóbbira jellemző példa a tengeri szélerőművek transz-
formátorai [Al-Amin et al., 2013]. Ezek az észter alapú anyagok, a kedvező di-
elektromos, termikus és öregedési paramétereik miatt valós alternat́ıvát jelenthet-
nek a közeljövőben a kőolaj alapú transzformátor olajokhoz képest [Zhang et al.,
2016,Mehta et al., 2016b,Mehta et al., 2016a].

A fejezetben bemutatom a transzformátor tervező modell egy olyan
továbbfejlesztését, amely már figyelembe veszi a transzformátorban és az olajra-
diátorokban tárolt hűtőfolyadék mennyiségét.Az elvégzett számı́tásokkal igazolom,
hogy az észter alapú olajok nemcsak a speciális követelmények miatt, hanem a
kedvező transzformátor kulcs-paraméterekre gyakorolt kedvező hatásuk miatt is al-
ternat́ıvái lehetnek a hagyományos transzformtáorolajonak.

Az ı́gy kiegésźıtett modell radiátoros (xxAN) és radiátort és ventillátort (xxAF)
tartalmazó hűtőrendszerek esetén használható. A két hűtést́ıpus csak az alkalmazott
konstansok értékében tér el egymástól. Az egyszerűség kedvéért, csak háromfázisú
háromoszlopos vasmaggal késźıtett transzformátor, (xxAN) t́ıpusú hűtése esetén
mutatom be a modellen alkalmazott kiegésźıtéseket. További feltételezés még, hogy
a transzformátor egy darab, feszültség alatti fokozatkapcsolót (OLTC) tartalmaz, a
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transzformátorszekrénybe beéṕıtve.

4.1. ábra. A vizsgált háromfázisú transzformátor szigetelési rendszere. Az A, B, C,
D és E jelöli a különböző szigetelési távolságokat. Az egyes számokkal pedig a Voil1,
Voil2, Voil3, Voil4, Voil5-nek megfelelő térfogatelemet jelöltem.

4.1. A kiegésźıtett metaheurisztikus optimalizáló
modell

Ahhoz, hogy alkalmassá tegyem az előző fejezetben bemutatott metaheurisztikus
optimalizáló modellt a transzformátor külső, radiátoros hűtőrendszerének a mo-
dellezésére, ki kellett egésźıtenem a feltételi egyenlőtlenségrendszert a szigetelőolaj
és a szükséges radiátorok mennyiségének számı́tásával. Ehhez módośıtani kell a
célfüggvényt, továbbá a transzformátor olaj térfogatát is fel kell ı́rni pozinomiális
alakban.

4.1.1. A módośıtott célfüggvény

Az olaj és a hűtőrendszer költségét a célfüggvény veszi figyelembe, mely a
következőképpen néz ki, az eddig használt (3.5.8)-as egyenlethez képest:

f
′

0 = f0 + CoilVoil + Cradtrad + Cventven (4.1.1)
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4.2. ábra. A vizsgált ONAN hűtés átekintő képe, a modell kiegésźıtéséhez bevezetett
új változókkal együtt (ht, hr)

ahol Coil jelöli az alkalmazott szigetelőolaj költségét ( em3 ), Crad és Cven pedig a
radiátorok és a ventilátorok költségét reprezentálja e

db egységben. Itt a GP alkal-
mazása miatt trad és tven folytonos, nem egész értékű darabszámot is felvehet. Mivel
a radiátorok elemszáma a gyakorlatban 100-nál nagyobb érték, a kereḱıtés által oko-
zott hiba nem szignifikáns. A feltételezett xxAN hűtés miatt (4.2. ábra), hőcsere
csak a radiátorokon keresztül történik, ı́gy esetünkben tven = 0.

4.1.2. A szükséges olajtérfogat meghatározása

A transzformátorban tárolt olaj mennyisége, a következő térfogatok összegeként
számolható:

Voil = VTo + VCo + VRo, (4.1.2)

ahol VTo a szekrényben, a VCo a konzervátorban, VRo pedig a radiátorokban tárolt
olaj mennyiségét reprezentálja m3-ben.

Mivel az alkalmazott metaheurisztikus modell a transzformátor költségét az akt́ıv
rész térfogatának (Vap) ismeretében számı́tja ki, ezért a szekrényben található olaj
mennyisége, a 3.1. táblázatban alkalmazott jelöléseket alkalmazva, a következő alak-
ba ı́rható:

VTo = LWH − Vap. (4.1.3)

Ez a formula megfelel a mérnöki gyakorlatnak, azonban esetünkben nem alkal-
mazható, mert a GP modellezési szabályok szerint, pozinomiális kifejezés nem tar-
talmazhat kivonást. Így e helyett a feĺırás helyett, a 4.1. ábrának megfelelő módon,a
következő öt különböző térfogatelem (Voil1, Voil2, Voil3, Voil4, Voil5) összegeként fejez-
tem ki az olajtartányban tárolt olaj mennyiségét:

VTo = Voil1 + Voil2 + Voil3 + Voil4 + Voil5. (4.1.4)
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A számı́tás során az olajtartányt egyszerű téglatestnek feltételeztem. A
módszerben alkalmazott egyenletek levezethetőek más t́ıpusú szekrények esetére is.
Az egyes térfogatelemek, a következőképpen fejezhetőek ki a transzformátor modell
változóival és paramétereivel:

Voil1 = (D + C)LW, (4.1.5)

ahol D a fedél és a felső járom közti szigetelési távolság (mm), C az alsó járom és
a fenéklemez közti távolság (mm), a 3.7. ábrán látható módon, L és W pedig a
transzformátor-szekrény belső hosszúsága és szélessége a 3.1. táblázatnak megfelelő
módon,

Voil2 = (2DC + E)(2s+ A+B + 2δMS)L, (4.1.6)

ahol s az ablakszélesség (3.1. táblázat), E pedig az alkalmazott végszigetelés összege
(mm), δMS pedig az alkalmazott fluxuscsapda szélességét (mm) veszi figyelembe:

Voil3 = (A+B)hKL, (4.1.7)

ahol hK a K tekercs magassága (3.1. ábra):

Voil4 = m((1− π/4)s)2hK , (4.1.8)

ahol m a betekercselt oszlopok száma, és

Voil5 = hss(A+ 2B + 2g + (1− π/4)DOLTC), (4.1.9)

ahol g az alkalmazott főszigetelési távolság (mm), DOLTC pedig a feszültség alatti
fokozatkapcsoló átmérője (kontaktköre) (mm).

A konzervátorban található olaj mennyiségének a meghatározása a vasszerkezet
ismerete nélkül nehéz feladat lenne. Ezért a gyakorlatban, az előzetes tervezés esetén
sikerrel alkalmazott, statisztikai alapon levezetett tényezőn (cemp) alapuló becslés
seǵıtségével határoztam meg [Karsai et al., 1987]:

VCo = cempVTo. (4.1.10)

A radiátorok által tartalmazott olaj térfogata, a radiátor magasságának (hr) és
darabszámának (t) az ismeretében a következőképpen határozható meg:

VRo = cradthrAr, (4.1.11)

ahol Ar egy radiátor elem területe (mm2)-ben, és crad a hozzá tartozó konstans,
amelynek a seǵıtségével az adott elemhez tartozó olaj mennyisége számolható. A
számı́tás során a DIN50216-6-os szabványnak megfelelő [Karsai et al., 1987], az
iparban általánosan használt, radiátor elemeket vettem figyelembe, melyek szélessége
520mm és vastagsága 45mm.
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4.3. ábra. Természetets olajáramlású transzformátor hűtésének elvi sémája

4.2. Transzformátorok külső hűtőrendszerének a
méretezése természetes olajáramlás esetén

Kisebb transzformátorok esetén, a szekrény felülete elegendő lehet ahhoz, hogy a
veszteségekből keletkező hőt a felületén eldisszipálja. Nagytranszformátorok esetén
ez a felület már nem elegendő, a legegyszerűbb esetben, természetes olajáramlás
és természetes léghűtés alkalmazása esetén, radiátorokat használnak a hőátadó
felületek megnövelésére [Kulkarni and Khaparde, 2016]. Ennek a hűtési folyamat-
nak az elvi sémája az 4.3. ábrán látható. A bal oldali ábra az olaj keringésének
az útvonalát, mı́g a jobb oldali ábra az olaj hőmérsékletének az értéket mutatja a
magasság függvényében. A radiátor alján, a szekrénybe belépő lehűlt olaj (Θooc),
először beáramlik a tekercsbe, ott felmelegszik, majd a radiátor tetején lévő szele-
pen keresztül elhagyja a szekrényt. Itt a meleg olaj hőmérséklete Θc. A tekercs
átlagmelegedése Θwa, mı́g a tekercs környezetében lévő olaj átlagos melegedése Θwa,
Θw−o pedig a tekercsátlag és az olajátlag közötti hőlépcső [Karsai et al., 1987].
Tovább növelhető a rendszer hűtési teljeśıtménye a radiátorok magasra helyezésével,
ventilátorok felszerelésével stb. Azonban ezeknek a további hűtési rendszereknek a
tárgyalásával most nem foglalkozom.

4.3. A hűtőrendszer méretezése
Látható, hogy radiátoros hűtés esetén a szükséges olaj mennyiségének a meg-
határozásához elengedhetetlen a radiátorok számának az ismerete. Ehhez az op-
timalizáló módszert egy hűtőrendszer méretező számı́tással kell kiegésźıteni. A
számı́táshoz, a legnagyobb összveszteségű üzem esetén keletkező veszteséget kell
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figyelembe venni. Ennél beéṕıtett hűtőteljeśıtmény (Pt) nagyobb kell, hogy legyen:

Pnll + rPll ≤ Pt, (4.3.12)

ahol Pnll a transzformátor üresjárási, Pll a rövidzárási vesztesége, mı́g az
r tényező jelenti a névleges üzem közbeni és a szabályozott tekercs minimális
feszültségű állásánál fellépő veszteségek arányát. Nem csak a radiátorok által
hővezetéssel leadott hő mennyisége járul hozzá a transzformátor hűtéséhez, hanem a
transzformátor szekrény által hővezetéssel, illetve a transzformátor által elsugárzott
hő összmennyisége is jelentős. Így a transzformátor teljes hőleadó képessége a
következő alakot ölti:

Pt ≤ Prad + Pet + Ps, (4.3.13)

ahol Prad és Pet reprezentálja a radiátorokon és az olajtartányon hővezetéssel leadott
hőt kW egységben, Ps pedig a transzformátor által lesugárzott hő (kW). Azonban
a (4.3.13) egyenlet, a dropnál bemutatott módon, nem pozionomiális alakú. Így
hasonlóan a drophoz, a metaheurisztikus módszerben egy újabb BB alkalmazásával
vehető ez a feltétel is figyelembe.

4.4. Radiátor hőtechnikai modellje
A radiátorok hőleadását egy gyakorlatban alkalmazott módszer seǵıtségével veszi
figyelembe a modell, amelyben a radiátor hőleadó felülete (Ar) a radiátor ma-
gasságának (hr) a lineáris függvényeként adott, a (cr) konstans pedig a gyártói
adatlap szerint számolható [rad, 2017]:

Pr = ArpeaΠ
4
k=1ck, (4.4.14)

Ar = crhrt. (4.4.15)

Az egyenletekben szereplő hr és t a GP modell új változói, pea = 0.28 kW/m2

a felület hőleadási tényezője, ck tényezők seǵıtségével pedig a különböző hőleadási
módok vehetők figyelembe, egy-egy egyszerű konstans seǵıtségével [Karsai et al.,
1987]. Ez a széleskörben alkalmazott számı́tási mód, amely mérnöki gyakorlat által
támasztott követelményeknek megfelelő eredményt szolgáltat. A fő előnye a formu-
la alkalmazásának, hogy monomimiális alakban kifejezhető, és hozzávehető a GP
modellhez.

4.5. Az olajtartány hőtechnikai modellje
A transzformátor szekrény által disszipált hő kétféle módon távozhat: konvekcióval
(Pet) és hősugárzással (Ps) [Del Vecchio et al., 2010,Ryan, 2013,Kulkarni and Kha-
parde, 2004, Karsai et al., 1987, Georgilakis, 2009b]. Ezek a hatások a következő,
pozinomiális alakú, tapasztalati képletekkel kifejezhetők a GP modell számára:

Pet = Afpeacf + Aeppeacep, (4.5.16)
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Ps = Aspsacf + Asppsacep, (4.5.17)

ahol pea = 0.28 kW/m2 és psa = 0.28 kW/m2 a felületi hőátadási tényezők. A cf
és az cep konstansok a gyártási tapasztalat alapján, a mérések alapján számı́thatóak.
A különbség köztük, hogy a cf értéke függ a meleg olaj hőmérsékletétől, mı́g cep az
átlagos olajhőméréklet értékétől függ. Af jelöli a szekrény fedelének, Aep pedig az
oldalának a területét, ezeken a felületeken keresztül adja le a hőt a transzformátor
konvekcióval. Ezek a területek a 3.1. táblázatban megadott változók seǵıtségével
kifejezhetőek, új változó bevezetésére ezeken ḱıvül nincs szükség. A elsugárzott hő
számı́tásához használt As és Asp felületek hasonlóan adódnak, azonban ez a felület
a transzformátor kerületére számı́tódik, amihez a radiátorok számát is figyelembe
kell venni.

4.6. A bemutatott optimalizálsi modell tesztelése
A külső hűtőrendszer paramétereivel kiegésźıtett metaheurisztikus transzformátor
optimalizáló modellt, egy háromfázisú, 50 MVA névleges teljeśıtményű hálózati
transzformátor seǵıtségével teszteltem. A számı́táshoz használt összes, technikai
és a gazdasági paraméter, a 4.1. táblázatban megtalálható.

4.6.1. Transzformátor technikai és gazdasági paraméterei

A transzformátor hűtése az IEC-60076-es szabványnak [IEC, 1993], és a bemu-
tatott modellnek megfelelően: ONAN. A külső környezeti hőmérséklet maximális
értéke 40 ◦C. Ezeknek a hűtési elő́ırásoknak megfelelve, a főtekercsek névleges
állapotbeli áramsűrűségének a felső korlátját 3 A/mm2 -re, a szabályozó tekercs
áramsűrűségének felső korlátját 3.5 A/mm2 -ben maximáltam. A tekercs me-
legedését az olajhoz képest, 15 K-nek vettem figyelembe. A megengedett te-
kercs átlagos olajhőmérséklet feletti melegedése: Θwa=65 K, az IEC-60076 -es
szabványnak megfelelően [IEC, 1993]. Így a megengedhető közepes olajhőmérséklet:
Θao=47 K, 3 K -es abszolút mérési bizonytalansággal, a maximális olajhőmérséklet
emelkedés pedig Θom=61,6 K.

A transzformátor vasmagjának a paramétereit a TRAN-COR H1 minűségű
vasmag-anyaggal vettem figyelembe [AK-Steel, 2013]. A transzformátor oszlopai-
ban megengedhető maximális indukció értékét, a gyakorlatnak megfelelően, 1,7 T-ra
korlátoztam, figyelembe véve a szaturációt.

A szigetelési távolságokat a gyakorlatnak, és az irodalomnak megfelelően
[Del Vecchio et al., 2010,Ryan, 2013,Kulkarni and Khaparde, 2004], [Karsai et al.,
1987] választottam meg, a szabványnak megfelelő szigetelési szinteket (BIL, AC)
figyelembe véve. A tekercsek réz kitöltési tényezőjét, az adott feszültségszint, drop
és a gyártási gyakorlat figyelembevételével választottam meg (4.1. táblázat).

A transzformátor optimalizálását két gazdasági szkenárióra (A,B) végeztem
el. Az üresjárási veszteség élettartam költségét figyelembe vevő k1 kapitalizációs
tényező értéke megegyezik a két kiválasztott esetben. Ez azért van ı́gy, mert ezek
a kapitalizációs tényezők ugyanarra a gazdasági környezetre, eltérő kihasználtságú
erőművekhez kapcsolt transzformátorok esetére lettek kiszámı́tva. Az A szkenárió
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esetében egy szélerőműhöz tervezett transzformátort vettem alapul. Itt a k2, azaz a
rövidzárási veszteséget jellemző kapitalizációs tényező értéke, az erőmű alacsonyabb
kihasználtága miatt, viszonylag alacsony. Mı́g a B szkenárió esetében, az ugyanazzal
a műszaki specifikációval elő́ırt transzformátort, egy folyamatosan nagy terheléssel
működő, biomassza erőmű mellé tervezzük, ı́gy k2 kapitalizációs tényező értéke jóval
nagyobb. A két szkenárióra kapott optimális paraméterek összehasonĺıtása mellett,
a fő kérdés az, hogy a hűtőrendszer költsége hogyan befolyásolja a transzformátor
kulcs paramétereit a két, eltérő k1

k2
esetben. Ezért mindkét szkenárió esetében két-két

optimalizálást végeztem, a kapott eredményket a 4.2. táblázat tartalmazza. Az A1,
A2 esetek az A szkenáriót jelentik a hűtőrendszer figyelembe vétele nélkül, illetve
figyelembe vételével. Hasonlóképpen a B szkenárióra a B1 a hűtőrendszer figyelembe
vétele nélküli, mı́g a B2 a hűtőrendszer figyelembe vételével kapott eset.

4.6.2. Eredmények

A két, bemutatott gazdasági szkenárió esetén elvégeztem a transzformátor optimális
paramétereinek a kiszámı́tását. A négy különböző esetre kapott optimális transz-
formátor-modell kulcsparaméterek összehasonĺıtása a 4.2. táblázatban található.

Ha az egyes, A és a B szkenárióra a hűtőrendszer figyelembevételével, és a
hűtőrendszer figyelembevétele nélkül kapott célfüggvény értékeket hasonĺıtottam
össze. Abban az alesetben, amikor a külső hűtőrendszer költsége nem volt része az
optimalizált célfüggvénynek, akkor az akt́ıv rész méretei alapán, utólag számoltam
ki és adtam hozzá a külső hűtőrendszer költségét az optimalizálás során kapott
eredményekhez. A 4.2. táblázatból látható, hogy ezek között az egyes alesetekre
kapott célfüggvény értékek között nincs szignifikáns eltérés ( |A1−A2| ≈ 1%, illetve
|B1 − B2| ≈ 1%), ami az irodalomnak és a gyakorlatnak megfelelően, alátámasztja
a szigetelőolaj és a külső hűtőrendszer költségének az elhanyagolását. Azonban,
hogyha részletesen megvizsgáljuk az egyes al esetekre kapott optimalizált kulcspa-
ramétereket, akkor kiderül, hogy egyes szkenáriók esetén kapott azonos célfüggény
érték, egy jelentős mértékben különböző, réz-vas tömegarányú transzformátorhoz
tartozik.

Az A szkenárió esetében szignifikáns (kb. 5%-os) eltérést láthatunk a réz-vas
tömegarányt, és az ablak méreteket meghatározó, menetfeszültség értékében. A
külső hűtés figyelembevételével kapott, A2 esetben a transzformátor ablak alak-
ja magasabb és vékonyabb, amely nagyobb hőközepet eredményez, ı́gy növelve
az olajhűtés hatékonyságát. A vasmag tömegének az értéke kb. 10%-ban tér el
egymástól a két esetben, ami azt jelenti, hogy már ennél az 50 MVA-es egységnél
is kb. 2 t-val kevesebb vasat tartalmaz a transzformátor akt́ıv része, ha figyelem-
be vesszük a külső hűtést. Ezzel szemben a tekercsekhez felhasznált réz tömege
növekedett kb. 6%-kal, ı́gy a hűtés figyelembevételével a réz vas tömegarány
tovább nőtt ebben, a nagyobb réz-veszteséggel tervezett transzformátor esetében.
Tulajdonképpen azonos célfüggvény érték esetén két teljesen különböző kulcspa-
raméterekkel jellemezhető gépet kapunk.

A B szkenárió esetében, az A-hoz hasonlóan, nincs jelentős különbség a
célfüggvények összköltségének az értékében. Azonban, ebben az esetben a többi
tervezési paraméter esetében sem találunk jelentős különbséget, hiszen ebben az
esetben a transzformátor magas kapitalizálási költségei miatt, a tekercsek névleges

52



4.1. táblázat. A vizsgált transzformátor specifikált paraméterei

Paraméter Mértékegység Érték

Névleges teljeśıtmény MVA 50
Frekvencia Hz 50
Kapcsolási csoport YNd11
Fázisok száma # 3
Rövidzárási impedancia % 12
Főszigetelési távolság mm 97
Végbetét teljes hossza mm 150
K oldali szigetelési távolság mm 100
N oldali szigetelési távolság mm 220
Fázistávolság mm 37
Vasmag - K tekercs távolsága mm 20
Vasmag - szekrény szigetelés felül mm 50
Vasmag - szekrény szigetelés alul mm 40
Maximális megengedett olaj melegedés K 65
Szigetelő olaj költsége e/l 1.2
Radiátor költsége e 23

Vasmag

oszlopok száma # 3
max. oszlopindukció T 1.7
kitöltési tényeő % 90
vasmaganyag M1H
anyagköltség e/kg 3.5

K
tekercs

Vonali feszültség kV 20
Fázis feszültség kV 20
BIL kV 125
AC kV 50
Réz kitöltési tényező % 70
Gyártási és anyagköltség euro/kg 12

N
tekercs

Vonali feszültsége kV 120
Fázis feszültség kV 69.36
BIL kV 550
AC kV 230
Réz kitöltési tényező % 60
Gyártási és anyagköltség e/kg 10

Szabályozó
tekercs

Szabályzási tartomány % ±10
Szigetelés teljes
Szabályzott tekercs N
Réz kitöltési tényező % 60

áramsűrűsége, illetve a transzformátor vas- és rézvesztesége nagyon kicsi. A k1
és a k2 kapitalizációs tényezők értékének az aránya 1 : 1, ahogy az optimalizálás
után számı́tott rövidzárási és a üresjárási veszteségek aránya is. A transzformátor
átmérőjének az értékére nagyon nagy értéket kaptunk a nagy k1 kapitalizációs
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tényező érték miatt. Ebben az esetben az optimalizálással kapott kulcsparaméterek
értékét felüĺırhatja a zárlati erők részletesebb, pl. a K tekercs radiális kihajlásra
való vizsgálata, amely a nagy átmérő miatt kritikusnak tűnik.

4.2. táblázat. Az optimalizálás során kapott eredmények összefoglaló táblázata

A1 A2 B1 B2

k1 e/kW 7066 7066 7066 7066
k2 e/kW 926 926 6825 6825

VASMAG

oszlop indukció T 1,5 1,58 1,52 1,54
vasmag tömege t 24,1 22,2 43,9 43,7
üresjárási veszteség kW 17,8 18,9 33,7 34,3
menetfeszültség V 105,7 101,6 162,7 162,5

K TEKERCS

belső átmérő mm 775 748 992 988
tekercs magasság mm 1120 1200 1000 1000
tekercs szélesség mm 65 67,5 127 127,5
menetszám # 189 197 123 123
áramsűrűség A/mm2 3,1 2,9 1,15 1,185

N TEKERCS

belső átmérő mm 1004 980 1400 1394
tekercs magasság mm 1064 1140 950 950
tekercs szélesség mm 91 92 205 206
menetszám 656 683 426 427
áramsűrűség A/mm2 2,6 2,5 0,835 0,905

SZABÁLYOZÓ TEKERCS

belső átmérő mm 1180 1158 1700 1688
tekercs magasság mm 896 960 800 800
tekercs szélesség mm 11 11,5 21 17,5
áramsűrűség A/mm2 2,6 2,5 1,0 1,0

rövidzárási veszteség kW 196 188,6 61,5 61,3
olaj térfogat m3 16,0 15,7 25,75 25,5
radiátorok száma # 306 296 117 118
szekrény hővesztesége kW 10,8 10,75 15,4 15,1
főszigetelési távolság mm 37 37 37 37
réz tömeg a tekercsekben kg 8419 8946 21821 21756

célfüggvény értéke hűtés költséggel e 488156 492917 1054090 1054236
célfüggvény értéke hűtés költség nélkül e 514700 514628 1087681 1087550
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4.7. Következtetések
A nagytranszformátorok költségoptimális paramétereinek a meghatározása bonyo-
lult, nemlineáris optimalizálási feladat, melynek az ajánlati tervezési szakaszban
használt modellje számos egyszerűśıtést tartalmaz. Ebben a szakaszban a ter-
vezőmérnök elsődleges célja az optimális réz-vas arány meghatározása. Az erre a
feladatra alkalmas egyszerűśıtett modellek általában csak a transzformátor tekercs-
rendszerét és vasmagját tartalmazzák, elhanyagolva a szigetelőolaj és a hűtőrendszer
hatását az élettartamköltségre. Ebben a fejezetben, a metaheurisztikus optimalizáló
modellt továbbfejlesztettem, alkalmassá téve a hűtőrendszer hatásainak vizsgálatára
természetes olajáramlással hűtött (ONAN/ONAF), transzformátor esetén már az
előzetes tervezési szakaszban.

Az ı́gy továbbfejlesztett optimalizáló módszer seǵıtségével megvizsgáltam, hogy
milyen hatása van a nagytranszformátor modell vizsgált paramétereire a szigetelő
olaj, illetve a külső hűtőrendszer költségének a figyelembevétele. Azt találtam, hogy-
ha mindkét alkalmazott kapitalizációs tényező értéke nagy, akkor a hűtőrendszer
költsége – a tapasztalatoknak megfelelően – nincs jelentős hatással a transzformátor
optimalizált paramétereire. Azonban, ha a rövidzárási veszteség értékére számı́tott
kapitalizációs tényező értéke kicsi, akkor a hűtőrendszer költsége jelentősen be-
folyásolja a tekercsek menetfeszültségét, ezen keresztül egy magasabb, és keskenyebb
gépet eredményezve, amely nagyobb hőközép értéke csökkenti a hűtési költségeket.

4.8. Új tudományos eredmények

II. Tézis
Megvizsgáltam, hogy az irodalomban a nagytranszformátorok
élettartamköltségre való optimalizálása során gyakran alkalmazott
– azaz a nagytranszformátor költségeit annak a vasmagból és tekercs-
rendszerből álló, akt́ıv részével modellező, a hűtő és a szigetelőrendszert
elhanyagoló – közeĺıtés milyen hatással van az optimalizált pa-
ramétereire. Ehhez az új metaheurisztikus módszeremen alapuló
optimalizálási modellt továbbfejlesztettem, olyan új paraméterekkel
és hőtechnikai modellel egésźıtettem ki, amelyeknek a seǵıtségével a
szigetelőolaj és a külső hűtőrendszer költségeinek a hatása is figyelembe
vehető. Egy esettanulmányon keresztül megmutattam, hogy kis ka-
pitalizációs tényezők esetén a hűtőrendszer és a szigetelőolaj költsége
hatással van a költségoptimális transzformátor menetfeszültségére, ı́gy
a réz-vas arányra.
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5. fejezet

Szabályozó tekercsek t́ıpusának
hatása a transzformátor főméreteire

Az irodalomban és a gyakorlatban elterjedten használt optimalizáló módszerek
általában a két főtekercset tartalmazó, egyszerűśıtett akt́ıv rész modellt alkalmazzák
az előzetes tervezés paramétereinek a meghatározására, ı́gy elhanyagolva – többek
közt – a szabalyozó tekercs fizikai poźıciójának és a szabályozás t́ıpusának hatását
a transzformátor főméreteire [Újházy, 1969a,Karsai et al., 1987,Khatri and Rahi,
2012,Amoiralis et al., 2009b].

A 3. fejezetben bemutattam, hogy a rövidzárási impedancia optimális értéke
általában jóval kisebb, mint a szabvány által minimálisan megkövetelt érték. Így a
dropra, a megrendelő által elő́ırt, a szabványnak megfelelő feltétel, a gyakorlati ese-
tek jelentős részében megnöveli a transzformátor kapitalizált költségét (5.3. ábra).
A drop értékét jelentősen befolyásolja a szórási csatorna alakja, melyre a különböző
t́ıpusú, teljeśıtmény alatti feszültség-szabályozáshoz használt szabályozótekercsek
is hatással vannak (5.1. ábra). Azonban, az elterjedt tervezési gyakorlat sze-
rint [White, 1995] a szabályzási módszert és az alkalmazott szabályozó tekercse-
ket a vasmag és a főtekercsek optimalizálása után választja ki a tervezőmérnök.
A szabályozótekercsek hozzáadása után, az optimális, kéttekercses elrendezéshez
számı́tott drop értéke megváltozik, a specifikáció által megkövetelt értéket a fő
paraméterek korrigálásával, azaz a réz-vas arány módośıtásával, álĺıtja be a ter-
vező [White, 1995]. Az ı́gy kapott eredmények a gyakorlat által megkövetelt pon-
tosságnak már megfelelnek, azonban az alkalmazott korrekciós lépés után kapott
főméretek eltérnek a réz-vas arány globális optimumától. A 3. fejezetben bemutatott
metaheurisztikus optimalizáló modell alkalmassá tehető különböző fizikai poźıcióban
elhelyezett szabályozótekercsek (3.3. ábra) hatásának a vizsgálatára, irányváltós
szabályozás esetén. Ennél a szabályozási t́ıpusnál, névleges állás esetén, a szabályozó
tekercs nem akt́ıv, a rövidzárási impedanciára csak a hely- és az anyagszükségleten
keresztül van hatással. Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a rövidzárási impe-
danciára alkalmazott formula módośıtásával, a 3. fejezetben bemutatott eljárás
kiterjeszthető a durva-finom szabályozás esetére is. Az ı́gy továbbfejlesztett optima-
lizáló módszer seǵıtségével már megvizsgálható, hogy a különböző t́ıpusú - lineáris,
irányváltós, durva-finom - szabályozótekercsek (5.2. ábra) figyelembevétele milyen
hatással van a transzformátor főméreteire. Azaz, választ adhat arra a kérdésre
is, hogy a durva-finom szabályozás alkalmazása, az irányváltós szabályozáshoz
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képest, csak a szabályozási tartományban egyenletesebb drop, illetve a negat́ıv
állásnál fellépő kisebb rövidzárási veszteség miatt indokolt, a hagyományos tervezési
irányelvekkel összhangban [White, 1995]. Vagy a dropnak a főméretekre gyakorolt
nemlineáris hatása miatt, bizonyos esetekben, az eggyel több szabályozó tekercs
alkalmazása a gazdaságosabb megoldás.

5.1. ábra. Egy, optimalizálás után kapott, K-N tekercselrendezés durva-finom
szabályozással kiegésźıtett változatát ábrázoltam a bal oldali ábrán, a hozzá tartozó
gerjesztési képpel együtt. A jobb oldali ábrán pedig, az irányváltós szabályozással
kiegésźıtett verzió látható. A szürkével jelölt terület, a névleges álláshoz tartozó, az
optimalizálás során, a rövidzárási impedancia számı́tásához szükséges dropcsatorna
területek a különbségét mutatja a kétfajta szabályozás esetén

5.1. Vizsgált feszültség-szabályozási módszerek
Nagytranszformátorok feszültség-áttételének a variálhatósága, a hálózati
feszültségek és a meddőteljeśıtmény-áramlás szabályozásának fontos eszköze.
Ehhez, a transzformátor főtekercsei mellé, extra meneteket éṕıtenek be, amelyeket
egy kapcsoló seǵıtségével hozzáadnak, vagy ellentétes áramiránnyal bekapcsolva,
kivonnak a szabályozni ḱıvánt tekercsből. Ezeknek a meneteknek a beillesztésére,
kialaḱıtására számos megoldás ḱınálkozik. Ilyenek a fejezetben is vizsgált lineáris,
irányváltós és a durva-finom elrendezések (5.2. ábra).

Lineáris elrendezés esetén (5.2. ábra) egy fokozatkapcsoló van a rendszerben,
illetve a szabályozótekercs annyi menetet tartalmaz, ami pontosan lefedi a tel-
jes szabályzási tartományt. Az egyes menetek menetfeszültsége hozzáadódik a
szabályozott főtekercs feszültségéhez. A kapcsoló negat́ıv állásánál a szabályozó
tekercs teljesen kikapcsolt állapotában van [Del Vecchio et al., 2010,White, 1995].
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5.2. ábra. Transzformátorok feszültség-szabályozásának t́ıpusai

Ezt az elrendezést gazdaságtalannak tartják [White, 1995], hogyha a szabályozási
tartomány nagy, illetve ha a kapcsolót érő normál vagy tranziens állapotbeli
igénybevételek nagyok.

A durva-finom elrendezés felfogható egy kétlépcsős lineáris szabályozásként.
Ahol az első, vagy durva fokozat tartalmazza a beéṕıtett menetek jelentős részét,
jellemzően a felét + 1-et [Del Vecchio et al., 2010,White, 1995], melyek a 5.2. ábrán
C-vel jelölt kapcsolóval ki- vagy bekapcsolhatóak. A finom fokozat tekercseinek a
menetei, a lineáris szabályozáshoz hasonlóan, egy fokozatkapcsolóval választhatóak
ki. Így ezzel a kapcsolással (2n + 1) fokozat valóśıtható meg.

Irányváltós elrendezés esetén, a teljes szabályozó tekercs, az R irányváltó kap-
csoló (5.2. ábra) seǵıtségével pozit́ıv, vagy negat́ıv polaritással kapcsolható a
szabályozott tekercshez. Névleges állapotnak általában a középső állást szokták
választani, amikor a teljes szabályozó tekercs kikapcsolt állapotban van. A módszer
fő előnyének tartják a gazdaságosságát, azaz egy mindössze n megcsapolást tartal-
mazó tekerccsel (2n+ 1) különböző feszültségszint valóśıtható meg, további tekercs,
menetek beéṕıtése nélkül. Fő hátrányának azt tartják, hogy a szabályozótekercsben
folyó áram értéke, negat́ıv állás esetén nagyobb, mint az ugyanezt a feladatot meg-
valóśıtó durva-finom szabályozás esetén. Így a transzformátor negat́ıv szabályozó
állásnál mérhető vesztesége, illetve hűtési költsége is nagyobb [White, 1995].

Azonban a gerjesztési kép, ı́gy a szórási csatorna alakja is különbözik a kétfajta
szabályozás esetén (5.1. ábra), ı́gy befolyásolva a rövidzárási impedancia értékét a
költségoptimalizálás során figyelembe vett névleges üzemállapotban. Ebben az eset-
ben a durva tekercs, az 5.1. ábrán látható módon, a gergjesztés egy (T2) területű
értékével járul hozzá a drop névleges értékéhez, mı́g az irányváltós szabályozás
esetén, a szabályozótekercs inakt́ıv.

A fejezet további részében, a metaheurisztikus optimalizáló módszer
továbbfejlesztésével azt szeretném belátni, hogy a durva-finom szabályozás, a dro-
pot növelő hatása miatt, a hűtőrendszer költségét elhanyagoló transzformátor-
modellen is eredményezhet gazdaságosabb megoldást a kevesebb tekercset tar-
talmazó, irányváltós szabályozótekercs választásánál. A feszültség alatti fo-
kozatkapcsolóknak rengeteg fajtája, beszálĺıtója létezik, illetve a durva-finom
szabályozást megvalóśıtó készülékek költsége általában magasabb az irányváltós
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szabályozást megvalóśıtó kapcsolóknál néhány ezer euróval, de ezt a költséget, mivel
nagymértékben függ a beszálĺıtói szerződésektől is, ennél a számı́tásnál elhanyago-
lom. A kapcsoló t́ıpusát sokszor a megrendelő specifikálja a gyártó számára, ı́gy
akár indokolatlanul is megdráǵıtva a transzformátort.

5.3. ábra. A rövidzárási impedanciára elő́ırt értéke az ábrán látható módon be-
folyásolja, 26,68V-tal megnöveli az optimális menetfeszültség értékét. Így az oszlop
keresztmetszetet csökkentve, réz-vas tömegarány értékét növeli

5.2. Rövidzárási impedancia
A rövidzárási impedancia imaginárius részének a számı́tásához, a ebben az esetben
is a (3.6.31) összefüggés használható:

1

2
L · I2 =

1

2µ0

∫
B2dV. (5.2.1)

Ahhoz, hogy a durva tekercs fluxuskapcsolódását is figyelembe tudjuk venni a
számı́tás során, a következő, a durva és a finom szabályozótekercsek poźıcióját léıró
feltételekkel egésźıtettem ki a 3. fejezetben bevezetett modellt:

rN +
tN
2

+
tszd
2
≤ rszd, (5.2.2)

rszd +
tszd
2

+
td
2
≤ rd, (5.2.3)

rd +
td
2

+
tszf
2
≤ rszf , (5.2.4)
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rszf +
tszf
2

+
td
2
≤ rf , (5.2.5)

ahol a modell új változói: az rd, illetve az rf a durva és a finom tekercs közepes suga-
rai (mm), az td, tf a durva, illetve a finom tekercs szélessége (mm), tszf , illetve rszf
a durva és finom szabályozótekercsek közti szigetelés távolsága, illetve a vasmagtól
mért közepes sugara (mm), mı́g tszd és rszd az N tekercs és a durva tekercs közti szige-
telés távolsága és vasmagtól mért közepes sugara (mm). Ahogy a fenti formulákból
is jól látható, ennél a számı́tásnál feltételeztem, hogy a szabályozótekercsek vannak a
vasmagtól a legtávolabbi poźıcióban elhelyezve. Ez a gyakorlatban a leggyakrabban
használt eset, a durva-finom szabályozótekercsek egyéb fizikai, villamos poźıciója
nem képezik jelen vizsgálat tárgyát.

Kifejezve a (5.2.1) térfogatelemeit, 3.1. ábrán látható és a most bevezetett
jelölésekkel, [Karsai et al., 1987] alapján a drop képzetes részének a következő alakú
kifejezéssel ı́rható fel a névleges kapcsolóállás esetére:

XL =
2πµ0fPwl

U2
m(h+ crog · s)

· (RKtK
3

+
fN
3
RN tN

3
+Rmg + fsz · rszd + fsz · rd), (5.2.6)

ahol fN és fsz a következő összefüggésekkel definiálható tényezők:

fN = 1 + ε+ ε2, (5.2.7)

fsz = ε2, (5.2.8)

ahol az ε a szabályozott főtekercs névleges értékének és a bekapcsolt
szabályozótekercs teljeśıtményének az arányát jelenti. A (5.2.6) összefüggéssel de-
finiált kifejezésre alkalmazható a 3. fejezetben bemutatott eljárás, ı́gy a metaheu-
risztikus módszer alkalmassá tehető arra, hogy durva-finom szabályozással ellátott
transzformátorokat is vizsgálni tudjunk.

5.3. Durva-finom és irányváltós szabályozótekercs el-
rendezések hatásának vizsgálata

5.3.1. Transzformátor technikai és gazdasági paraméterei

A vizsgálathoz egy 120 kV / 20 kV - os áttételű, hálózati transzformátort
választottam. A transzformátor részletes adatlapja a specifikált paraméterekkel
a 5.1. táblázatban található. A kapitalizációs tényezőket a [Sőrés et al., 2014]
cikkben bemutatott 12 szkenárió közül, egy átlagosat választottam ki. Itt a kapi-
talizációs tényező értéke a rövidzárási veszteség esetében: k1 = 3533 e/kW, mı́g
az üresjárási veszteség esetében: k2 = 7066 e/kW. A szigtelési távolságokat a
szabványnak és a gyakorlatnak megfelelően megfelelően választottam meg [Del Vecc-
hio et al., 2002,Karsai et al., 1987,Koch et al., 2008,Kulkarni and Khaparde, 2004],
figyelembe véve az elő́ırt AC és LI szigetelési szinteket.
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A transzformátor hűtésének a t́ıpusa ONAN [Commission, 2006], a maximális
külső környezeti hőmérséklet 40 ◦C, az IEC-60076-2-nek [Commission, 2006] meg-
felelően. Ennek az elő́ırásnak megfelelve, a főtekercsben folyó áramsűrűség felső
határának 3 A/mm2 -t választottam, a szabályozótekercsekben pedig 3, 5 A/mm2-t.
A tekercsek rézkitöltési tényezőjének az értékét a gyártási tapasztalatoknak meg-
felelően választottam meg a transzformátor szigetelési szintjével összhangban. A
transzformátor vasmagjának a TRAN-COR H1 minőségű lemezt választottam [AK-
Steel, 2013], a veszteséghez tartozó paramétereket ez alapján választottam meg. A
maximális oszlopindukciót 1,7T-ban limitáltam.

A metaheurisztikus optimalizáló módszerrel, különböző rövidzárási impedancia
értékek esetén meghatároztam az optimális dizájn értékét, mind irányváltós, és
durva-finom szabályozás esetére. Emellett, a számı́tást elvégeztem a 3. fejezet-
ben, a validációra használt, iterációs módszer lineáris, irányváltós és durva-finom
szabályozással kiegésźıtett eseteire is.

Minden esetben a transzformátor nagyfeszültségű tekercse szabályozott, a
különböző szabályozási t́ıpusok vizsgálata során ugyanakkora szabályozási tar-
tománnyal számoltam. A kapcsolók ára közti különbséget elhanyagoltam a számı́tás
során.

5.4. Eredmények értékelése
Az 5.4. ábrán az optimalizálási feladat célfüggvényét, azaz a kapitalizált árat
ábrázoltam a rövidzárási impedancia függvényében. Megfigyelhető, hogy az op-
timális szabályozó elrendezés, függ az elő́ırt rövidzárási impedanciától. Az adott
rövidzárási impedancia értékhez tartozó optimális szabályozást, a három célfüggvény
közül a legkisebb értékűt egy v́ızszintes vonallal jelöltem a v́ızszintes tengely felett.
Mindhárom szabályozási elrendezéshez tartozik egy-egy optimális drop érték, melyek
különböznek egymástól, hiszen mindhárom esetben más a dropcsatorna alakja (5.1.
ábra). A várakozásoknak megfelelően, a beéṕıtett, lineáris szabályozós elrendezés
esetén a legkisebb a drop, leggazdaságosabb értéke 4,94 %, irányváltós szabályzás
esetén ez az érték 5,2 %. Meglepő módon a a durva-finom szabályozás esetén az
optimális drop értéke kisebb, mint az irányváltós esetben (5,01 %).

Ezek az optimális drop értékek mindhárom esetben jóval alacsonyabbak, mint
a 5.1. táblázatban specifikált 13 %, vagy a szabványnak [IEC, 1993] is megfelelő,
legalább 11 %-os érték. A gyakorlatnak megfelelő, 12,5 %-nál nagyobb drop esetén,
a durva-finom szabályozó alkalmazása a leggazdaságosabb. Ennek a pontnak az
értéke a valóságban kicsit feljebb van, hogyha figyelembe vesszük az irányváltós és
a durva-finom szabályzáshoz alkalmazható fokozatkapcsolók közti árkülönbéséget,
ami az itt számolt kapitalizált ár körülbelül 1 %-a, akkor 15 %-os drophoz tolódik
el a drop értéke. Persze ebben az esetben elhanyagoltuk a szabályozás hatását a
transzformátor külső hűtőrendszerére, amely valamennyivel olcsóbb a durva-finom
szabályozás esetén, hiszen negat́ıv fokozat állásnál kisebb a transzformátor vesz-
tesége, mint az irányváltós esetben. Ettől eltekintve, az eredményekből látszik,
hogy létezik egy olyan drop érték, amely felett a durva-finom szabályozás a dropra
gyakorolt hatása miatt, gazdaságosabbá válik az irányváltós elrendezésnél, anélkül,
hogy a transzformátor külső hűtésének a költségét figyelembe vettük volna az op-
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5.1. táblázat. A vizsgált transzformátor paraméterei.

Paraméter Mértékegység Érték

Névleges teljeśıtmény MVA 63
Frekvencia Hz 60
Kapcsolási csoport YNd11
Fázisok száma # 3
Rövidzárási impedancia % 13*
Főszigetelési távolság mm 39
Végszigetelés összes hossza mm 200
K oldali szigetelési távolság mm 100
N oldali szigetelési távolság mm 220
Fázistávolság mm 39
Vasmag - fedél távolság mm 60
Vasmag - szekrény távolság alul mm 90

Vasmag

oszlopok száma # 3
max. oszlopindukció T 1,7
kitöltési tényező % 89
vasmag anyag M1H
anyagköltség e/kg 3

K
tekercs

Vonali feszültség kV 20
Fázisfeszültség kV 11.56
Réz kitöltési tényező % 65
Gyártási és anyagköltség e/kg 12

N
tekercs

Vonali feszültség kV 120
Fázis feszültség kV 120
BIL kV 550
AC kV 230
Réz kitöltési tényező % 60
Gyártási és anyagköltség e/kg 10

Szabályozó
tekercs

Szabályzási tartomány % 10
Szigetelés teljes
Szabályozott tekercs N
Réz kitöltési tényező % 40

timalizáláshoz használt modellben, annak ellenére, hogy a szabályozás t́ıpusa miatt
eggyel több tekercs van a transzformátor akt́ıv részében. Jelen esetben ez az érték
valahol 12,5 % és 15 % között van, attól függően, hogy a fokozatkapcsolók közti
árkülönbséget figyelembe vesszük-e.

Az eredményekből az is kiolvasható még, hogy kezdetben ugyan az N tekercsbe
beéṕıtett, lineáris szabályozótekercset tartalmazó elrendezés használata a leggaz-
daságosabb, azonban a viszonylag nagy szabályozási tartomány miatt, a gyakorlat-
nak és a szabványnak megfelelő esetekben nem gazdaságos a használata.

Az eredmények egy másfajta összehasonĺıtását tartalmazza a 5.2. táblázat. Eb-
ben az esetben azt vizsgáltam, hogy a 5.1. táblázat elő́ırásának megfelelő 13%-os
drop értéket megtartva, a különböző szabályozási t́ıpusok esetén, hogyan változnak
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a transzformátor kulcsparamétereinek az optimalizálás után kapott értékei. Eb-
ben az esetben nem találunk jelentős különbséget az irányváltós és a durva-finom
szabályozással kapott eredmények kapitalizált ára között (≈1 %). Azonban, a
beéṕıtett szabályozás esetén szignifikánsan nagyobb értéket kaptunk, ennek oka le-
het a viszonylag széles szabályozási tartomány, amelynek az esetén a béṕıtett lineáris
szabályozó használata már nem gazdaságos [White, 1995]. Ebben az esetben az osz-
lopátmérő szignifikánsan nagyobb, mint a másik két esetben, továbbá az oszlopin-
dukció és a menetfeszültség értéke is szignifikánsan kisebb. Így a vas-réz tömegarány
szignifikánsan magasabb.

5.4. ábra. Az optimális transzformátor kialaḱıtások kapitalizált ára a drop
függvényében, különböző szabályzási t́ıpusok esetén.

5.2. táblázat. Az optimalizálás során kapott eredmények összefoglaló táblázata, az
elő́ırt 13 % -os drop esetén.

lineáris irányváltós durva-finom

Vasmag

oszlopátmérő mm 616 600 608
oszlop indukció T 1,48 1,58 1,54
vasmag tömege t 27,3 25,0 26,5
üresjárási veszteség kW 19,5 21,4 21,1
menetfeszültség V 104,5 105,9 106,0

Tekercsek

rövidzárási veszteség kW 147,1 136,4 134,8
réztömeg t 19,5 20,0 19,5

célfüggvény értéke e 962022 934315 927155
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5.5. Következtetések
Ebben a fejezetben megvizsgáltam, hogy a nagytranszformátorok szabályozó tekercs
t́ıpusának a megválasztása milyen hatással van a transzformátor költségoptimális pa-
ramétereire. Ehhez a metaheurisztikus optimalizálási modellt kiegésźıtettem, hogy
durva-finom szabályozással ellátott tekercselrendezéseket is figyelembe tudjon ven-
ni. Ezzel a megközeĺıtéssel – adott gazdasági szkenárió és adott tekercs-sorrend
esetén – található olyan impedancia érték, amely felett a durva-finom szabályzás
gazdaságosabb az irányváltós szabályzásnál, annak ellenére, hogy ebben az esetben
eggyel több tekercset kell beéṕıteni.

5.6. Új tudományos eredmények

III. Tézis
Megvizsgáltam, hogy a nagytranszformátorok szabályozó tekercsének
megválasztása milyen hatással van a transzformátor költségoptimális pa-
ramétereire. Ehhez az új metaheurisztikus optimalizálási modellemet ki-
egésźıtve alkalmassá tettem arra, hogy más, durva-finom szabályzással
ellátott tekercs elrendezéseket is figyelembe tudjon venni. Ezzel a
megközeĺıtéssel – adott gazdasági szkenárió és adott tekercs-sorrend
esetén – található olyan impedancia érték, amely felett a durva-finom
szabályzás gazdaságosabb az irányváltós szabályzásnál, annak ellenére,
hogy ebben az esetben eggyel több tekercset kell beéṕıteni.
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6. fejezet

Optimális tekercskiosztás
meghatározása általánośıtott
geometriai programozással

Az előző fejezetekben bemutatott metaheurisztikus optimalizáló módszerek mind a
rézkitöltési tényezőt használják a tekercsek modellezésére, ı́gy a költségoptimumhoz
tartozó réz-vas arány meghatározására. Ezek az egyszerűśıtett tekercsmodellt
használó módszerek a transzformátor akt́ıv-részének a főméreteit [Karsai et al.,
1987], a tervezés geometriai és villamos kulcsparamétereit szolgáltatják eredményül.
Azonban előzetes terv, és az ez alapján készülő költségkalkuláció elkésźıtéséhez
ennél részletesebben kidolgozott tekercsmodell szükséges (6.1. ábra). A tekercselést
részletező paramétereket, az optimális kulcsparaméterek ismeretében (a tekercselés
befoglaló méretei, réz tömege, áramerőssége) késźıti el a tervező.

Az ekkor megoldandó feladatok közül, az egyik legfontosabb kérdés az alkal-
mazandó tekercs (6.2. ábra) és vezető (6.3. ábra) t́ıpusának kiválasztása. Ennek
az eldöntése a lehetséges tekercst́ıpusok gyárthatóságának, melegedésének, szige-
telőrendszerének, zárlat-tűrő képességének a részletesebb elemzését, azaz újabb pa-
raméterek figyelembevételét igényli.

Így két, egymástól független szakaszra, a vasmag és a tekercsrendszer ter-
vezésére bontja az optimalizálási feladatot, elhanyagolva a tekercselés részletes ki-
alaḱıtásának a visszahatását a vasmag optimális paramétereire. Ez a fajta ter-
vezési szemlélet az iparban és az irodalomban is egyaránt elterjedt, a gyakorlat
által megkövetelt pontosságnak megfelelő eredményeket szolgáltat [Újházy, 1969a].
Léteznek természetesen olyan módszerek is, amelyek nem bontják több, egymástól
független szakaszra a tervezési folyamatot, azonban ezek a módszerek alapvetően
valamilyen iterációs módszeren alapulnak [Újházy, 1969a].

A transzformátor kulcsparamétereinek ismeretében való költségoptimális tekercs-
kiosztás meghatározásának a feladatával már Újházy Géza is foglalkozott [Újházy,
1969a]. Az általa késźıtett módszer az előzetes tervezés során kapott eredményeket
felhasználva, a gyártási tapasztalatokra épülő konstansok seǵıtségével határozza
meg az optimális tekercskiosztást. A megoldás során csak a váltakozóáramú vesz-
teségeket és a tekercs tömegét minimalizálja, ı́gy figyelmen ḱıvül hagyva a tekercs
melegedésének számı́tását az optimalizálás során.

Ebben a fejezetben az optimális tekercskiosztás meghatározására az általam ki-
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6.1. ábra. Az Abetti által [Abetti et al., 1958] léırt előzetes tervezési módszertan, a
hozzá illesztett általánośıtott geometriai programozási feladattal (GGP), amely a ki-
egésźıtett paramétermező seǵıtségével képes figyelembe venni a tekercs melegedését,
illetve egyéb mennyiségeket.

dolgozott módszert mutatom be, amely a tekercs tömege és veszteségei mellett, an-
nak a melegedésére vonatkozó feltételeit is figyelembe veszi. Ennek a módszernek a
további előnye, hogy a szigetelések öregedésének a figyelembevételére is alkalmassá
tehető. A feladat megoldásához az általánośıtott geometriai programozást [Boyd
and Vandenberghe, 2004,Boyd et al., 2007] használtam fel. Ennek köszönhetően, az
ı́gy kapott optimalizáló módszer a korábban bemutatott metaheurisztikus módszerbe
beilleszthető lesz.

6.1. Általánośıtott geometriai programozási feladat
A GP feladathoz hasonló módon, a következő alakban adható meg az általánośıtott
geometriai programozás feladata (GGP - Generalised Geometric Programming)
[Boyd and Vandenberghe, 2004,Boyd et al., 2007,Klafszky, 1973]:

min f0(x),

fi(x) ≤ 1, i = 1, . . . ,m,

gj(x) = 1, j = 1, . . . , n, (6.1.1)

ahol x = (x1, x2, . . . , xn) az optimalizálási feladat változóit tartalmazó vektor, gj
monóm, fi általánośıtott pozinóm, amely nem csak az összeadásra zárt, hanem a
szorzásra, a pozit́ıv hatványozásra és a maximum képzésre is (pl. max{1+x1, 1+x22},
(0.5x1

2 + 0.6x2
0.665)2 ).
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6.2. ábra. Mag-t́ıpusú nagytranszformátorok főbb tekercst́ıpusai: betétes spirális;
(két) réteges, betét nélküli spirális; tárcsás tekercs. Piros sźınnel a tekercs olaj-
hoz képesti melegedésének a meghatározásához használt blokkokat jelöltem. [Ryan,
2013] alapján.

6.3. ábra. Nagytranszformátorokban alkalmazott vezetők néhány lehetséges szige-
telési rendszere (normál, iker, és CTC vezető).A szürkével sat́ırozott részek jelölik
az elemi vezetőszálakat, a közös szigetelést tc-vel jelöltem

6.2. A tekercskiosztási feladat GGP modellje
Ennek GGP feladatnak a célfüggvénye, a tekercselés összes rézvesztesége:

min{Ploss}, (6.2.2)

amit az optimalizálás után kapott részletesebb tekercskiosztás alapján, a szórt tér
okozta veszteségek pontosabban számı́thatóak.

Az előzetes tervezés során használt réz-kitöltési tényező értékét felső
határértékként tartalmazzák a feltételi egyenlőtlenségek. Ha az előzetes tervezési
feladat optimalizálása során helyesen választottuk meg ezt az értékét, akkor egy
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elő́ırt pontossággal, vissza kell kapnunk ezt az eredményt. Ellenkező esetben is
néhány iterációval eljuthatunk a mérnöki gyakorlat számára megfelelő pontosságú
megoldáshoz. Elvégezhető természetesen az optimalizálási feladat úgy is, hogyha a
tekercsbe beéṕıtett réz-felület (ACu, lásd 6.1. táblázat) maximumát keressük. Eb-
ben az esetben a tekercselés vesztesége, mint feltételi egyenlet szerepel a modellben.
A GGP használatát a GP helyett a tekercselés melegedésének a figyelembevételére
használt egyenletek indokolják, amelynek a megoldása során az axiális és a radiális
irányú hőáramok közül, a kritikus folyamat kiválasztásához, egy maximum függvény
alkalmazása szükséges [Grossner, 1967,Karsai et al., 1987].

6.2.1. A GGP feladat változói és paraméterei

A specifikáció és a technológia alapján, a következő paraméterek adottak:

f [Hz] hálózati frekvencia,
I [A] fázis áram,

trad [mm] radiális szigetelés minimális vastagsága két szomszédos vezető között,
tax[mm] axiális szigetelés minimális vastagsága két szomszédos vezető között,
ρ[Ωm] a tekercseléshez használt réz fajlagos ellenállása,

kc[
mW
m K

] a szigetelő paṕır termikus ellenállása,

tmax[mm] az elemi vezető lehetséges, maximális radiális mérete,
hmax[mm] az elemi vezető, lehetséges maximális axiális mérete.

Az előzetes tervezéshez elvégzett, rézkitöltési tényezővel modellezett tekercse-
ket használó optimalizálás után, a következő paraméterek (főméretek) ismertek az
optimális tekercselésről:

tw a tekercselés radiális szélessége,
hw a tekercselés axiális magassága,
rm a tekercselés közepes sugara,
n menetek száma,

Brad mágneses indukcióvektor radiális komponense,
Bax mágneses indukcióvektor axiális komponense,
α a teljes és a betétek által letakart felület aránya,
ηt a tekercs rézkitöltési tényezője.

Ezek közül a paraméterek közül a tw, hw és rm, az előzetes tervezéshez használt
optimalizálási feladat változói, ηt pedig a bemenő paramétere volt. Az n értéke a
menetfeszültségből és a tekercselés névleges feszültségéből adódik (3.5.17) alapján.
A tekercselés veszteségeinek a meghatározásához szükséges szórt mágneses induk-
cióvektor radiális és axiális komponense (Brad, Bax), az előzetes tervezés eredményei
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6.1. táblázat. A GGP feladat változói.

Változó Mértékegység Magyarázat

nax [#] axiálisan elhelyezett vezetőszálak száma,
nrad [#] radiálisan elhelyezett vezetőszálak száma,
nc [#] párhuzamos vezetőszálak száma a tejercselés egy, menetében
ACu [mm2] a tekercselés egy menetének az effekt́ıv, rézterülete
VCu [mm3] a tekercsbe beéṕıtett réz térfogata,
w [mm] az elemi vezető szál radiális mérete,
h [mm] az elemi vezető szál axiális mérete,
P0 [W

m ] egy tárcsa hőáramsűrűsége,
βh [−] a horizontális hőáramsűrűség aránya,
βax [−] az axiális irányú hőáramsűrűség aránya,

Θshor [K] a horizontális irányú hőmérsékletgradiens,
Θsax [K] axiális irányú hőmérsékletesés értéke olajban,
Θphor [K] radiális irányú hőmérsékletesés értéke szilárd szigetelés esetén,
Θpax [K] axiális irányú hőmérsékletesés értéke szilárd szigetelés esetén.

alapján végzett végeselemes számı́tás után számı́tható [Andersen, 1973b,Andersen,
1997].

Az GGP feladat optimalizált változóit, az egyes feltételek, mint például a mele-
gedés) számı́tásához bevezetett segédváltozókat tartalmazza a 6.1. táblázat.

6.2.2. A tekercselrendezést léıró feltételrendszer

A következő pozinomiális egyenletrendszer seǵıtségével definiáltam a
tekercs-elrendezést a vizsgált, normál vezetőből feléṕıtett, tárcsás tekercselés
esetére:

n = naxnrad, naxh+ naxtax ≤ hw, (6.2.3)
thorncnrad + wncnrad ≤ tw, Acu = nradncwh, (6.2.4)

Vcu = 2πrmnAcu, ηt ≤
nAcu
hwtw

, (6.2.5)

w ≤ wmax, h ≤ hmax, (6.2.6)
nc ≤ 1, nrad ≤ 1. (6.2.7)

Ezek az egyenletek, egyenlőtlenségek a tekercs geometriájára vonatkozó
feltételekből levezethetőek (6.3. ábra). A (6.2.3)-ban bal oldalon szereplő mo-
nomiális feltétel, az axiálisan és a radiálisan elhelyezett menetek számára, mı́g a
jobb oldali egyenlőtlenség a tekercs és az elemi vezetőszálak magasságára tartal-
maz megkötést. A vizsgált esetben, azaz normál vezető esetén, ez mindössze annyit
jelent, hogy a a szigetelt rézvezetékek elemi magasságának axiális számszorosa, és
az axiális szigetelések összege nem lehet nagyobb a tekercs magasságával. Ennek
az egyenlőtlenségnek a párja a (6.2.4) bal oldalán a vezetők elemi szélessége, és
a tekercs radiális mérete között fogalmaz meg hasonló összefüggést. A (6.2.4) és
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a (6.2.5) egyenletek és egyenlőtlenségek seǵıtségével megkövetelhető, hogy a teker-
cseléshez kiosztott réz mennyisége megegyezzen az előző optimalizálási feladat során
kapott eredményekkel. Mı́g a (6.2.6)-ban és a (6.2.7)-ben szereplő egyenletek a ve-
zetőméretek és a gyártási korlátok figyelembevételét teszik lehetővé.

6.2.3. Tekercs rövidzárási vesztesége

Az optimalizálási feladat célfüggvénye a tekercs rövidzárási veszteségének (Ploss)
a minimalizálása, ahol Ploss, az egyenáramú veszteségek mellett (pdc), je-
lentős mennyiségű váltakozóáramú veszteséget is tartalmaz (prad, pax). En-
nek a mennyiségnek a számı́tása pontosabb az előzetes számı́tás során kapott
eredményeknél, köszönhetően annak, hogy végeselem-módszer seǵıtségével, a te-
kercs rézkitöltési tényezőjével modellezett transzformátor ablakban kiszámı́thatók
a tekercsben fellépő mágneses indukcióvektor axiális és radiális komponenseinek az
értékei. Ez a módszer [Andersen, 1973b, Andersen, 1973a] elhanyagolja ugyan, a
rézvezetőkben folyó örvényáramok visszahatását a tekercsben lévő szórt fluxusra,
azonban ı́gy is a gyakorlat által megkövetelt pontosságnak megfelelő, széles körben
alkalmazott módszer.

Ezek alapján, az optimalizálási modellhez felhasznált egyenletek,
egyenlőtlenségek a következők:

Ploss = pdc + pax + prad, pdc = ρ
2πrm
ACu

I2, (6.2.8)

pax =
1

24ρ
2πfwBax, prad =

1

24ρ
2πfhBrad. (6.2.9)

Itt Ploss a (3.5.10)-nak megfelelően a pdc és a szórt tér által okozott vesz-
teségkomponensek összegeként számı́tható. Azonban itt pax és prad értékeit a
mágneses tér, és az elemi vezetőméretek axiális és radiális méretének ismeretében,
[Andersen, 1973b, Andersen, 1973a] -nek megfelelő, jóval pontosabb módszerrel
számı́thatjuk.

6.2.4. Tekercs melegedésének a meghatározása

A tekercs hőmérsékletgradiensének, az átlagos olajhőmérsékletnek a tekercs
környezetében (Θwa) és a tekercsnek az olajhoz képesti átlagos melegedésének (Θoaw)
a meghatározásához szükséges két dimenziós, stacionárius Poisson-egyenletet egy hő-
villamos analógiára épülő hőellenállásmodell seǵıtségével oldjuk meg [Orosz et al.,
2016a,Grossner, 1967,Karsai et al., 1987,Del Vecchio et al., 2010]. A módszer ki-
használja a tekercs szimmetriáit, ı́gy elegendő a legkisebb, uniform egységre (blokk-
ra) elvégezni a számı́tást. Esetünkben a tekercs egy tárcsájára kell az összefüggéseket
alkalmazni. A megoldás során feltételezzük, hogy a blokkon a hőcsere az axiális
vagy radiális irányban lehetséges (6.4. ábra) [Del Vecchio et al., 2010], ı́gy egy
két, független 1 dimenziós egyenlet megoldására redukálva a feladatot. Ezeknek
a hőáramoknak az értékét határozza meg a modell radiális és axiális irányban,
az egydimenziós hőellenállás modell seǵıtségével (6.5. ábra) [Imre, 1976, Ryan,
2013, Ryder et al., 2002]. A tekercs hőmérsékletgradiensét meg lehet határozni
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a két irányba feléṕıtett hőellenállás modellek valamilyen soros-párhuzamos helyet-
teśıtőképe alapján [Ryder et al., 2004]. Azonban ebben a modellben megelégszünk
a legegyszerűbb, jó gyakorlati eredményeket szolgáltató módszerrel, amely a két
hőleadási mód közül a mértékadó felületen történő hőcserét veszi figyelembe [Kuch-
ler, 1966].

6.4. ábra. A tekercs egy tárcsájának a helyetteśıtő modellje (blokk). A blokkban
keletkező hő a radiális (prad) és az axiális irányú hőáramok seǵıtségével távozik az
olajba, a szigetelésen keresztül.

Ebben az egyszerű modellben, a blokk belső szigetelőrendszerét (a 6.4. ábra)
egy a radiális és az axiális irányú termikus ellenállásának megfelelő, eredő ter-
mikus ellenállással veszi figyelembe a módszer. Azonban nem csak a szilárd szi-
getelőrendszeren jön létre nagyobb hőmérsékletesés, hanem az olaj-határrétegben
is, amelyet az alkalmazott belső hűtési módnak megfelelően, egy hőellenállással
közeĺıthetünk [Imre, 1976,Kuchler, 1966]. Így az alkalmazott modell, mind az axiális,
mind a radiális irányban két darab hőellenállást tartalmaz: egyet a szilárd szigetelés,
egyet pedig az olaj-határréteg figyelembevételére (6.5. ábra).

A számı́táshoz szükséges tehát a blokkban keletkező veszteség számı́tása, amely a
következő monóm alakú kifejezés seǵıtségével adható meg [Ryan, 2013,Ryder et al.,
2002]:

Po =
Ploss

Nax2πrm
. (6.2.10)

A hatásos szigetelési távolság az axiális és a radiális irányban a következőképpen
fejezhető ki [Ryder et al., 2002]:

tver = tc, thor =
α

3

(
nradnctc

)
. (6.2.11)

A radiális és az axiális hőáramsűrűség arányának a meghatározására az irodalom-
ban [Imre, 1976] látható módon, bevezethetőek a (βhor, βrad) paraméterek. Azonban
a [Imre, 1976]-ban levezetett összefüggések nem teljeśıtik a GGP pozinomiális forma-
lizmusát az összefüggésben szereplő negat́ıv tagok miatt. Ennek a kiküszöbölésére,
a βhor és a βver értékekre egy-egy pozinomiális alakú kifejezést illesztettem be (6.6.
ábra).

Ezt a formalizmust felhasználva, a radiális és az axiális hőáramok a következő
alakban fejezhetők ki:

phor = 0.5
p0βhor
αwt

, pver = 0.5
p0βver
αh

. (6.2.12)
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6.5. ábra. Hőmérséklet-esés a blokk szilárd szigetelőrendszerén és az olaj-tekercs
határrétegben

θp,hor =

(
tC

2kC

)
phor, θp,ver =

(
αNradNCtC

2kC

)
pver
3
. (6.2.13)

A hőmérséklet gradiensének értéke az olaj-tekercs határrétegben, ON és a OF
t́ıpisú hűtés esetén:

θs = Ca
√
phor, θs = C

√
pver, (6.2.14)

Esetünkben, úgynevezett cikk-cakk olajáramlás esetén, az a paraméter értéke:
a = 1. A C konstans értéke az alkalmazott hűtési mechanizmustól függ, a kife-
jezés nemcsak ON és a OF hűtés esetére [IEC, 1993], hanem OD hűtés esetére is
megadható (2.1. ábra), hasonló zárt alakban, azonban ebben az esetben szükséges
még további paraméterek, ı́gy az olaj áramlási sebességének az ismerete is θs kife-
jezéséhez.

A tekercs hőmérsékletgradiensének az értéke a következő általánośıtott pozinom
seǵıtségével adható meg:

min(θp,hor + θs,hor, θp,ver + θs,ver) ≤ θ. (6.2.15)

A min() függvény, nem egy általánośıtott pozinomiális kifejezés, de [Boyd et al.,
2007] -ban bemutatott helyetteśıtés seǵıtségével, amely egy paraméter és két, a felső
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6.6. ábra. A horizontális és a vertikális hőáramok arányának a pozinomiális alakú
kifejezései

limitet reprezentáló egyenlőtlenség seǵıtségével helyetteśıti a kifejezést, a minimum
függvényt tartalmazó formula kezelhetővé válik.

6.3. Eredmények
A tekercskiosztás optimalizáló algoritmust egy legyártott trasnzformátor teker-
cselésével vetettem össze, melynek névleges adatai a [Kulkarni and Khaparde, 2004]
alapján a következőek:

• Névleges teljeśıtmény - Sn = 10 MVA,

• Névleges feszültségek - 33kV/6.9kV,

• Kapcsolási csoport - Y/y,

• Menetfeszültség - Ut = 46.87V,

• Drop - Z = 7.34%.

Az optimalizálást a transzformátor kisfeszültségű tekercsére végeztem el. A te-
kercs kiosztását, a megvalóśıtott tekercshez, és a bemutatott modellnek megfelelően,
tárcsás tekercsként kezeltem. A tekercs geometriai befoglaló méreteiről, és villamos
paramétereiről, a következő paraméterek ismertek:
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• tw =35 mm,

• hw =1100 mm,

• n=89 menet,

• rm = 495
2

mm,

• I =836 A,

• f =50 Hz.

A tekercs egyes tárcsái között 3 mm széles betétek vannak. A vezetők közt lévő
minimális paṕır szigetelés vastagságát 0,5 mm-nek választottam, az elő́ırt szigetelési
szintnek megfelelően. A legyártott tekercs paraméterei a következőek [Kulkarni and
Khaparde, 2004]:

• Vezetőméretek: szélesség=2,3 mm, szigetelés a vezetők között=0,5 mm, egy
vezetőszál réz-területe 22, 684 mm2,

• Teljes réz terület egy menetben =12×egy vezetőszál területe=272, 21 mm2,

• Teljes beéṕıtett réz térfogata a K tekercsben (három fázisra) =0,1079 m3,

• Peddy = 489, 55 W (csak a radiális fluxus okoztat veszteséget vették figyelem-
be),

• Pdc = 21, 885 kW,

• rézkitöltési tényező 60%,

• a tekercs melegedést nem dokumentálták.

Az optimalizáló által számolt tekercselrendezés:

• Vezetőméretek: szélesség=1,8 mm, szigetelés a vezetők között=0,5 mm, egy
vezetőszál réz-területe =21,6 mm2,

• Teljes réz terület egy menetben=12×egy vezetőszál területe=237, 6 mm2,

• Teljes beéṕıtett réz térfogata a K tekercsben (három fázisra) =0,0986 m3

• Peddy = 850, 27 W (az axiális fluxus okozta veszteségeket is figylembe véve),

• Pdc = 21, 6 kW,

• rézkitöltési tényező 55%,

• a számı́tott tekercs gradiens 14,1 K.
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Az eredményekből látható, hogy az optimalizálás után kapott tárcsák száma
megegyezik a legyártott transzformátor specifikációjában találhatóéval. Így az alkal-
mazott vezetőszálak magassága mindkét esetben 12 mm. Azonban az optimalizálás
után kapott vezetők szélessége kisebb, mindössze 1, 8 mm, a legyártott tekercsben
található 2 mm-hez képest. Ezt az eltérést magyarázza, hogy a [Kulkarni and
Khaparde, 2004]-ban szereplő példa tekercselés esetén nem foglalkoztak az axiális
irányú szórt mágneses tér okozta veszteségekkel. Az örvényáramú a veszteségek
csökkentése pedig a vékonyabb vezetők betervezésével érhető el, az optimalizálás
után kapott erdményeinknek megfelelően. Ez természetesen azt eredményezte,
hogy kevesebb lett a beéṕıtett réz mennyisége, tömege, melegedése, ı́gy a tekercsre
számı́tott réz-kitöltési tényező is. Az eredmények jól mutatják a módszer gyakorlati
használhatóságát.

6.4. Következtetések
Az ebben a fejezetben bemutatott általam kidolgozott, általánośıtott geometriai
programozásra épülő optimalizálási feladat jó gyakorlati eredményeket szolgáltatott
egy konkrét, legyártott transzformátor-tekercs esetére. A kidolgozott optimalizáló
módszer alkalmas lehet arra, hogy levezetve minden egyes tekercs és vezető t́ıpusra,
beéṕıthető legyen egy a 3. fejezetben bemutatott metaheurisztikus módszerhez ha-
sonló, GGP-alapú metaheurisztikus algoritmusba, amelynek a seǵıtségével az op-
timális tekercskiosztás már a tervezés kezdeti fázisában meghatározhatóvá válik. A
módszer, az optimalizálás során nem csak a tekercs veszteségeit, hanem a mele-
gedését is képes figyelembe venni.

6.5. Új tudományos eredmények

IV. Tézis
Az előzetes tervezés egyszerűśıtett optimalizálásának eredményéül adódó
tekercs főméretek ismeretében a következő lépés a pontos tekercs-
kiosztás meghatározása. Erre a tervezési lépésre dolgoztam ki
azt az általánośıtott geometriai programozáson alapuló optimalizálási
módszert, amely tárcsás tekercs-elrendezést feltételezve képes meg-
határozni az alkalmazandó optimális vezetőkeresztmetszeteket és te-
kercskiosztást. Az általam javasolt optimalizálási eljárás figyelembe veszi
a tekercs melegedésére vonatkozó kritériumokat is.
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7. fejezet

Tézisek

I. Tézis

A geometriai programozás és a Branch and Bound algoritmus
összekapcsolásával egy olyan új metaheurisztikus transzformátor opti-
malizálási modellt dolgoztam ki, amely alkalmas különböző t́ıpusú vas-
magok és szabályozó-tekercs poźıciók esetén meghatározni egy mag-
t́ıpusú nagytranszformátor akt́ıv részének leggazdaságosabb méreteit. A
módszert az irodalomban fellelhető más módszerekkel összevetettem, al-
kalmazhatóságát igazoltam. A kapott eredményeket az iparban használt
végeselem szoftver seǵıtségével validáltam.

Kapcsolódó publikációk: (J1) , (J4), (J8), (C1), (C2), (C3), (C4).

A metaheurisztikus optimalizáló módszer a geometriai programozás és a Branch
and Bound algoritmus összekapcsolásán alapul.

Az általam kifejlesztett módszer már képes helyesen figyelembe venni a
rövidzárási impedancia Rogowski-faktorral korrigált értékét, különböző t́ıpusú vas-
magok és autotranszformátorok esetére is.

A nagy méretű autotranszformátor beéṕıtett teljeśıtménye kisebb a látszólagos
teljeśıtményénél, ezért a leggazdaságosabb konstrukciót jellemzően nem akkor kap-
juk, amikor a szabályozó tekercs a két főtekercs után helyezkedik el, minimális hatást
gyakorolva a rövidzárási impedancia értékére, hanem amikor a két főtekercs között
vagy a kis feszültségű tekercs és a vasmag között helyezkedik el a szabályozó te-
kercs, hiszen ı́gy a tekercselrendezés geometriájánál fogva megnő a drop. A geomet-
riai programozás és a branch and bound módszer ötvözésével kidolgoztam egy olyan
eljárást, amely ezekben a különféle elrendezésekben garantáltan megtalálja a feladat
globális optimumát.

Gyakorlati példán keresztül igazoltam, hogy az algoritmus ezt a globális optimu-
mot hatékonyan találja meg, ennek igazolására összevetettem más, az irodalomban
fellelhető heurisztikus és evolúciós stratégiákat alkalmazó módszerekkel.

A kapott eredményeket a munkám során fejlesztett végeselem-módszeren alapuló
szimulációs programmal validáltam.
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II. Tézis
Megvizsgáltam, hogy az irodalomban a nagytranszformátorok
élettartamköltségre való optimalizálása során gyakran alkalmazott
– azaz a nagytranszformátor költségeit annak a vasmagból és tekercs-
rendszerből álló, akt́ıv részével modellező, a hűtő- és a szigetelőrendszert
elhanyagoló – közeĺıtés milyen hatással van az optimalizált pa-
ramétereire. Ehhez az új metaheurisztikus módszeremen alapuló
optimalizálási modellt továbbfejlesztettem. Olyan új paraméterekkel
és hőtechnikai modellel egésźıtettem ki, amelyeknek a seǵıtségével a
szigetelőolaj és a külső hűtőrendszer költségeinek a hatása is figyelembe
vehető. Egy esettanulmányon keresztül megmutattam, hogy kis ka-
pitalizációs tényezők esetén a hűtőrendszer és a szigetelőolaj költsége
hatással van a költségoptimális transzformátor menetfeszültségére, ı́gy
a réz-vas arányra.

Kapcsolódó publikációk: (J2) , (J5).

A nagytranszformátorok költségoptimális paramétereinek a meghatározása a
legáltalánosabb nemlineáris matematikai optimalizálási feladatok köréhez tartozik.
A feladat bonyolultsága és fontossága miatt számos, különböző egyszerűśıtéseket
tartalmazó modellt publikáltak a szakirodalomban. A transzformátorok kulcspa-
ramétereinek meghatározása, a vasmag és a tekercselés méret- és súlyarányainak,
valamint igénybevételeinek helyes megválasztásával lehetséges. Ezért ezek az
egyszerűśıtett modellek általában csak a transzformátor tekercsrendszerét és vas-
magját tartalmazó (úgynevezett akt́ıv részével) foglalkoznak. Az általánosan el-
terjedt gyakorlat szerint elhanyagolják a szigetelő- és hűtőrendszer hatását az
élettartamköltségre.

Ebben a tézisemben a szigetelő- és hűtőrendszer tömegének, költségének a vissza-
hatását vizsgáltam meg természetes olajáramlással hűtött (ONAN/ONAF) transz-
formátor esetén. Ehhez a vizsgálathoz az előzőekben kifejlesztett metaheurisztikus
optimalizáló módszert továbbfejlesztettem, és új paraméterekkel és a transzformátor
külső hűtését léıró hőtani modellel egésźıtettem ki.

Az ı́gy továbbfejlesztett optimalizáló módszer seǵıtségével megvizsgáltam, hogy
milyen hatása van a nagytranszformátor modell vizsgált paramétereire, hogyha a
kapitalizált árra való optimalizálás során nem hanyagoljuk el az olaj és a külső
hűtőrendszer költségét.

Azt találtam, hogy a piaci árakhoz képest nagy kapitalizációs tényezők esetén
a hűtőrendszer költsége – a tapasztalatoknak megfelelően – nem jelentős. En-
nek ellenére, kis kapitalizációs tényezők esetén, mikor az optimális transzformátor
konstrukció viszonylag nagy veszteségű lesz, a hűtőrendszer költsége jelentősen be-
folyásolja a tekercsek menetfeszültségét, ezen keresztül a réz-vas arányt.

III. Tézis
Megvizsgáltam, hogy a nagytranszformátorok szabályozó tekercsének
megválasztása milyen hatással van a transzformátor költségoptimális
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paramétereire. A kidolgozott új metaheurisztikus optimalizálási mo-
dellt kiegésźıtettem alkalmassá tettem arra, hogy más, durva-finom
szabályozással ellátott tekercs-elrendezéseket is figyelembe tudjon ven-
ni. Ezzel a megközeĺıtéssel – adott gazdasági szkenárió és adott tekercs-
sorrend esetén – található olyan impedanciaérték, amely felett a durva-
finom szabályozás gazdaságosabb az irányváltós szabályzásnál, annak
ellenére, hogy ebben az esetben eggyel több tekercset kell beéṕıteni.

Kapcsolódó publikációk: (J3), (J5), (C2).

Az irodalomban található, előzetes tervezéshez használt modellek jelentős része
két fő-tekercset tartalmazó akt́ıv-rész modellt használ a költségoptimális pa-
raméterek meghatározására [Amoiralis et al., 2009b]. Az ı́gy kapott akt́ıv-részt már
a tervező egésźıti ki a követelményeknek megfelelő szabályozó tekerccsel. Ilyenkor
a drop megváltozhat, amit a paraméterek korrigálásával álĺıt be a tervező [White,
1995]. Az ı́gy kapott eredmények a gyakorlat által megkövetelt pontosságnak meg-
felelnek, azonban nem garantálják azt, hogy az alkalmazott korrekciós lépés után
az optimális megoldást találjuk meg. Az általam kifejlesztett optimalizáló módszer
már lehetővé teszi különböző t́ıpusú - lineáris, irányváltós, durva-finom - szabályozás
figyelembevételét az első optimalizáció során.

Az első tézisemben bemutatott metaheurisztikus optimalizáló algoritmus már
képes egy irányváltós szabályozótekerccsel ellátott transzformátor geometriát figye-
lembe venni. Azonban névleges állás esetén ez a tekercs nem akt́ıv, a rövidzárási im-
pedanciára csak a hely -és anyagszükségleten keresztül van hatással. Az új módszer
már képes olyan szabályozási t́ıpusokat is figyelembe venni, ahol a szabályozó tekercs
akt́ıv állapotban van.

Az irányváltós szabályozás nagy előnyének tartják a durva-finom szabályozással
szemben, hogy képes nagy szabályozási tartományt átfogni, további szabályozó te-
kercs és szigetelés beéṕıtése nélkül. A számı́tások során eltekintek a durva-finom
szabályozáshoz kapcsolt előnyöktől: a szabályozási tartományban egyenletesebb
drop változásától és az olcsóbb hűtőrendszertől [White, 1995]. A rövidzárási im-
pedanciára gyakorolt eltérő hatást vizsgálva kimutattam, hogy adott gazdasági
szkenárió esetén létezik olyan rövidzárási impedancia érték, amely felett a durva-
finom szabályozással késźıtett transzformátor – az előbb emĺıtett előnyöktől elte-
kintve – a gazdaságosabb.

IV. Tézis
Az előzetes tervezés egyszerűśıtett optimalizálásának eredményéül
adódó tekercs-főméretek ismeretében a következő lépés a pontos te-
kercskiosztás meghatározása. Erre a tervezési lépésre dolgoztam ki
azt az általánośıtott geometriai programozáson alapuló optimalizálási
módszert, amely tárcsás tekercs-elrendezést feltételezve képes meg-
határozni az alkalmazandó optimális vezetőkeresztmetszeteket és te-
kercskiosztást. Az általam javasolt optimalizálási eljárás figyelembe veszi
a tekercs melegedésére vonatkozó kritériumokat is.
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Kapcsolódó publikációk: (J6), (J7).

A transzformátortekercsek rézkitöltési-tényezőjével való modellezése széles
körben elterjedt közeĺıtés, amely a gyakorlati számı́tásoknak megfelelő eredményeket
szolgáltat. Az előző téziseimben bemutatott metaheurisztikus optimalizáló
módszerem is felhasználja ezt a feltételezést. Ez az egyszerűśıtés nemcsak az előzetes,
illetve tájékozódó jellegű, hanem még a végeselem-módszerrel végzett számı́tások
esetén is képes a gyakorlati tervezőmunkánál megkövetelt pontosságnak megfelel-
ni [Del Vecchio et al., 2010, Újházy, 1969a,Andersen, 1973b]. Azonban számos te-
kercsjellemző mennyiséget – amelyekhez szükséges a tekercs, illetve a vezetőméretek
részletes ismerete – nem lehet ezzel a módszerrel meghatározni.

A tézisben alkalmazott méretezési koncepció felhasználja azt az irodalomban
alkalmazott feltételezést [Újházy, 1969a], hogy a tekercselés pontosabb kialaḱıtása
már nincs szignifikáns hatással a vasmag főméreteire, illetve a költségoptimumot
meghatározó réz-vas arányra.

Az irodalomban megtalálható hasonló módszerekhez képest, amelyek csak a
rövidzárási veszteséget minimalizálva oldották meg ezt a feladatot, az általam ki-
dolgozott módszer már figyelembe veszi a tekercs melegedését is. Így a tekercsekben
alkalmazott szigetelő anyagok öregedése is figyelembe vehetővé válik az optimalizálás
során.
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8. fejezet

Jövőbeli tervek, összefoglalás

Értekezésemben a villamos gépek előzetes tervezési szakaszához kapcsolódó
költségoptimalizálási problémákkal foglalkozom. Ez az optimalizálási feladat a ma-
tematikai optimalizálási problémák legáltalánosabb, nem-lineáris optimalizálási fel-
adatai közé tartozik, hiszen a nagytranszformátorok tervezése során egyszerre kell
számos mechanikai, villamos és termikus igénybevételt a specifikációban megkövetelt
értékeknek megfelelően méretezni, úgy hogy a leggazdaságosabb kialaḱıtáshoz tar-
tozó kulcsparamétereket, vagyis az akt́ıv rész fő méreteit meghatározzuk.

A kutatásom kiindulópontja egy, a geometriai programozás formalizmusával
feĺırt transzformátor optimalizáló modell volt. Ennek a matematikai optimalizálási
feladatnak az alkalmazása azért előnyös, mert az újonnan kifejlesztett megoldó
módszereknek köszönhetően már nagyon nagyméretű geometriai programozási fel-
adat is pontosan és rövid idő alatt megoldható egy átlagos asztali számı́tógépen.
Ugyanakkor, a formalizmus alkalmazása garantálja, hogy a megtalált optimum
a globális optimum lesz. Megmutattam, hogy a rövidzárási impedanciára vo-
natkozó elő́ırás miatt, ez a modell nem alkalmazható mag-t́ıpusú nagytransz-
formátorok méretezésére. A branch and bound algoritmus és a geometriai prog-
ramozás összekapcsolásával egy olyan új metaheurisztikus transzformátor optima-
lizáló módszert dolgoztam ki, amely már alkalmas nagytranszformátorok, autot-
ranszformátorok méretezésére a gyakorlatban használt, különböző t́ıpusú vasmagok
esetén is. Az új módszer seǵıtségével, egy adott példán keresztül kimutattam, hogy
— a klasszikus tervezési irányelvekkel ellentétben — nagyobb főszigetelési távolság,
azaz nagyobb térfogatú szigetelés alkalmzásával érhető el a költségoptimum.

Kiemelt gyakorlati jelentősége lehet az általam kidolgozott új módszernek egy
olyan irányú továbbfejlesztése, amely háromtekercses nagytranszformátorok esetén,
több drop elő́ırást is képes egyszerre figyelembe venni, ı́gy egyéb speciális, például
fázisforgató transzformátorok is modellezhetővé válnak.

Azonban ez az új eljárás – az irodalomban található, az előzetes tervezésben
használt optimalizálási módszerekhez hasonlóan – csak az úgynevezett akt́ıv kompo-
nensek (vasmag, réz) költségeit veszi figyelembe, elhanyagolva a szigetelési rendszer
egyéb elemeit. Az értekezésem következő részében a szigetelőolaj és a külső, ra-
diátoros hűtőrendszer hatását vizsgáltam a transzformátor főméreteire. Ehhez a me-
taheurisztikus optimalizáló módszeremet kiegésźıtettem, majd egy esettanulmányon
keresztül megvizsgáltam a radiátoros hűtőrendszer hatását az optimális főméretekre.
Azt találtam, hogy szigetelőolaj és a radiátorok költségének a figyelembevétele nincs
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jelentős hatással a transzformátor teljes életút költségére, ennek ellenére a két,
jelentősen különböző optimális főméretekkel rendelkező gépet eredményezett. Így
érdemes lehet a jövőben más hűtési módszerekre is kidolgozni a metaheurisztikus
optimalizálási módszert, továbbá az olaj mennyiségének a kulcsparaméterekre gya-
korolt hatását ezekben az esetekben is megvizsgálni.

A kiegésźıtett metaheurisztikus optimalizáló módszer seǵıtségével meg-
vizsgáltam, hogy a nagytranszformátorok szabályozótekercs t́ıpusának (lineáris,
durva-finom, irányváltós) a megválasztása milyen hatással van a transzformátor
költségoptimális paramétereire. Az irányváltós szabályozás nagy előnyének tartják
a durva-finom szabályozással szemben, hogy képes nagy szabályozási tartományt
átfogni további szabályozó tekercs és szigetelés beéṕıtése nélkül, ı́gy csökkentve
a költségeket. A durva-finom szabályozás előnyeitől (egyenletesebb drop-változás
a szabályzási tartományban, olcsóbb hűtőrendszert) eltekintve megvizsgáltam a
rövidzárási impedancián keresztül az optimális kulcsparaméterekre gyakorolt eltérő
hatásukat. Az eredmények azt mutatták, hogy adott gazdasági modell esetén létezik
olyan rövidzárási impedancia érték, amely felett a több tekercset tartalmazó, durva-
finom szabályozással késźıtett transzformátor — a több beéṕıtett tekercs ellenére –
a gazdaságosabb.

Napjainkban egyre jobban előtérbe kerülnek szilikonolajok illetve a természetes,
biodegradálódó észterolajok. Ezen anyagoknak a viszkozitása, termikus és öregedési
tulajdonságai különböznek az ásványiolaj-alapú transzformátorolajokétól. Az
általam kidolgozott általánośıtott geometriai programozásra épülő tekercsmodell
utat nyithat a korszerű olajok tulajdonságait is figyelembe vevő költségoptimális
tramszformátorok megtervezéséhez.
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scheda.asp?ID=9&lang=en. Accessed: 2017-03-04.

[ZTR, 2017] (2017). Ztr transzformátor katalógus. http://ztr.com.ua/en/
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thesis, MTA SZTAKI. (Kandidátusi értekezés).
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kérdései [Application of Computers for Power Transformer Design]. PhD thesis, Bu-
dapest University of Technology and Economics. [In Hungarian].
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