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Sammanfattning 
Följande projekt går i korthet ut på att lägga grunden för att dimensionera en 
hjälptransformator. För att minimera kostnaderna skall denna transformator anpassas för att 
kunna sättas in i skalet för en strömtransformator som redan finns på marknaden. Rapporten 
behandlar generell teori kring transformatorer och hur man har valt att bygga om en 
transformatormodell för att kunna använda ett, inom ABB nytt, objektorienterat program för 
simulering. Hjälptransformatorns olika sätt att dimensioneras samt dess parametrar 
utvärderas, likaså förlusterna. I rapporten skapas en möjlig design av transformatorn samt en 
metod för att uppskatta läckinduktanserna i transformatorn. Då rapporten behandlar  
förarbetet inför simuleringar och optimeringar behandlas även detta och arbetet kommer 
sedan tas upp senare av ABB för simulering och optimering. 
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1. Inledning 
Högspänningstransformatorer har en mycket stor marknad i Sverige och utomlands. I 
Sverige har vi ABB som är ett av de världsledande företagen inom denna teknologi och de 
har ett stort utbud av olika sorters anpassningsbara transformatorer. Dessa 
högspänningstransformatorer är mycket avancerade och dyra, därför finns det mycket 
pengar att spara genom att låta flera olika sorters transformatorer använda sig av samma 
skal och isolatorer. Det som behandlas i följande rapport är en anpassning av en 
instrumenttransformator (strömtransformator) för att den skall fungera som en 
hjälptransformator, vilket i stora drag har samma syfte och uppbyggnad som en vanlig 
högspänningstransformator.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta projekt är att göra ett förarbete för att identifiera parametrar som är viktiga 
för att man skall få en så effektiv och kostnadseffektiv transformator som möjligt. Utöver att 
identifiera de parametrar som påverkar transformatorn, så som matningström, 
kopparlindningar, järnkärnorna m.m, så är syftet att detta skall optimeras så att 
transfomatorn fungerar effektivt och har dimensioner så den passar skalet för en av ABB:s 
produkter, som du kan se i figur 1.1. Till detta förarbete hör också att skapa en modell för 
simulering som senare skall kunna användas för att på ett enkelt sätt kunna utvärdera 
resultatet av anpassningen av olika parametrar. Transformatorn skall användas för dels 
högspänning med hög effekt på mer än 1kW men också mellanspänning för låg effekt (10-
100W). Vid dessa effekter krävs en mer avancerad transformatormodell som tar hänsyn till 
järnkärnans mättnad och alternativt även hysteres och hysteresförluster. Modellen behöver 
också vara mycket anpassningsbar för att kunna simulera transformatorer med ovanliga och 
extrema dimensioner. 

  

Figur 1.1: ABB:s Strömtransformator IMB 145 som hjälptransformatorn skall dimensioneras 
efter så att den nya transformatorn kan använda sig av samma skal. 



Självstädigt arbete i Teknisk Fysik | David Nogerius  5 

 

2. Teori och Bakgrund 

2.1. Transformatorer 
Utöver de grundläggande egenskaperna för en transformator är det viktigt att vara införstådd 
med vilka sorters parametrar det finns som påverkar hur en transformator fungerar. Eftersom 
transformatorn inte är ideal så måste vi beräkna magnetflödet och magnetfältet som 
uppkommer av att strömmen går genom en spole. Modellen som detta bygger på kan ses i 
figur 2.1 där vi ses att vi har en primär och en sekundär lindning ovanpå varandra. Modellen 
bygger på att man gör beräkningar av magnetflödet i järnkärnan, i luftspalten mellan kärnan 
och inre lindningen samt i luftspalten mellan inre och yttre lindning. Dessa luftspalter ger 
upphov till en läckinduktans som kommer vara viktig att optimera senare. Dessa ytor och 
luftspalter illustreras i figur 2.2.  Beteckningar och samband i denna del ligger till grund för de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att beräkna sambandet mellan strömmarna i lindningarna och det magnetiska fältet (H-
fältet) används följande samband: 

��ä����ä�� = �	
	 + ��
� 

ljärn står för längden av järnkärnan, n1 och n2 är antalet lindningar och Hjärn är det beräknade 
H-fältet i järnkärnan.  
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Figur 2.2: Visar ena benet av transformatorn i 
genomskärning. Den visar också de luftspalter 
som ger upphov till en läckinduktans i en 
transformator. 

Figur 2.1: Visar en enkel modell av en 
transformator med en del av de beteckningar som 
används genom rapporten. 

(Eq 2.1.) 

beräkningar som används för att ta fram en 
modell för transformatorn.  



 

För att sedan beräkna den magnetiska flödestätheten (B) i järnkärnan finns 3 olika vanliga 
metoder: 

1: Linjärt förhållande.  

2: Olinjärt förhållande.  

3: Hysteresmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.3: Visar ett förhållande mellan magnetisk 
flödestäthet och magnetiserande fält för järnkärnan enligt 
en hysteresmodell. 

Hysteres  

Hystereseffekten är ett fenomen där 
flödestätheten inte endast beror på H
fältets momentana värde. Det visar sig 
att ett magnetiserat material behåller 
en viss del av magnetiseringen trots 
att H-fältet minskar till noll. Beroende 
på vilken riktning H-fältet har haft 
tidigare så kommer B ge olika värden 
då H är noll. Arean i hystereskurvan är 
ett mått på energiförlusten och kan 
därför vara intressant att beräkna.
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den magnetiska flödestätheten (B) i järnkärnan finns 3 olika vanliga 

�ä�� � ������ä��  

Jungfrukurvan. 

(figur 2.3) 

 

Figur 2.3: Visar ett förhållande mellan magnetisk 
nde fält för järnkärnan enligt 

effekten är ett fenomen där 
flödestätheten inte endast beror på H-
fältets momentana värde. Det visar sig 
att ett magnetiserat material behåller 
en viss del av magnetiseringen trots 

. Beroende 
fältet har haft 

tidigare så kommer B ge olika värden 
då H är noll. Arean i hystereskurvan är 
ett mått på energiförlusten och kan 
därför vara intressant att beräkna. 

Jungfruk urvan och mättnad

I ett ferromagnetiskt material som järn 
kan ett magnetiskt flö
det utsätts för 
kan dock inte ha uppnå ett oändligt 
magnetiskt flöde utan det uppnår en 
viss mättnad, beroende på t.ex. 
material och 
uppskatta denna mättnad brukar man 
utsätta en ännu icke magnetiserad 
järnkärnan för ett H
förändras och mättas. Detta ger 
upphov till ett samband och en kurva 
som brukar kallas för Jungfrukurvan 
(som kan ses i 
simuleringar där man inte tar hänsyn till 
hysteres brukar man se denna kurva 
och dess spegling kring H
sambandet mellan H

��������������� � �	

����� � �������

�����	��������� �

����	 � �������

För H-fält och B  i luftspalten mellan den inre 
lindningen och järnkärnan används följande samband:

För H-fält och B  i luftspalten mellan den inre 
lindningen och den yttre används följande samband:

(Eq 2.2.)
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den magnetiska flödestätheten (B) i järnkärnan finns 3 olika vanliga 

 

urvan och mättnad  

I ett ferromagnetiskt material som järn 
kan ett magnetiskt flöde uppkomma om 
det utsätts för ett magnetfält. Materialet 
kan dock inte ha uppnå ett oändligt 
magnetiskt flöde utan det uppnår en 
viss mättnad, beroende på t.ex. 
material och tjocklek. För att kunna 
uppskatta denna mättnad brukar man 
utsätta en ännu icke magnetiserad 
järnkärnan för ett H-fält för att se hur B 
förändras och mättas. Detta ger 
upphov till ett samband och en kurva 
som brukar kallas för Jungfrukurvan 
(som kan ses i blått i figur 2.3). Vid 
simuleringar där man inte tar hänsyn till 
hysteres brukar man se denna kurva 
och dess spegling kring H-axeln som 
sambandet mellan H-fältet och B.  

	
	 � ��
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i luftspalten mellan den inre 
lindningen och järnkärnan används följande samband: 

i luftspalten mellan den inre 
lindningen och den yttre används följande samband: 

(Eq 2.3.) 

(Eq 2.4.) 

(Eq 2.5.) 

(Eq 2.6.) 

(Eq 2.2.) 
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Spänningen över respektive lindning kan då beräknas genom följande samband: 

�1 − �2 � 
	�	 � �	�����	
���� !"

��
� �	������

���� !#

��
� �	��ä��

��$ä%&

��
 

�3 − �4 = 
��� + ��������
)�����

)*
+ ����ä��

)�ä��

)*
 

Som tidigare nämnt ligger detta till grund för den transformatormodell som kommer skapas. 
Genom att skapa en modell som beror på grundläggande parametrar som tjockleken på 
järnet resistansen i koppartråden och arean av luftspalterna mellan spolarna så är modellen 
mycket anpassningsbar vilket kommer vara till hjälp när en ny sorts transformator skall 
simuleras. 

2.2 Förluster 
Här följer en lista över förluster som är värda att utvärdera vid skapande av en 
transformatormodell: 

• Kopparförluster 
Kopparförlusterna ger upphov till en värmeutveckling som kommer vara 
relevant att utvärdera för att systemet inte skall kunna bli överhettat. 

• Mättnadsförsluster 
Vid en viss styrka av H-fält kommer järnkärnan att bli mättad. Detta kan ge 
upphov till mycket stora förluster om man har ett väldigt starkt eller obalanserat 
H-fält.  

• Hysteresförluster 
Hystereseffekten är något som alltid kommer finnas oberoende styrka på H-
fältet. Dessa förluster är förhållandevis små men eftersom det sker en viss 
förust för varje period av strömmen så kan dessa förluster bli högst relevanta 
vid en hög frekvens på matningsströmmen. 

• Eddy current / Virvelströmsförluster 
Dessa förluster är förhållandevis små, men beroende på hur exakt man önskar 
att modellen skall vara kan de vara värda att ta med. 

• Läckinduktans 
Beroende på hur spolarna är lindade kring järnkärnan så kan det ge upphov till 
en läckinduktans som beror på arean av luftspalterna mellan lindningen och 
järnkärnan. Denna läckinduktans kan skapa eddy currents i närliggande 
ledande material vilket ger upphov till förluster och värmeutveckling. 

  

(Eq 2.7.) 

(Eq 2.8.) 



 

2.3 Ursprungliga produkten, IMB
Som tidigare nämnt så skall hjälptransformatorn anpassas och dimensioneras efter 
produkters design och skal. I figur 1.1 vis
ser ni hur denna produkt ser ut på insidan.

 

  
Figur 2.4: Visar hur ström
transformatorn IMB 145 ser ut p
insidan 
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2.3 Ursprungliga produkten, IMB -serien  
hjälptransformatorn anpassas och dimensioneras efter 

produkters design och skal. I figur 1.1 visas en av strömtransformatorerna i serien. I figur 2.4 
ser ni hur denna produkt ser ut på insidan. 

 

IMB-serien är en serie av strömtransformatorer som 
fungerar för mycket höga effekter och spänningar. 
Primärslingan går in på ena sidan av den övre delen 
av transformatorn och leds sedan genom en väl 
isolerad U-formad ledare av koppar eller aluminium. N 
er till höger kan man se ett antal olika torodialspolar 
som fungerar som sekundära slingor. Hela insidan av 
höljet är fyllt med isolerande olja. Isolatorn är en av de 
dyraste komponenterna och behövs för att kunna 
isolera spänningsskillnaden mellan primär (upptill) och 
sekundär (nedtill) slinga. Denna kan isolera 
potentialskillnader på mer än 170kV.  

 

För ytterliggare information om IMB-serien se Bilaga 2. 
I bilagan kan man också finna de olika storlekarna och 
dimensionerna av de olika transformatorerna. Det finns 
även en variant på denna transformator som kallas 
IMB 800 som klarar potentialskillnader på upp till 
800kV. 

Figur 2.4: Visar hur ström-
transformatorn IMB 145 ser ut på 
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hjälptransformatorn anpassas och dimensioneras efter tidigare 
as en av strömtransformatorerna i serien. I figur 2.4 

serien är en serie av strömtransformatorer som 
fungerar för mycket höga effekter och spänningar. 
Primärslingan går in på ena sidan av den övre delen 

leds sedan genom en väl 
formad ledare av koppar eller aluminium. N 

er till höger kan man se ett antal olika torodialspolar 
som fungerar som sekundära slingor. Hela insidan av 
höljet är fyllt med isolerande olja. Isolatorn är en av de 

ponenterna och behövs för att kunna 
isolera spänningsskillnaden mellan primär (upptill) och 
sekundär (nedtill) slinga. Denna kan isolera 
potentialskillnader på mer än 170kV.   

serien se Bilaga 2. 
finna de olika storlekarna och 

dimensionerna av de olika transformatorerna. Det finns 
även en variant på denna transformator som kallas 

ntialskillnader på upp till 



Självstädigt arbete i Teknisk Fysik | David Nogerius  9 

 

Figur 3.1: Visar sambandet mellan H-fältet och 
B för två olika starka fältstyrkor. D illustrerar en 
approximation av skillnaden mellan den fullt 
mättade kärnan och en inte lika fullt mättad 
kärna. 

3. Tidigare arbeten och utredningar 

3.1 Ursprunglig transformatormodell med hysteres i ABB:s Sandys 
Redan 1992 så inleddes ett projekt att skapa en transformatormodell med hysteres som 
skulle användas för simulering. Detta projekt gjordes färdigt i ABB:s interna mjukvara som 
kallas Sandys. När en järnkärna beställs ges vissa specifikationer. Bland dessa finns 
Jungfrukurvan men även information om hur sambandet mellan H-fält och B kommer se ut 

vid en fullt mättad järnkärna för båda 
riktningarna. Dessa ges i tabellvärden och 
om man skulle plotta alla värden skulle 
man få en kurva som liknar figur 2.3. Men 
denna information ger oss bara den kurva 
som fås om järnkärnan blir helt mättad. 
Eftersom man i verkligheten aldrig vill 
mätta järnkärnan på grund av 
energiförluster så var man tvungen att 
bygga en modell som kunde beräkna 
hystereseffekten för icke mättade cyklar. 
ABB:s modell har en metod att beräkna 
de inre slingorna med hjälp av 
jungfrukurvan och ”mättnadskurvorna. I 
figur 3.1 kan vi se H-fältets och B:s 
beroende om vi tänker oss två olika stora 
variationer av H. Modellen bygger på att 
man antar ett linjärt förhållande mellan 
avstådet (D) till den yttre slingan och 
magnetiska flödestätheten (B). Det linjära 
sambandet som modellen bygger på att 

man antar ser vi i figur 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Visar det linjära samband 
mellan magnetisk flödestäthet och 
avståndet D som man antar är sant vid 
kontruktion av hysteresmodellen. D1 är 
avståndet mellan yttre och intre slinga i 
vändpunkt P1 medan D2 är avståndet 
mellan yttre och inre slinga vid 
vändpunkten P2. 
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Det linjära sambandet och lutningen på kurvan i Figur 3.2 tas fram genom en ittererande 
process som sätts igång i samband med att man startar simuleringen. Mellan två 
vändpunkter beräknas avståndet till den yttre slingan enligt följande samband: 

+ � ,	 � ,� 

,	 �
-#.-"

�#.�"
 

,� � +	 − ,		 
Här är k1 och k2 konstanter som beskriver det linjära sambandet i Eq 3.1. Dessa konstanter 
kommer att beräknas pånytt vid varje vändpunkt för att man kontinuerligt skall kunna beräkna 
avståndet D även vid ett H-fält med skiftande amplitud. På detta sätt kommer man i modellen 
kunna beskriva den inre kurvan genom: 

 � /���0 − + 
Vid varje vändpunkt jämförs värdena så kurvan anpassas efter växande eller minskande 
amplitud. Modellen kollar också om det beräknade värdet någonsin överstiger de maximala 
mättade värdet och ersätter i så fall det beräknade värdet med det maximala, mättade 
värdet. 

4. Problemuppdelning 
För att bygga en bra grund för simuleringen och optimeringen så kan processen delas upp i 
ett antal olika delar. 

1. Översätta den gamla programkoden i Sandys till det nya programet Dymola. 
2. Utforma en grundläggande design hur man vill att transformatorn skall se ut. 
3. Utvärdera och anpassa transformatormodellen i Dymola efter hur den grundläggande 

designen av transformatorn ser ut. 
4. Utvärdera och beräkna energiförluster och approximationer som modellen har. 
5. Utvärdera och sammansfatta variabler och parametrar utefter påverkan och 

storleksordning.   

  

(Eq 3.1) 

(Eq 3.2) 

(Eq 3.3) 

(Eq 3.3) 
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Programspråk:Kontinuerligt eller algoritmiskt  

De vanligaste programspråken, såsom Matlab 
eller Java, är algoritmbaserade vilket innebär att 
datorn utför beräkningar och kommandon 
uppifrån och ner i en viss ordning (om inte annat 
anges, såsom while-loopar eller ”go-to”-
funktioner). Detta gör att koden blir ganska enkel 
och lätt att följa men det innebär också att man 
behöver mycket entydiga tilldelningar av 
variabler. I ett språk som Modelica är uppdelat i 
olika delar, därbland en parameterdel och en 
ekvationsdel, där man i ekvationsdelen skriver 
ner de ekvationer som beskriver ett system. 
Dessa ekvationer beräknas parallelt och det gör 
att man inte tilldelar variabler värden, utan alla 
dessa variabler räknas ut parallellt genom att 
programet tolka allt som ett ekvationssystem med 
ett antal ekvationer och ett antal okända. Det 
faktum att ett program är objektorienterat bygger 
även på att språket ser ut som det gör. 

4.1 Konvertering från Sandys till Dymola 
En av de mest tidskrävande delarna vid skapandet av modellen är att skapa modellen i 
Dynasim:s program Dymola. Programeringen av denna modell är inget som går att lösa 
genom en direkt översättning av programeringskoden utan innefattar en hel del 
omprogramering då de två programen, Sandys och Dymola, är väldigt olika i sin 
uppbyggnad. Anledningen till att man vill översätta modellen till Dymola grundas sig i två 

olika punkter. För det första så är 
Sandys ett program utvecklat av ABB 
som utvecklades för ett par årtionden 
sedan, detta program har man på 
senare tid inte fått vidareutveckla och 
med tiden har det blivit utdaterat. För 
det andra så baserar sig Dymola på 
programeringsspråket Modelica vilket 
använder sig av kontinuerliga 
beräkningar vilket gör att programet 
gör beräkningar fram till en viss 
tolerans istället för specifika 
stegländer, detta gör programmet 
effektivt och adaptivt. Att Dymola 
använder sig av kontinuerliga 
uträkningar, till skillnad från mycket 
annan programmering som är helt 
algoritmbaserad, gör att förändningen 
av koden blir stor vid översättningen. 
Det visar sig att Dymola har vissa 
metoder som är algoritmbaserade 
samt att man kan skapa något som 
kallas ”hybridmodeller” som 

innehåller både kontinuerlig kod och algoritmisk. Utöver detta så är Dymola ett 
objektorienterat program vilket innebär att man programerar en uppsättning av olika objekt 
som sedan interagerar med varandra. Detta gör det möjligt att skapa en modell av en 
transformator som sedan väldigt enkelt går att stoppa in i ett kretsschema. Detta kan 
jämföras med programmet LTspice där man kopplar ihop kretsar av olika komponenter, men 
i fallet med Dymola har man möjligheten att programmera dina egna komponenters 
funktioner. 

  



 

Figur 4.1: Visar hur ström
transformatorn IMB 145 ser ut på 
insidan 

4.2 Grundläggande design av transformatorn
Då transformatorn som skall byg
mest grundläggande frågorna hur transformatorn skall se ut på insidan. De frågor vi ställer ss 
kring designen kommer vara följande:

4.4 Utvärdering av variabler och parametrar
Efter att transformatormodellen är översatt från Sandys till Dymola så gäller det att anpassa 
modellen efter designen av transformatorn. Om det visar sig att designen av
kommer innebära några förluster eller speciella former kan det visa sig att den modellen 
måste anpassas i koden. När modellen är klar för simulering kommer sista biten bara att 
simulera, optimera och dimensionera. När det kommer till optime
göras på olika sätt. Den enklaste och mest intuitiva sättet vore att simulera de olika 
variablernas separata påverkan på transformatorn. Efter att man har en uppfattning av hur 
t.ex. tjockleken av kopparn påverkar förlusterna kontr
skalet, kan man komma fram till ett antal olika möjliga scenarion. Dessa scenarion skulle 
sedan kunna testas, utvärderas och därefter beslutas om det är en bra design. Den andra 
varianten av optimering vore att skapa 
olika variablerna. Om detta program skulle beräkna de totala förlusterna beroende på 
variablers och parametrars värden så skulle man kanske kunna hitta en perfekt design för 
minimala energiförluster. 
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Figur 4.1: Visar hur ström-
transformatorn IMB 145 ser ut på 

4.2 Grundläggande design av transformatorn  
Då transformatorn som skall byggas skall passa för en viss design av skal så är en av de 
mest grundläggande frågorna hur transformatorn skall se ut på insidan. De frågor vi ställer ss 
kring designen kommer vara följande: 

• Hur många Torodial-spolar skall man ha i 
 nedre slingan? 

• Vilken storlek kan Torodial-spolarna ha?
• Kommer man kunna ha fler varv i 

 slingan? I så fall, hur många? 
• Vilken storlek kan primärslingan ha?

 
Till detta hör självklart en hel del andra frågor, såsom tjocklek 
på kopparn, antal varv, isolering och dylikt. Detta kommer dock 
diskuteras ytterligare i del 4.4 då dessa anses vara varabler. 
 
De begränsningar i design som finns är t.ex
den elektriska isoleringen av primärslingan som är viktig för att 
ingen ström skall gå direkt från primär till sekundärslinga. En 
annan viktig del är isoleringen mellan övre och undre del av 
transformatorskalet, detta hör till en av anledningarna varför 
transformatordesignen måste bli annorlunda från den man 
annars är van vid. Till sist så har vi det faktum at
bredare nedtill än upptill vilket skapar begränsningar i var man 

kan ha torodialspolarna. En begränsning som sedan inte 
får glömmas är att alla koppar kommer ha en viss 
värmeutveckling, denna resistans får självklart inte vara så 
stor att den innebär ett problem för kylningsprocessen.
 

Utvärdering av variabler och parametrar  
Efter att transformatormodellen är översatt från Sandys till Dymola så gäller det att anpassa 
modellen efter designen av transformatorn. Om det visar sig att designen av
kommer innebära några förluster eller speciella former kan det visa sig att den modellen 
måste anpassas i koden. När modellen är klar för simulering kommer sista biten bara att 
simulera, optimera och dimensionera. När det kommer till optimeringen skulle denna kunna 
göras på olika sätt. Den enklaste och mest intuitiva sättet vore att simulera de olika 
variablernas separata påverkan på transformatorn. Efter att man har en uppfattning av hur 

tjockleken av kopparn påverkar förlusterna kontra antalet varv och dess utrymme i 
skalet, kan man komma fram till ett antal olika möjliga scenarion. Dessa scenarion skulle 
sedan kunna testas, utvärderas och därefter beslutas om det är en bra design. Den andra 
varianten av optimering vore att skapa ett program eller en bit kod som testar sig fram för de 
olika variablerna. Om detta program skulle beräkna de totala förlusterna beroende på 

ablers och parametrars värden så skulle man kanske kunna hitta en perfekt design för 
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gas skall passa för en viss design av skal så är en av de 
mest grundläggande frågorna hur transformatorn skall se ut på insidan. De frågor vi ställer ss 

spolar skall man ha i den 

spolarna ha? 
Kommer man kunna ha fler varv i den nedre

Vilken storlek kan primärslingan ha? 

Till detta hör självklart en hel del andra frågor, såsom tjocklek 
t. Detta kommer dock 

då dessa anses vara varabler.  

De begränsningar i design som finns är t.ex. isoleringen. Dels 
den elektriska isoleringen av primärslingan som är viktig för att 

till sekundärslinga. En 
annan viktig del är isoleringen mellan övre och undre del av 

ormatorskalet, detta hör till en av anledningarna varför 
en måste bli annorlunda från den man 

annars är van vid. Till sist så har vi det faktum att skalet är 
bredare nedtill än upptill vilket skapar begränsningar i var man 

En begränsning som sedan inte 
får glömmas är att alla koppar kommer ha en viss 
värmeutveckling, denna resistans får självklart inte vara så 

nnebär ett problem för kylningsprocessen. 

Efter att transformatormodellen är översatt från Sandys till Dymola så gäller det att anpassa 
modellen efter designen av transformatorn. Om det visar sig att designen av transformatorn 
kommer innebära några förluster eller speciella former kan det visa sig att den modellen 
måste anpassas i koden. När modellen är klar för simulering kommer sista biten bara att 

ringen skulle denna kunna 
göras på olika sätt. Den enklaste och mest intuitiva sättet vore att simulera de olika 
variablernas separata påverkan på transformatorn. Efter att man har en uppfattning av hur 

a antalet varv och dess utrymme i 
skalet, kan man komma fram till ett antal olika möjliga scenarion. Dessa scenarion skulle 
sedan kunna testas, utvärderas och därefter beslutas om det är en bra design. Den andra 

rogram eller en bit kod som testar sig fram för de 
olika variablerna. Om detta program skulle beräkna de totala förlusterna beroende på 

ablers och parametrars värden så skulle man kanske kunna hitta en perfekt design för 
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5. Resultat 
Följande del behandlar det slutgiltiga resultatet av transformatormodellen. Den presenterar 
också en möjlig design för transformatorn och vad detta innebär för modellen i Dymola. 
Förlusterna och dess påverkan utvärderas också, dels i allmännhet men också beroende på 
transformatorns design. Till sist så utvärderas de olika parametrarnas betydelse när det 
kommer till dimensionering så man har en bra grund för simuleringen och optimeringen. 

5.1 Transformatorns design 
Transformatorns dimensionering och design kommer bero till stor del på vad som visar sig 
vara bra dimensioner enligt optimeringen. Man kan därför dela upp designen i de delar som 
beror på resultaten från simuleringen och de som inte gör det. 

5.1.1 Design som inte beror på simulering 
Den främsta delen i designen som inte beror på simuleringen är skalet som vi vill ha 
hjälptransformatorn i, då detta är en förutsättning för designen i helhet. Skalets design består 
i enkelhet av två olika delar. En lång, smal del som går genom isolatorn samt en tjockare del 
nedtill där man skall kunna få plats med de järnkärnor som krävs för att skapa en 
transformator. Det visar sig att designen kommer påminna mycket om IMB-transformatorn. 
Dels så kommer in- och uttag för högspänningen ligga på toppen av transformatorn, 
matningsspänningen kommer skjutas in nedtill. Det visar sig också att man kommer behålla 
designen med en avlång slinga som går genom hela transformatorn och en kortare som är 
direkt kopplad till järn-toroiderna. Den avlånga slingan kommer dock bestå av flera smalare 
lindade slingor (dels för minskning av skin-effekt-förluster) för att man sedan skall kunna 
koppla samman dessa slingor för att skapa en spole på flera varv som går genom hela 
transformatorn. Utöver detta kommer designen efterlikna de tidigare produkterna, med 
papperisolering runt den avlånga slingan och hela höljet fyllt med olja osv. 

5.1.2 Design som beror på simuerling 
Detta är där de största ändringarna lär ske och där svårigheterna egentligen börjar. 
Dimensioneringen skall ordnas så att transformatorn blir effektiv och säker. De största 
bitarna som har betydelse för transformatorns design kommer vara antalet varv som får plats 
i den avlånga slingan, desto fler varv desto större möjlighet kommer transformatorn ha att 
transformera upp spänningen till önskade nivåer. En annan stor del kommer vara 
torodialspolarna som sitter nedtill. Det som skall bestlutas är antalet spolar, antalet varv på 
spolarna men även storleken av torodialkärnorna och tjockleken av kopparn. Dessa 
designbitar är av största betydelse när det kommer till simuleringarna och optimeringen.  

5.2 Transformatormodellen i Dymola 
Eftersom transformatormodellen är mycket allmän så visar det sig att det inte kommer 
behöva göras så stora ändringar. Det som behöver ses över inför simuleringarna är hur man 
skall implementera antalet torodialspolar i modellen. En annan del som behöver ses över i 
modellen är hur man skall simulera läckinduktansen. Modellen är skapad på ett vis där man 
ser det som att man aproximerar luftspalten mellan spolen och järnkärnan till en kvadratisk 
form. För att kunna simulera läckinduktansen i den långa spolen kommer man antingen 
behöva beräkna den exakt och finna en modell för den eller hitta ett sätt hur den kan 
approximeras till en kvadratisk form. En annan del som kommer behöva beräknas i 
simuleringen är värmeutvecklingen i spolarna.  
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5.3 Förluster och dess påverkan 
I avsnitt 2.2 nämns ett antal förluster som skall ses över. I detta avsnitt kommer en 
utvärdering av vilken betydelse förlusten kommer ha vid simuleringen och vad man kan göra 
för att beräkna vissa av förlusterna. 

• Kopparförluster 
Kopparförlusterna är mestadels av intresse för att kunna se värmeutvecklingen 
i ledningen för att systemet inte skall bli överhettat. Utöver detta är det av stor 
vikt att dessa förluster inte blir för stora. Detta anpassas genom att ändra 
tjockleken på de kopparslingor som används i transformatorn. En viktig fråga 
som kommer ställas under simuleringarna är hur många varv man kommer 
kunna linda den U-formade slingan. Dessa kopparförluster är enkla att beräkna 
och kommer ha stor betydelse i optimeringen av transformatorn. 

• Mättnadsförsluster 
Mättnadsförluster är något som kommer vara av största vikt för höga 
potentialer. Förlusten i sig minimeras genom att öka tjockleken på järnkärnan 
vari flödet finns eller att helt enkelt se till att amplituden av flödet aldrig närmar 
sig mättnadsnivåerna genom att ha svagare ström och mindre potential. Detta 
är något som man kommer behöva ha koll på och se till att man inte har för hög 
matningsspänning. Om det skulle visa sig att man befinner sig på gränsen till 
för höga spänningar så kan man också använda sig av transformatormodellen i 
Dymola för att utvärdera vilka mättnadsförluster man får genom att helt enkelt 
använda sig av modellens inbyggda metod att beräkna med jungfrukurvan. 

• Hysteresförluster 
Hystereseffekten, som illustreras i figur 2.3, ger i sig endast förluster i form av 
arean mellan kurvorna. Som tidigare nämnt är detta generellt ganska låga 
förluster och kommer kunna försummas om matningsspänningen vida inte 
överstiger 50Hz. Om det skulle visa sig att matningsspänningen kommer 
behöva mer än 50Hz vid optimering och simulering så kommer man kunna 
använda sig av transformatornmodellens inbyggda funktion för att göra 
simuleringarna med hystereseffekten inräknat.  

• Eddy current / Virvelströmsförluster 
Dessa föluster är som sagt förhållandevis små när man använder sig av en 
såpass avancerad järnkärna som ABB ändå gör. Denna kärna är laminerad och 
behandlad till allra högsta grad för att minska dessa föluster. Om man skulle 
vilja så går det ganska enkelt att anpassa transformatormodellen i Dymola för 
att simulera dessa förluster genom att lägga till en extra strömslinga. Detta är 
dock inget som kommer behövas då det kommer finnas betydligt större förluster 
i systemet. 
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• Läckinduktans 

Eftersom den U-formade spolen är av en mycket speciell form så har 
läckinduktansen varit av största intresse. Denna förlust har man valt att beräkna 
genom att studera ledarna magnetfält i ett av ABB:s interna program som kallas 
Ace. Genom att rita upp hur genomskärningen av slingan ser ut så kan man 
simulera det magnetiska fältet för beräkna läckinduktansen. Detta kommer 
kunna göras för två olika avstånd beroende på om man vill beräkna 
läckinduktansen i den breda eller smala delen av ledaren. Exakta resultat på 
läckinduktansen kommer variera beroende på dimensionerna av skalet och 
antalet varv som man kommer kunna linda den U-formade spolen. Ett exempel 
på hur det skulle kunna se ut ser man i figur 5.1 och 5.2. 

 

Figur 5.1: Visar det magnetiska fälten runt två ledare vars ström går i motsatta 
håll. Ledarna är en genomskärning av den U-formade spolen hur den skulle 
kunna se ut om den är lindad 6 varv. 
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Figur 5.2: Visare en genomskärning av den U-formade spolen i transformatorn 
för hur det skulle kunna se ut om spolen hade 6 varv.  

Som vi ser på figur 5.1 och 5.1 så är det magnetiska fältet mycket koncentrerat 
kring ledarna. Avståndet mellan ledarnas mittpunkter är i denna simulering 
32,5cm och den magnetiska fälstyrkan är 8,38*10-12 Wb/m2 vid de blå linjerna 
och 8,82*10-6 Wb/m2 vid de röda. Genom att kolla på arean och de olika 
fältstyrkorna kommer man kunna beräkna läckindukansen per höjdenhet. 
Genom att sedan multiplicerad detta med höjden på den smala delen av den U-
formade av spolen och sedan utföra analoga beräkningar av den bredare delen 
så kan man beräkna vilken läckinduktans man kommer ha för en viss mängd 
varv och avstånd mellan ledare. Med denna info kan kan man sedan antingen 
anpassa modellen för transformatorn eller göra en rektangulär approximation 
av förlusten. 
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5.4 Parametrars betydelse i dimensioneringen 
Följande är de parametrar som kommer vara möjliga att anpassa och optimera under 
simuleringen samt en utvärdering av deras betydelse. 

• Matningspänning 
• Spänning  

Hela syftet med transformatorn är att transformera effekten till högspänning 
vilket gör att matningsspänningen är av högsta relevans. Man kommer kunna 
anpassa denna relativt fritt.  

• Ström  
Strömmen likt spänningen kommer gå att anpassa en del i matningsträmmen. 
Tillsammans kommer de ge upphov till en ganska hög effekt som skall 
transformeras upp. 

• Frekvens  
Frekvensen i matningsspänningen kommer gå att anpassa inom ett intervall 
som gör att transformatorn forfarande är effektiv med tanke på 
hysteresförluster och möjligheten att skifta magnetfälten. 

• Primärlindning 
• Antal varv 

Antalet varv i torodialspolarna är vad som kommer styra vilken relation man 
kommer ha mellan primär och sekundär spänning. Dessa varvantal skall 
hållas lågt för att kunna transformera upp spänningen då den andra spolen är 
mycket begränsad i antalet varv.  

• Koppartjocklek 
Tjocklekan av kopparn kommer avgöra vilken resistans som slingan kommer 
ha och därigenom kommer det avgöra vilken värmeutvekling som sker i 
spolen. Dock så kommer kopparn inte kunna vara alltför tjock då det finns 
begränsningar i hur många varv tjocka lindningar får plats runt järnkärnan och 
får plats inuti skalet. 

• Toroidkärnor 
Dessa är inte lika anpassningsbara i material men kan dock varieras i 
tvärsnittsyta. Det kommer också gå att lägga in fler antal kärnor och spolar i 
skalet. Detta kommer vara en kostnadsfråga och en effektivitetsfråga. Vilken 
sorts design som är mest effektiv återstår att se. 

• Sekundärlindning (U-formad lindning)  
• Antal varv 

Antalet varv i sekundärslingan är mycket begränsat i och med tidigare 
designer av denna lindning. Dock är det en variabel som är värd att undersöka 
och optimera då den skulle kunna göra det möjligt att få helt annorlunda 
förhållanden mellan lindningarna på primära och sekundära sidan. Dock 
måste man tänka på att en ökning av varv kommer leda till en större 
läckinduktans, denna kommer dock vara möjlig att uppskatta enligt del 5.3. 

• Koppartjocklek 
Koppartjockleken hör i detta fall mycket ihop med antalet varv. Det handlar om 
vad som får plats och hur mycket det går att anpassa utan att man behöver 
ändra för mycket i produktionen av den U-formade slingan.   
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6. Efterarbete och uppföljning 
Då detta projekt är ett förarbete till själva utvecklingen av en ny produkt så kommer detta 
följas upp genom de simuleringar som krävs för att på riktigt kunna utvärdera de olika 
variablerna. Jobbet kommer tas upp av ABB under sommaren 2012 där tanken är att man 
med hjälp av detta förarbete och sedan genom simuleringar och optimering skall kunna 
skapa en ny produkt till marknaden för högspänningsutrustning. 

6.1 Hur skall man fortsätta? 
Nästa steg i projektet kommer vara att ta reda på de exakta dimensionerna av skalet för att 
se vilka utrymmen man har till godo för att dels kunna designa den U-formade spolen men 
även torodialspolarna m.m. När man har de exakta måtten så kommer man kunna göra en 
exakt simulering av magnetfältet kring den U-formade spolen enligt metoden som nämns i 
avsnitt 5.3. När denna läckinduktans är beräknad kan man börja utvärdera de olika 
parametrarna separat. En av de största frågeställningarna som kommer behöva lösas är hur 
man skulle vilja genomföra någon slags optimering. Metoden att utvärdera alla parametrar 
separat ger svårtolkade resultat och man skulle ha svårt att avgöra vilka som skulle vara de 
optimala värdena på parametrarna. Man kommer därför behöva komma på en metod för 
optimering som på något vis testar alla variabler för att komma fram till de mest effektiva. 
Optimeringsmetoden får dock inte vara alltför tidskrävande då simuleringen av ett system 
som använder sig av denna transformatormodel är i sig mycket tidskrävande om man vill 
utföra beräkningarna med mättnad, men framför allt med hysteres. Utformandet av den 
slutgiltliga hjälptransformatorn skall vara sådan att förlusterna minimeras samt att 
värmeförlusterna inte överstiger en hanterbar värmeutveckling. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Programkod Dymola 

8.1.1 ABB_Transformer 
Denna modell är den sammanfattade modellen för alla funktioner. Den är anpassad så man 
kan dels kan styra alla parametrar men även om man vill göra beräkningarna med eller utan 
mättnad och med eller utan hysteres. I denna modell ligger objektetTransformer_Inside vars 
kod finns i 8.1.2.  

model ABB_Transformer 
parameter Modelica.SIunits.MagneticPotential V_m= 0.1; 
 parameter Real n1=10 "Number of turns of coil 1"; 
 parameter Real n2=10 "Number of turns of coil 2"; 
 parameter Real n3=0 "Number of turns of coil 3"; 
 parameter Real n4=0 "Number of turns of coil 4"; 
parameter Modelica.SIunits.Height lair1=0.1 "Height of winding 1"; 
parameter Modelica.SIunits.Height lair2=0.1 "Height of winding 2"; 
parameter Modelica.SIunits.Height lair3=0.1 "Height of winding 3"; 
parameter Modelica.SIunits.Height lair4=0.1 "Height of winding 4"; 
 parameter Modelica.SIunits.Height liron=0.1 "Height of winding"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter Irond=0.1 "Diameter of Core"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air1d=0.2  
    " Diameter of coil 1, The inner coil"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air2d=0.3 " Diameter of coil 2"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air3d=0.4 " Diameter of coil 3"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air4d=0.5 " Diameter of coil 4"; 
  parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl1=0.1 "resistance of coil 1"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl2=0.1 "resistance of coil 1"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl3=0.1 "resistance of coil 3"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl4=0.1 "resistance of coil 4"; 
parameter Boolean Saturation=false "if True, Iron core will get saturatet"; 
parameter Boolean Hysteresis=false "if True, Iron will have Hysteresis effect"; 
parameter Integer Coils= 2 "The number of Coils, min=2 max=4"; 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p1 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n1 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p2 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n2 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p3 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n3 
   
Transformer_Inside transformer_Inside(V_m=V_m, n1=n1, n2=n2, n3=n3, n4=n4, lair1=lair1, lair2=lair2, lair3=lair3, lair4=lair4, lir
on=liron, Irond=Irond, air1d=air1d, air2d=air2d, air3d=air3d, air4d=air4d, Rl1=Rl1, Rl2=Rl2, Rl3=Rl3, Rl4=Rl4, Coils = Coils) 
  
   equation  
assert(Coils >= 2 and Coils <=4, "The number of coils has to be between 2 and 4"); 
  
 connect(transformer_Inside.pin_p1, pin_p1)  

  connect(transformer_Inside.pin_p3, pin_p3)  

  connect(transformer_Inside.pin_n3, pin_n3)  

  connect(transformer_Inside.pin_n1, pin_n1)  

  connect(pin_p, transformer_Inside.pin_p)  

  connect(transformer_Inside.pin_p2, pin_p2)  

  connect(transformer_Inside.pin_n2, pin_n2)  

  connect(transformer_Inside.pin_n, pin_n)  

    Documentation(info="<HTML> 
///…/// 
annotation  
<P> 
This transformer can be setup to act as an transformer without saturation, with saturation and with the effect of Hysteresis. 

It is also possible to select the number of coils you would like to use on the transformer, but remeber:  
<B>Let the coils that you dont use be set to zero turns and connect their connectors to ground.</B> 

You will find that the different connectors are labeled where the first coil is labeled <I>1</I> and the  
second coil is labeled <I>2</I> and so on. 

If you use Saturation or Hysteresis, remember that the saturation values given is from a  
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function based on sampled values. Depending on which kind of core you want to use you have to change these  
sample values in order to get a correct simulation. The functions containing these values are called 

<B>BHvirg</B>, <B>BHup</B> and <B>BHdown</B>. 

  
</P> 
</HTML>"));  
end ABB_Transformer; 
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8.1.2 Transformer_Inside 
I denna modell finner vi bland annat de grundläggande ekvationerna och en helt färdig 
modell om man varken använder sig av hysteres eller mättnad. I denna modell finner vi en 
inre modell som kallas Hysteres_Block som anropas om man vill använda hysteres, (denna 
kod finns i 8.1.3) vi finner också en funktion BHvirg (avsnitt 8.1.4) som innehåller data för 
jungfrukurvan om man endast vill beräkna med mättnad.  

model Transformer_Inside 
//This model contains all equations giving the properties of a transformer. It contains equations for transformers without saturation, 
with saturation and is giving the information to the Hysteresis_Block that makes 

//it possible to calculate the hysteresis effect. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//START ONE PHASE MODULE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Modelica.SIunits.Current i1; 
  Modelica.SIunits.Current i2; 
Modelica.SIunits.Current i3; 
Modelica.SIunits.Current i4; 
  Modelica.SIunits.Voltage v1; 
  Modelica.SIunits.Voltage v2; 
 Modelica.SIunits.Voltage v3; 
 Modelica.SIunits.Voltage v4; 
   Modelica.SIunits.MagneticFieldStrength Hiron; 
  Modelica.SIunits.MagneticFieldStrength Hair1; 
  Modelica.SIunits.MagneticFieldStrength Hair2; 
  Modelica.SIunits.MagneticFieldStrength Hair3; 
  Modelica.SIunits.MagneticFieldStrength Hair4; 
  Modelica.SIunits.MagneticFluxDensity Biron; 
  Modelica.SIunits.MagneticFluxDensity Bair1; 
  Modelica.SIunits.MagneticFluxDensity Bair2; 
  Modelica.SIunits.MagneticFluxDensity Bair3; 
  Modelica.SIunits.MagneticFluxDensity Bair4; 
Real dBiron; 
Real dBair1; 
Real dBair2; 
Real dBair3; 
Real dBair4; 
  Modelica.SIunits.MagneticFlux Fij; 
 parameter Modelica.SIunits.MagneticPotential V_m= 0.1; 
 // Modelica.SIunits.Power Ploss; 

                              //Power losses 

//  Modelica.SIunits.Work Wloss; 

                             //Work losses 

 parameter Real n1(start=10) "Number of turns of coil 1"; 
 parameter Real n2(start=10) "Number of turns of coil 2"; 
 parameter Real n3=0 "Number of turns of coil 3"; 
 parameter Real n4=0 "Number of turns of coil 4"; 
  Real pi=Modelica.Constants.pi; 

  Real u0=Modelica.Constants.mue_0; 

  Modelica.SIunits.Area Airon; 
                             // Area of iron core 

  Modelica.SIunits.Area Aair1; 
                             //Area between iron core and coil 1 
  Modelica.SIunits.Area Aair2; 
                             //Area between coil 1 and coil 2 
  Modelica.SIunits.Area Aair3; 
                             //Area between coil 2 and coil 3 
  Modelica.SIunits.Area Aair4; 
                             //Area between coil 3 and coil 4 
  parameter Modelica.SIunits.Height lair1(start=0.1) "Height of winding 1"; 
 parameter Modelica.SIunits.Height lair2(start=0.1) "Height of winding 2"; 
 parameter Modelica.SIunits.Height lair3(start=0.1) "Height of winding 3"; 
 parameter Modelica.SIunits.Height lair4(start=0.1) "Height of winding 4"; 
 parameter Modelica.SIunits.Height liron( start=0.1) "Height of core leg"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter Irond(start=0.1) "Diameter of Core"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air1d(start=0.2) " Diameter of coil 1"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air2d(start=0.3) " Diameter of coil 2"; 
  parameter Modelica.SIunits.Diameter air3d(start=0.4) " Diameter of coil 3"; 
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  parameter Modelica.SIunits.Diameter air4d(start=0.5) " Diameter of coil 4"; 
  parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl1(start=0.1) "resistance of coil 1"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl2(start=0.1) "resistance of coil 1"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl3(start=0.1) "resistance of coil 3"; 
 parameter Modelica.SIunits.Resistance Rl4(start=0.1) "resistance of coil 4"; 
parameter Boolean Saturation=false; 
parameter Boolean Hysteresis=false; 

parameter Integer Coils= 2 "The number of Coils, min=2 max=4"; 
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative der1; 
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative der2; 
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative der3; 
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative der4; 
Modelica.Blocks.Continuous.Derivative der5; 
David_Library.David_One_Phase_Transformer.Hysteres_Block Hyst; 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//END ONE PHASE MODULE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p1 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n1 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p2 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n2 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p3 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n3 
equation  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//START ONE PHASE MODULE EQUATIONS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 0= pin_p.i + pin_n.i; 
  v1 = pin_p.v - pin_n.v; 
  i1 = pin_p.i; 
 0 = pin_p1.i + pin_n1.i; 
 v2 = pin_p1.v - pin_n1.v; 
 i2 = pin_p1.i; 
  0 = pin_p2.i + pin_n2.i; 
   v3 = pin_p2.v - pin_n2.v; 

   i3 = pin_p2.i; 
0 = pin_p3.i + pin_n3.i; 
 v4 = pin_p3.v - pin_n3.v; 
 i4 = pin_p3.i; 
  Airon = pi*Irond^2/4; 
  Aair1 = pi*(air1d^2 - Irond^2)/4; 
  Aair2 = pi*(air2d^2 - air1d^2)/4; 
Aair3 = pi*(air3d^2 - air2d^2)/4; 
Aair4 = pi*(air4d^2 - air3d^2)/4; 
  V_m = n1*i1 + n2*i2 + n3*i3 + n4*i4 - Hiron*liron; 
if Coils == 2 then 
    Hair1*lair1 = n1*i1 + n2*i2; 
  Hair2*lair2 = n1*i1; 
 Hair3*lair3 = 0; 
  Hair4*lair4 =0; 
elseif Coils == 3 then 
 Hair1*lair1 = n1*i1 + n2*i2 + n3*i3; 
  Hair2*lair2 = n1*i1 + n2*i2; 
  Hair3*lair3 = n1*i1; 
  Hair4*lair4 =0; 
elseif Coils == 4 then 
 Hair1*lair1 = n1*i1 + n2*i2 + n3*i3 + n4*i4; 
  Hair2*lair2 = n1*i1 + n2*i2+ n3*i3; 
  Hair3*lair3 = n1*i1 + n2*i2; 
  Hair4*lair4 = n1*i1; 
else 
 Hair1*lair1 = 0; 
  Hair2*lair2 = 0; 
  Hair3*lair3 =0; 
  Hair4*lair4 = 0; 
end if; 
Fij = Biron*Airon; 
  Bair1 = u0*Hair1; 
  Bair2 = u0*Hair2; 
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  Bair3 = u0*Hair3; 
  Bair4 = u0*Hair4; 
if Coils == 2 then 
  v1 = i1*Rl1 + n1*Airon*dBiron + n1*Aair1*dBair1 + n1*Aair2*dBair2; 
  v2 = i2*Rl2 + n2*Airon*dBiron + n2*Aair1*dBair1; 
  v3 = 0; 
  v4 = 0; 
elseif Coils == 3 then 
  v1 = i1*Rl1 + n1*Airon*dBiron + n1*Aair1*dBair1 + n1*Aair2*dBair2 + n1*Aair3*dBair3; 
  v2 = i2*Rl2 + n2*Airon*dBiron + n2*Aair1*dBair1 + n2*Aair2*dBair2; 
  v3 = i3*Rl3 + n3*Airon*dBiron + n3*Aair1*dBair1; 
  v4 = 0; 
elseif Coils == 4 then 
  v1 = i1*Rl1 + n1*Airon*dBiron + n1*Aair1*dBair1 + n1*Aair2*dBair2 + n1*Aair3*dBair3 + n1*Aair4*dBair4; 
  v2 = i2*Rl2 + n2*Airon*dBiron + n2*Aair1*dBair1 + n2*Aair2*dBair2 + n2*Aair3*dBair3; 
  v3 = i3*Rl3 + n3*Airon*dBiron + n3*Aair1*dBair1 + n3*Aair2*dBair2; 
  v4 = i4*Rl4 + n4*Airon*dBiron + n4*Aair1*dBair1; 
else 
  v1 = i1*Rl1 + n1*Airon*dBiron + n1*Aair1*dBair1 + n1*Aair2*dBair2 + n1*Aair3*dBair3 + n1*Aair4*dBair4; 
  v2 = i2*Rl2 + n2*Airon*dBiron + n2*Aair1*dBair1 + n2*Aair2*dBair2 + n2*Aair3*dBair3; 
  v3 = i3*Rl3 + n3*Airon*dBiron + n3*Aair1*dBair1 + n3*Aair2*dBair2; 
  v4 = i4*Rl4 + n4*Airon*dBiron + n4*Aair1*dBair1; 
end if; 
Biron = der1.u; 
Bair1 = der2.u; 
Bair2 = der3.u; 
Bair3 = der4.u; 
Bair4 = der5.u; 
dBiron = der1.y; 
dBair1 = der2.y; 
dBair2 = der3.y; 
dBair3 = der4.y; 
dBair4 = der5.y; 
Hyst.X = Hiron; 
if Hysteresis then 
  Biron = Hyst.Y; 
elseif Saturation then 
    Biron = 
      David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHvirg( 
      Hiron); 
else 
  Biron = u0 * Hiron; 
  end if; 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//END ONE PHASE MODULE EQUATIONS 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
annotation  
///...///  
end Transformer_Inside; 
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8.1.3 Hysteres_Block 
Denna modell anropas när man vill räkna med hysteres-effekten. I denna finner vi ett stort 
antal modeller vars kod ni också finner nedan. 

model Hysteres_Block 
//This model has an input which is the magnetic field strength and will giva an output of the magnetic flux. This model is only used 
when the hysteresis effect is to be calculated and implemented. 
Real YMAJ(start=0); //Y value of the major loop 
Boolean state1(start=true); //if true; State 1 is being evaluated. 

Boolean state2(start=false); //if true; State 2 is being evaluated. 

Boolean state3(start=false); //if true; State 3 is being evaluated. 

Boolean state4(start=false);//if true; State 4 is being evaluated. 

Boolean state5(start=false);//if true; State 5 is being evaluated. 

Real Xsw= 0.001; //The allowed derivative of the X-curve before change of state. 
Boolean Ydir(start=true); //true if X is increasing, else false. 

Real Ydist(start=0);//Distance between major and minor loop (constant distance). 
Real Ydis; // Distance between major and minor loop (as a function of Y). 
 Real X1(start=0); //X-value of the for-for-last turning point. 

 Real X2(start=0); //X-value of the for-last turning point. 

 Real X3(start=0); //X-value of the last turning point. 

 Real Y1(start=0); //Y-value of the for-for-last turning point. 

 Real Y2(start=0); //Y-value of the for-last turning point. 

 Real Y3(start=0); //Y-value of the last turning point. 

 Real YM1; //Value of the major loop for X=X1. 

 Real YM2; //Value of the major loop for X=X2. 

 Real YM3; //Value of the major loop for X=X3. 

Real Xsat = 107; //Saturation point of x-value. 

Real Ysat = 1.8; //Saturation point of y-value. 

Boolean up(start=false); //true if function is at the top 
Boolean down(start=false); //true if function is at the bottom 
Real dX; 
Real k0; //Ydist for Y=0. 
Real k1; //Slope of the line gicing the distance between the major loop and the minor loop. 

Modelica.Blocks.Continuous.Derivative derX; 
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput X annotation (Placement(transformation( 

        extent={{-20,-20},{20,20}}, 
        rotation=90, 
        origin={0,80}))); 
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Y annotation (Placement(transformation( 

        extent={{-10,-10},{10,10}}, 
        rotation=270, 
        origin={0,-90}))); 
equation  
  X=derX.u; 
dX = derX.y; 
Ydis = k0 + k1*Y; 
if (dX)>0 then //(if-statement 1) 
  Ydir = true; 
else 
  Ydir = false; 
  end if; 
if (dX) > 0 and (dX) < Xsw and time>0.01 and X>0 then//(if-statement 2) 
    up =  true; 
else 
  up =  false; 
  end if; 
if (dX) < 0 and (dX) > -Xsw and time>0.01 and X<0 then//(if-statement 3) 
  down=  true; 
else 
  down =  false; 
  end if; 
if state5 and (up or down) then //(if-statement 4) 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X)); 
  Y=Y3; 
elseif state4 and (up or down) then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X)); 
  Y=Y3; 
elseif state3 and (up or down) then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X)); 
  Y=Y3; 
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elseif state2 and (up or down) then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X)); 
  Y=Y3; 
elseif state1 and (up or down) then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHvirg(X)); 
  Y=Y3; 
elseif state5 then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X)); 
    Y = David_Library.David_One_Phase_Transformer.UYCH( 
          YMAJ, 
          Ydir, 
          Ydis); 
elseif  state4 then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X)); 
    Y = David_Library.David_One_Phase_Transformer.UYCH( 
          YMAJ, 
          Ydir, 
          Ydis); 
elseif state3 then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X)); 
    Y = David_Library.David_One_Phase_Transformer.UYCH( 
          YMAJ, 
          Ydir, 
          Ydis); 
elseif state2 then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X)); 
    Y = David_Library.David_One_Phase_Transformer.UYCH( 
          YMAJ, 
          Ydir, 
          Ydis); 
elseif state1 then 
    YMAJ = (David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHvirg(X)); 
Y = YMAJ; 
else 
  YMAJ =0; 
  Y = 0; 
end if; 
algorithm  
  when edge(up) and state1 then //(when-statement 1) 

    state2 :=true; 
    state1 :=false; 

X1 :=X2; 
X2 :=-X; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
Y2 :=-pre(Y); 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
end when; 
when edge(down) and state1 then 
    state3 :=true; 
    state1 :=false; 

X1 :=X2; 
X2 :=-X; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
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Y2 :=-pre(Y); 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
end when; 
when edge(down) and state2 then 
    state4 :=true; 
    state2 :=false; 

X1 :=X2; 
X2 :=X3; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
Y2 :=Y3; 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
end when; 
when edge(up) and state3 then 
    state5 :=true; 
    state3 :=false; 

X1 :=X2; 
X2 :=X3; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
Y2 :=Y3; 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
end when; 
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when edge(up) and state4 then 
    state5 :=true; 
    state4 :=false; 

X1 :=X2; 
X2 :=X3; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
Y2 :=Y3; 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHdown(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
end when; 
when edge(down) and state5 then 
  state4 := true; 
  state5 := false; 

X1 :=X2; 
X2 :=X3; 
X3 :=X; 
Y1 :=Y2; 
Y2 :=Y3; 
Y3 :=pre(Y); 
    YM1 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X1); 
    YM2 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X2); 
    YM3 := David_Library.David_One_Phase_Transformer.BHup(X3); 
    (Ydist,k0,k1) := David_Library.David_One_Phase_Transformer.Ydist( 
          X1, 
          X2, 
          X3, 
          Y1, 
          Y2, 
          Y3, 
          YM1, 
          YM2, 
          YM3, 
          Xsat, 
          Ysat, 
          Ydir); 
    end when; 
annotation(smoothOrder=20, 
              Diagram(graphics)); 

end Hysteres_Block; 
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8.1.4 BHvirg 
Denna funktion innehåller information om jungfrukurvan. 

function BHvirg 

input Real X; 
output Real Y; 
//This Fuction are sample values given as information about the virgin curve of an iron core. If the core is replaced this is where you 
put the current values for the virgin curve. 

protected  
Real Xvec[33] = {-15900, -4000, -796, -398, -199, -91.5, -54.1, -36.6, -22.3, -16.7, -13.5, -11.9, -10.4, -9.55, -8.75, -
7.96, 0,7.96, 8.75, 9.55, 10.4, 11.9, 13.5, 16.7, 22.3, 36.6, 54.1, 91.5, 199.0, 398.0, 796.0, 4000.0, 15900.0}; 
Real Yvec[33] = {-2.00, -1.98, -1.92, -1.88, -1.85, -1.80, -1.75, -1.70, -1.6, -1.5, -1.41, -1.33, -1.22, -1.14, -1.04, -
0.9,  0, 0.90, 1.04, 1.14, 1.22, 1.33, 1.41, 1.50, 1.60, 1.70, 1.75, 1.80, 1.85, 1.88, 1.92, 1.98, 2.00}; 
Real dY[32]; 
algorithm  
 for i in 1:32 loop 
  if (Xvec[i]<X) and (X<Xvec[i+1]) then 
   dY[i] :=(Yvec[i + 1] - Yvec[i])/(Xvec[i + 1] - Xvec[i]); 
  Y :=Yvec[i] + dY[i]*(X - Xvec[i]);  

 end if; 
  end for; 
if X < -15900 then 
  Y :=-2; 
end if; 
if X > 15900 then 
  Y :=2; 
  end if; 
annotation(smoothOrder=2); 
end BHvirg; 
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8.1.5 BHup 
Denna funktion innehåller information om hystereskurvans mättnadskurva när H-fältet ökar. 

function BHup 
input Real X; 
output Real Y; 
//This Fuction are sample values given as information about the Hysteresis curve when the Magnetic field strength is increasing. If th
e core is replaced this is where you put the current values for the Hysteresis curve. 

protected  
Real Yvec[29] = {-2, -1.98, -1.92, -1.88, -1.85, -1.80, -1.78, -1.74, -1.70, -1.58, -1.50, -1.34, -
1.20, 0, 0.6, 0.82, 1, 1.16, 1.32, 1.46, 1.60, 1.70, 1.76, 1.80, 1.85, 1.88, 1.92, 1.98, 2.0}; 

Real Xvec[29] = {-15900, -4000, -796, -398, -199, -107, -43.8, -16.7, -
7.96, 0, 1.6, 3.18, 4.00, 5.6, 6.4, 7.16, 8.00, 9.55, 11.9, 15.9, 24.7, 42.2, 70, 107, 199, 398, 796, 4000, 15900}; 
Real dY[28]; 
algorithm  
 for i in 1:28 loop 
 dY[i] :=(Yvec[i + 1] - Yvec[i])/(Xvec[i + 1] - Xvec[i]);  
  if (Xvec[i]<X) and (X<Xvec[i+1]) then 
  Y :=Yvec[i] + dY[i]*(X - Xvec[i]);  

  end if; 
  end for; 
annotation(smoothOrder=2); 
end BHup; 

 

8.1.6 BHdown 
Denna funktion innehåller information om hystereskurvans mättnadskurva när H-fältet 
minskar. 

function BHdown 
input Real X; 
output Real Y; 
//This Fuction are sample values given as information about the Hysteresis curve when the Magnetic field strength is decreasing. If t
he core is replaced this is where you put the current values for the Hysteresis curve. 

protected  
Real Yvec[29] = {-2, -1.98, -1.92, -1.88, -1.85, -1.8, -1.76, -1.7, -1.6, -1.46, -1.32, -1.16, -1, -0.82, -
0.6, 0, 1.20, 1.34, 1.50, 1.58, 1.70, 1.74, 1.78,1.80, 1.85, 1.88, 1.92, 1.98, 2}; 

Real Xvec[29] = {-15900, -4000, -796, -398, -199, -107, -70, -42.2, -24.7, -15.9, -11.9, -9.55, -8.0, -7.16, -6.4, -5.6, -4.0, -3.18, -
1.6, 0.0, 7.96, 16.7, 43.8, 107, 199, 398, 796, 4000, 15900}; 
Real dY[28]; 
algorithm  
 for i in 1:28 loop 
   if (Xvec[i]<X) and (X<Xvec[i+1]) then 
  dY[i] :=(Yvec[i + 1] - Yvec[i])/(Xvec[i + 1] - Xvec[i]); 
  Y :=Yvec[i] + dY[i]*(X - Xvec[i]);  

  end if; 
  end for; 
annotation(smoothOrder=2); 
end BHdown; 
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8.1.7 Ydist 
Denna funktion är den algoritm som beräknar avståndet mellan den yttre (mättade) kurvan 
och den inre (icke mättade) kurvan. 

function Ydist 
//This function determines the distance between the major and the minor loop. By using information about the last turning points it o
btains konstants k0 and k1 that is used to calculate the distance. 

  input Real X1; 
  input Real X2; 
  input Real X3; 
  input Real Y1; 
  input Real Y2; 
  input Real Y3; 
  input Real YM1; 
  input Real YM2; 
  input Real YM3; 
  input Real Xsat; 
  input Real Ysat; 
  input Boolean Ydir; 
output Real Ydist; 
output Real k0; 
output Real k1; 
protected  
Real D1; 
Real D2; 
Real D3; 
Real DT; 
Real YT; 
Real Y0; 
Real dir; 
Real sign; 
algorithm  
if Ydir then 
  sign :=1; 
else 
  sign :=-1; 
  end if; 
D1 :=YM1 - Y1; 
D2 :=YM2 - Y2; 
D3 :=YM3 - Y3; 
DT :=D2; 
YT :=Y2; 
//If the Iron has been saturated the last two turning points 
//The distance to major loop should be zero 

if ((abs(X3)>Xsat) and (abs(X2)>Xsat)) then 
  k1 :=0; 
  k0 :=0; 
Ydist :=k0 + k1*Y3; 
  return; 
end if; 
//If the distance to the major loop has been zero the two last turning points 
//the distance to major loop should be zero 

if ((abs(D3)< 0.001) and (abs(D2)< 0.01)) then 
  k1 :=0; 
  k0 :=0; 
Ydist :=k0 + k1*Y3; 
return; 
  end if; 
k1 :=(D3 - D2)/(Y3 - Y2); 
k0 :=D3 - k1*Y3; 
//If the X-value has increased since the for-last turning point 
//Calculate a new target point. 

if (not Ydir and (X3<X1) and (abs(X3)<Xsat) and abs(D1)>0.0001) then 
  DT :=D3/D1*D2; 
  YT :=YM2 - DT; 
  k1 :=(D3 - DT)/(Y3 - YT); 
  k0 :=D3 - k1*Y3; 
end if; 
if (Ydir and (X3>X1) and (abs(X3)<Xsat) and  
                                           abs(D1)>0.0001) then 
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    DT :=D3/D1*D2; 
  YT :=YM2 - DT; 
  k1 :=(D3 - DT)/(Y3 - YT); 
  k0 :=D3 - k1*Y3; 
end if; 
if abs(k0)>0 and abs(k1) > 0 then 
Y0 :=-k0/k1; 
    if (abs(Y0)>Ysat) then 
  Y0 :=-sign*Ysat; 
  k1 :=D3/(Y3 - Y0); 
  k0 :=D3 - k1*Y3; 
end if; 
end if; 
Ydist :=k0 + k1*Y3; 
annotation(smoothOrder=20); 
end Ydist; 
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8.1.8 UYCH 
Denna funktion beräknar den inre kurvan med hjälp av informationen från Ydist. Den 
innehåller även en del säkringskod som skall göra att man inte kan få ut orealistiska värden. 

function UYCH 

//This function calculates the current Magnetic Flux Biron. This is done by using the information about the major loop and the distan
ce that should be between the major loop and the current value given in Ydist 
input Real YMAJ; 
input Boolean Ydir; 
input Real Ydist; 
output Real UYCH; 
algorithm  
UYCH :=YMAJ - Ydist; 
if UYCH > YMAJ and not Ydir then 
  UYCH := YMAJ; 
end if; 
if UYCH < YMAJ and Ydir then 
UYCH := YMAJ; 
end if; 
annotation(smoothOrder=2); 
end UYCH; 


