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 چکیده 

 آن عمر و ظرفیت اطمینان، قابلیت تعیین و بوده قدرت سیستم اجزا مهمترین از یکی ترانسفورماتور

 بر ها هارمونیک منفی آثار و غیرخطی بارهای افزون روز گسترش به توجه با. باشد می اهمیت حائز بسیار

 می بنظر ضروری هارمونیکی بار شرایط در ترانسفورماتورها اطمینان تقابلی بررسی ترانسفورماتورها، روی

 شامل توزیع ترانسفورماتور اطمینان قابلیت بر هارمونیکی بارهای وجود اثر ابتدا مقاله این در. رسد

 شده نوشته برنامه از استفاده با سپس. گردد می مدلسازی ترانسفورماتور فرسایش و دسترس در ظرفیت

 خانگی و تجاری صنعتی، بارهای با توزیع ترانسفورماتور سه بارهای شده ثبت اطالعات متلب، ارافز نرم در

 دمای افزایش تاثیر همچنین و هارمونیکی شرایط در نامی قدرت کاهش میزان و اعمال شده ارائه مدل به

 مقادیر دهنده اننش حاصله نتایج. گرددمی مطالعه ترانسفورماتور عمر و عایق بر ها هارمونیک از ناشی

 مختلف انواع برای ترانسفورماتورها فرسایش فرایند در شتاب و دسترس در ظرفیت کاهش از متفاوتی

 .باشد می بارها

 .فرسایش دسترس، در ظرفیت هارمونیک، توزیع، ترانسفورماتور اطمینان، قابلیت: واژگان كلیدی
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 مقدمه

-شبکه مناسب عملکرد در مهمی نقش که باشدمی ترانسفورماتور توزیع، هایسیستم تجهیزات ترینکلیدی و ترین مهم از یکی

 جمله از. شود انجام ترانسفورماتور اطمینان قابلیت با ارتباط در زیادی مطالعات کنون تا شده سبب اهمیت این. دارد توزیع های

 درحالت ترانسفورماتور اطمینان قابلیت مدل آن در که نمود اشاره (Sefidgaran et al, 2011) به توانمی مطالعات این

. است پرداخته کنندگی خنک محوریت با ترانسفورماتور اطمینان قابلیت  به و است شده ارائه ONAF کنندگی خنک

 پرداخته آن اطمینان قابلیت بر هارمونیک اثر گرفتن نظر در بدون ترانسفورماتور سن تاثیر به( Awadallah et al, 2015)در

 درسیستم استفاده مورد ترانسفورماتور در خطا وقوع احتمالی خطرات بررسی به( et al, 2004 Hamoud)در. است شده

 احتماالت ارزیابی برای روشی ( Featheringill 1983 ,)در. پردازد می یدکی بدون و با پذیری دسترس محاسبه و توزیع

 بیان محیطی دمای و پست بارگذشته گرفتن نظر در با فورماتورترانس عمر انتظاری افت و ترانسفورماتور ماکزیمم دمای افزایش

 و طراحی و توزیع ترانسفورماتورهای در هارمونیکی فیلتر یک معرفی به( et al, 2015 Chonggan)مرجع در.است شده

 کیلو  011  توزیع ترانسفورماتور یک عملکرد بررسی به( Iskender and Najafi, 2014) درمرجع.پردازد می آن ساخت

 در شار چگالی ماکزیمم THD افزایش با که دهد می نشان و پردازد می محدود اجزا روش به هارمونیکی بار تحت آمپر ولت

 . دهد می نشان را محدود اجزا روش دقت همچنین و یابد می افزایش ترانسفورماتور پیچ سیم

 از استفاده گسترش با امروزی، شرایط در اما. شوند می حیطرا نامی فرکانس در خطی بارهای تغدیه برای ها ترانسفورماتور     

 جمله از. (0931گلشنی و همکاران،) است یافته افزایش بسیار خانگی و صنعتی خطی غیر بارهای قدرت، الکترونیک ادوات

 ،PWM های ایودر الکترونیکی، فازهای کنترل یکسوسازها،:  به توان می الکتریکی های سیستم در ها هارمونیک تولید منابع

UPS،مطبوع تهیه سیستم و اداری مراکز در فلورسنت های المپ های باالست و کامپوترها الکتریکی، قوس های کوره ها 

 .(0911همکاران، و یزدانی)نمود اشاره غیره و تجاری مراکز در بزرگ

 در هارمونیک افزایش. گردد می ورترانسفورمات های هارمونیک افزایش باعث خانگی غیرخطی های بار روزافزون گسترش     

 عایق حرارتی استرس. شودمی دما رفتن باال  و عایق عمر کاهش نتیجه در و هارمونیکی تلفات افزایش به منجر ترانسفورماتور

.  (et al, 2000 Taci)گردد می ها رله و حفاظتی هایسیستم در خطا همچنین و ظرفیت قدرت، ضریب کاهش سبب بندی

 سبب نهایت در که شود،می ترانسفورماتور داغ نقطه دمای افزایش نتیجه در و تلفات افزایش به منجر هارمونیکی جریان عبور

 پور اصغر)گردد می توزیع های شرکت به مالی خسارت سبب گشته، آن عمر طول و ترانسفورماتور دسترس در ظرفیت کاهش

 . رسد می نظر به ضروری ترانسفورماتورها اطمینان قابلیت بر ها هارمونیک تاثیرات بررسی بنابراین. (0931همکاران، و

 
 ترانسفورماتور تلفات

 :دهد می نشان( 0) رابطه که طوری به شود می تقسیم بارداری و باری بی تلفات دسته دو به کلی طور به ترانسفورماتور تلفات

(1) P P P
T NL LL

  

PNLدرآن که
PLL باری، بی لفاتت

PT و بارداری تلفات
 آهنی هسته به مربوط باری بی تلفات. است ترانسفورماتور کل تلفات

 ترانسفورماتور اهمی تلفات شامل بارداری تلفات. باشد می گردابی جریان و هیسترزیس پدیده از ناشی و بوده ترانسفورماتور

 ساختمان و تانک بدنه، در پراکندگی تلفات سایر و گردابی جریان تلفات ها، پیچ سیم DC مقاومت و بار جریان از اشین

 :شود می بیان( 1)رابطه صورت به و است ها پیچ سیم جز به ترانسفورماتور
(2) 2

EC OSLP I R P P
LL

   

2I درآن که Rورماتور،ترانسف اهمی تلفات  ECPو گردابی جریان تلفات  OSLPمی که گرددمی اطالق کل پراکندگی تلفات 

 :نمود محاسبه(9)رابطه مطابق واهمی، بارداری تلفات تفاضل از را آن توان
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(3) TSL EC OSL LL DCP P P P P    

 :گردد می محاسبه( 4)رابطه زاDCP همچنین
(4) 2 2

1 1 2 2DC dc dcP I R I R  

( 4) رابطه در
1Iو 

2I  1. باشد می ثانویه و اولیه های پیچ سیم اصلی هارمونیک های جریان ترتیب بهdcR 2 وdcRترتیب به نیز 

 .باشند می ثانویه و اولیه های پیچ سیم DC مقاومت

 یکدیگر از را پرکندگی تلفات سایر و ها پیچ سیم گردابی تلفات بتوان آن استناد به که آزمایشی هیچ تاکنون است ذکر به الزم

 رابطه در همچنانکه روغنی، یترانسفورماتورها برای IEEE استاندارد مطابق. (Pierce 1996 ,) است نشده ارائه نمود، تفکیک

 کل .(Said et al, 2010)شود می گرفته نظر در سرگردان تلفات کل% 99 گردابی جریان تلفات است، شده داده نشان( 5)

 می ترانسفورماتور بارداری تلفات% 91 تا% 11 بین نیز است شده ارائه( 6) رابطه در آن محاسبه نحوه که سرگردان تلفات

 .(Pei et al, 2010)باشد
(5) 0.33EC TSLP P 

(6) OSL TSL ECP P P  

 

 هارمونیکی شرایط در ترانسفورماتور تلفات

 در هارمونیکی اعوجاج ایجاد باعث قدرت هایشبکه در هادی نیمه عناصر و قدرت الکترونیک هایمبدل از روزافزون استفاده

 .رسدمی نظر به ضروری هارمونیک از شینا تلفات بررسی. است شده قدرت سیستم
 

 ولتاژ های هارمونیک

 و مستقیم طور به ولتاژ هارمونیک با شار اندازه. کند می تعیین  را ترانسفورماتور شار سطح ترمینال ولتاژ فارادی، قانون براساس

 و بوده% 5 از کمتر ولتاژ ارمونیکیه اعوجاج برق های شبکه اکثر در بعالوه،. است متناسب معکوس طور به هارمونیک مرتبه با

 و ولتاژ های هارمونیک از کردن نظر صرف بنابراین. است کوچک بسیار اصلی مولفه با مقایسه در نیز ولتاژ های هارمونیک اندازه

 واهدخ اغماض قابل و کوچک خطایی یک ایجاد به منجر تنها ولتاژ، اصلی مولفه براساس ترانسفورماتور باری بی تلفات محاسبه

 .(0931همکاران، و اصغر پور)شد
 

 جریان هارمونیک

 امر این که شد، خواهند بار موثر جریان افزایش سبب هاهارمونیک این. است برخوردار زیادی اهمیت از جریان هارمونیک

 گردابی نجریا تلفات  IEEE C57.110 استاندارد مطابق ، هارمونیکی درشرایط.داشت خواهد همراه رابه DC تلفات افزایش

 می محاسبه قابل تلفات این(7)رابطه از استفده با. کنند می تغییر هاهارمونیک فرکانس و جریان مجذور با متناسب هاپیچ سیم

 :(0911همکاران، و یزدانی)باشد

(7) 
max

2

2

1

h h

h
EC R

Rh

I
P P h
EC I







 
   

 
 

PEC ،(7)رابطه در   
ECا،هپیچ سیم گردابی جریان تلفات  RP  ها،پیچ سیم نامی گردابی جریان تلفات hI به مربوط جریان 

 برای هارمونیکی تلفات ضریب عنوان تحت ضریبی همچنین. است هارمونیک مرتبه h و نامی بار جریان RI  ام، h هارمونیک

 : ( Yazdani-Asrami et al, 2010) باشد می تعریف قابل( 1)رابطه مطابق پیچی سیم گردابی جریان تلفات
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(8) 

max max

max max

2

2 2 2

1 1

2

2

1 1

h h h h

h
h

Rh h
HL h h h h

h
h

Rh h

I
h I h

I
F

I
I

I

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  در ECP ضرب با خطی، غیر بارهای تحت ترانسفورماتور پیچی سیم نامی گردابی جریان تلفات فوق، رابطه به توجه با حال

 .گردد می تعیین HLF ضریب

 

 پراكندگی سایرتلفات

جرییان  . هنگامی که شار الکترومغناطیسی هادی را در بر می گیرد، ولتاژ در آن القاء و در نتیجه جریان گردابی بوجود میی آیید  

بیه غییر از   )ورماتور تلفات گردابی که در بخش های ساختاری ترانسیف . گردابی، تلفات ایجاد کرده و موجب افزایش دما می شود

هیای  این تلفات در بخیش .دهندایجاد می شود، را در دسته سایر تلفات پراکندگی یا دیگر تلفت سرگردان قرار می( سیم پیچ ها

گردد، و تابع عوامل بسیاری همچون حجم فیزیکیی هسیته، سیطح    های مخزن و کلمپ ها ایجاد میآهنی همچون تانک، دیواره

      مطییابق اسییتاندارد.(et al, 2006 Tofoli)هییا اسییت و مییواد مییورد اسییتفاده در سییاخت تانییک و کلمییپولتییاژ ترانسییفورماتور 

C57.110 IEEE     درصید و بیرای ترانسیفورماتورهای     67مقدار سایر تلفات پراکندگی نامی برای ترانسفورماتور روغنی حیدود

ارمونیکی، سایر تلفت پراکندگی بیا مجیذور جرییان    همچنین در حضور بار ه.درصد کل تلفات پراکندگی است 99خشک حدود 

 .(0911همکاران، و یزدانی)تغییر می کند ( 3)مطابق رابطه1/1موثر و فرکانس هارمونیکی به توان 

(9) 
max

2

0.8

1

h h

h
OSL OSL R

Rh

I
P P h

I







 
   

 
 

 :(0911همکاران، و یزدانی) آید می بدست(01)رابطه از سرگردان تلفات سایر برای هارمونیکی تلفات ضریب

(11) 

max

max

2

0.8

1

2

1

h h

h

Rh
HL STR h h

h

Rh

I
h

I
F

I

I




 



 
 
 


 
 
 





 

HL های بار هارمونیکی، کافی است سایر تلفات پراکندگی نامی را در ضریب تلفات هارمونیکیبنابراین تحت جریان STRF   ضیرب

 .نمود

 

 ماكزیمم جریان مجاز ترانسفورماتور در شرایط هارمونیکی

 عمر طول کاهش به منجر دما افزایش این و شوند می ترانسفورماتور در اضافی یگرما تولید سبب جریان هایهارمونیک

 :آید می بدست(00)رابطه از پریونیت حسب بر نامی شرایط و خطی بار حالت در بارداری تلفات. شد خواهد ترانسفورماتور

(11) ( ) 1 ( ) ( )LL R EC R OSL RP pu P pu P pu     

L  ،(00)رابطه در L RP ترانسفورماتور، نامی بارداری تتلفا  E C RP و نامی شرایط در پیچی سیم گردابی جریان تلفات  

OSL RP  اهمی تلفات پریونیت میزان فوق رابطه در 0 عدد که است ذکر شایان. باشد می نامی شرایط در سرگردان تلفات دیگر 

 :(Arslan et al, 2014)داشت خواهیم(01)رابطه باشد،مطابق هارمونیکی و غیرخطی بار اگر حال.است

(12) 2( ) ( ) 1 ( ) ( )LL RH HL EC R HL STR OSL RP pu I pu F P pu F P pu           

)(  01)رابطه در )LL RHP pu مجاز جریان ماکزیمم بنابراین.باشد می هارمونیکی شرایط ترانسفورماتوردر نامی بارداری تلفات 

 :(Arslan et al, 2014)آید میِ بدست(09)رابطه از ترانسفورماتور نامی قدرت مقدار کاهش تعیین برای
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(13) max

( )
( )

1 ( ) ( )

LL RH

HL EC R HL STR OSL R

P pu
I pu

F P pu F P pu



  


   

 

 : آید می بدست(04)ازرابطه غیرسینوسی بار تحت ترانسفورماتور از بارگیری ظرفیت ماکزیمم نتیجه، در

(14) max max ( ) RatedS I pu S  

 .هستند بارغیرسینوسی تحت بارگیری ظرفیت ماکزیمم و نامی بارگیری ظرفیت بترتیب maxS و RatedS ،(04)رابطۀ در
 

 عمرترانسفورمر طول و دما بر جریان هارمونیکهای اثر

 می ایجاد سینوسی غیر بارهای جریان بوسیله که است حرارتی تنشهای از ناشی ترانسفوماتورها عمر طول کاهش از% 51 حدود

  با میباشد غیرخطی بارهای های هارمونیک از ناشی که روغنی ترانسفورمرهای در محیط به نسبت روغن دمای افزایش. شود

 .(Said et al, 2010)است بررسی قابل(05)رابطه

(15) 
0.8

LL NL
TO TO R

LL R NL

P P

P P
  



 
  

 
 

TO و TO آن در که   R  نامی شرایط در محیط به نسبت روغن باالی دمای  و محیط به نسبت روغن باالی دمای ترتیب به 

 و یزدانی) است( 06) رابطه  صورت به نیز روغن باالی دمای به نسبت ترانسفورماتور هادی داغ نقطه دمای افزایش.باشد می

 :(0911همکاران،

(16) 
0.8

( ) LL
g w TO R

LL R

P

P
   



 
   

 
 

 محیط به نسبت پیچی سیم دمای افزایشw روغن، باالی دمای به نسبت داغ نقطه دمای افزایشg  فوق، هرابط در که

 .(Said et al, 2010)است شده داده نشان( 07) رابطه در ترانسفورماتور داغ نقطه دمای.است
(17) 

H TO g A      

 .میباشد محیط دمایA آن در که

 ضریب این. دهد می نشان را ترانسفورماتور عمر طول و داغ نقطه  دمای بین رابطه که است ثابت مقدار یک پیری شتاب ضریب

 (.Mazo Mantilla et al, 2015)است شده معرفی( 01) رابطه در

(18) 
15000 15000

exp
383 273

AA
H

F


 
  

 
 

 شاخص این اگر اما. است مناسب شرایط در قدرت ترانسفورماتور عملکرد باشد واحد از کوچکترaaF شاخص که ورتیص در

 به ترانسفورماتور در ها عایق.(0931همکاران، و گلشنی)یابد می افزایش ترانسفورماتور پیری سرعت آنگاه شود، واحد از بزرگتر

 ترانسفورماتور نقطه ترین داغ اساس این بر. گیرندمی قرار پیری معرض در روغن در موجود اکسیژن و رطوبت حرارت، سبب

 به پریونیت حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین رابطه. دارد عایق پیری روی بر بسزایی تاثیر

 (.0911همکاران، و یزدانی) است( 03)رابطه صورت

(19) 
15000

( )
273189.8 10 Hper unit life e

   

درجه سانتیگراد  001بنابراین برای دماهای باالتر از . درجه سانتیگراد بیان شده است 001براساس دمای مرجع ( 03)رابطه 

درجه سانتیگراد عمر ترانسفورماتور بر حسب  001و برای دماهای پایین تر از  0عمر ترانسفورماتور بر حسب پریونت کوچکتر از 

 :(Said et al, 2010)بدست می آید( 11)همچنین مقدار عمر واقعی ترانسفورماتور از رابطه  .خواهد بود 0زرگتر از پریونیت ب

(21) Real Life Per unit life normal insulation life  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 ترانسفورماتور هارمونیکی بررسی نتایج

 است شده پرداخته تجاری و نعتیص خانگی، شامل ترانسفورماتور از گروه سه روی بر هارمونیک تاثیر بررسی به مقاله این در

 افزار نرم در شده نوشته برنامه از استفاده با سپس. است شده مدلسازی ترانسفورماتور فرسایش و دسترس در ظرفیت ابتدا.

 عمر و عایق بر هاهارمونیک از ناشی دمای افزایش تاثیر همچنین و هارمونیکی شرایط در نامی قدرت کاهش میزان متلب،

 به انتها در و.شود می دیده ترانسفورماتور اطمینان قابلیت روی بر فرسایش اثر تاثیر همچنین.گردد می مطالعه تورترانسفورما

 ترانسفورماتورها از گروه سه هر مشخصات.شود می پرداخته ها ترانسفورماتور از گروه سه هر روی بر  هارمونیک افزایش تاثیر

 کیفیت آنالیز دستگاه توسط  توزیع ترانسفورماتورهای از گروه سه هر بارهای شده ثبت اطالعات. است شده آورده( 0)جدول در

 از عبوری جریان هارمونیکی هایمولفه شده انجام هایگیریاندازه از استفاده با.است گرفته انجام  یکساله بازه یک برای توان

 ذخیر یکبار دقیقه 01 هر در ها داده. است آمده بدست ترانسفورماتور تلفات محاسبه برای ام 15 هارمونیک تا ترانسفورماتورها

 .است شده
 مشخصات ترانسفورماتورها:1جدول

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از انجام اندازه گیری، داده های مورد نظر برای هر سه گروه از ترانسفورماتورها با کاربرد خانگی، تجاری و صنعتی، تلفات 

سپس  ظرفیت در دسترس و فرسایش ترانسفورماتور مورد ارزیابی قرار . ترانسفورماتور در شرایط هارمونیکی محاسبه می شود

HLوHLFکی جریان بار، ضرایب با توجه به طیف هارمونی. می گیرد STRF  ذکر این . محاسبه می گردد( 01)و ( 1)از روابط

نکته الزم است که با توجه به این که بار ترانسفورماتور در کسری از بار نامی قرار دارد، ابتدا تلفات توان برای این درصد از بار 

HLوHLFپس ضرایب  محاسبه می شود و س STRF  می . را در تلفات جریان گردابی و سایر تلفات سرگردان لحاظ می شود

 :(0931همکاران، و نفیسی)با توجه به جریان موثر بار برحسب پریونیت اصالح نمود( 10)توان تلفات بارداری نامی را از رابطه 

 مشخصه
 نوع ترانسفورماتور

 صنعتی تجاری خانگی

 قدرت نامی

 
691(kva) 691(kva)  (kva)1111 

 51 (HZ) 51 (HZ) (HZ) 51 فرکانس نامی 

 11111(v) 11111(v) (v)11111 ولتاژ اولیه 

 411(v) 411(v) (v)411 اژ ثانویه ولت

1/01 جریان نامی اولیه   (A) 1/01  (A) 7/57  (A) 

 313(A) 1117(A) (A)313 جریان نامی ثانویه 

مقاومت اهمی 

 سیم پیچ اولیه 
543/7 ( ) 543/7 ( ) 947/1 ( ) 

اومت اهمی سیم مق

 پیچ ثانویه 

11161/1  

( ) 

11161/1  

( ) 

111764/1  

( ) 
 0911(W) 9111(W) (W)0911 تلفات بی باری

 6511(W) 19111(W) (W)6511 تلفات بارداری

متوسط درجه 

 حرارت محیط
oC95 95 oC  95 oC  

افزایش درجه 

 حرارت سیم پیچی
65 oC  65 oC  65 oC  
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(21)  
2

( )LL rms LL RP I pu P   

 روابط از سرگردان تلفات سایر و گردابی تلفات ،DC تلفات نامی، توان از کسری در ترانسفورماتور بارداری تلفات محاسبه از پس

 هارمونیکی شرایط در سرگردان تلفات سایر و گردابی تلفات( 3) و( 7) روابط از استفاده با سپس. گردد می محاسبه( 6) تا( 4)

 تا( 05) روابط از ترانسفورماتور داغ نقطه دمای هارمونیکی، شرایط در ترانسفورماتور تلفات محاسبه از پس. گردد یم محاسبه

 حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین رابطه و پیری شتاب ضریب همچنین. گردد می محاسبه( 07)

 .محاسبه می گردد( 11)همچنین عمر واقعی ترانسفور ماتور از رابطه .گردد می محاسبه( 03) و( 01) روابط کمک به پریونیت

 ترانسفورماتور با بار خانگی

های جریان ترانسفورماتور که منجر به افزایش تلفات های غیرخطی خانگی و افزایش هارمونیکبا توجه به گسترش روزافزون بار

  ی شود که این امیر سیبب کیاهش بارگیذاری و طیول عمیر آن میی گیردد        و درنتیجه افزایش دمای نقطه داغ ترانسفورماتور م

(Taheri et al, 2012): 

 0شیکل . آمپر با بار خانگی واقع در شهرستان ساری مورد بررسی قیرار گرفتیه اسیت   کیلو ولت  691در اینجا یک ترانسفورماتور 

به ترتیب  بیانگر ضریب شتاب پیری ترانسفورماتور  9و1شکل های. ماکزیمم ظرفیت بارگیری از ترانسفورماتور را نشان می دهد

عمیر واقعیی ترانسیفورماتور در شیرایط      4 شیکل . و رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمیر ترانسیفورماتور میی باشیند    

 . سال برای ترانسفورماتور را نشان می دهد 11هارمونیکی با در نظر گرفتن عمر نرمال 

 

 
 غیرسینوسی بار تحت خانگی بار با ترانسفورماتور از بارگیری ظرفیت ماكزیمم:1 شکل

 
 خانگی بار با ترانسفورماتور پیری شتاب ضریب: 2شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yazdani-Asrami,%20M..QT.&newsearch=true
http://www.sid.ir


    

 

 

 
  پریونیت حسب بر خانگی بار با ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین هرابط: 3شکل

 
  هارمونیکی شرایط در خانگی بار با ترانسفورماتور واقعی عمر: 4 شکل

 

 تاثیر افزایش هارمونیک بر ترانسفورماتور با بار خانگی 

 این.گردد می ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بیشتر شدن گرم نتیجه در و تلفات افزایش باعث، شبکه در هارمونیک افزایش

 برابر 0.5 هارمونیکی هایجریان فقط بوده ثابت بارها شده فرض اینجا در.است شده داده نشان  06تا 09 هایشکل در موضوع

نسفورماتور می مشخص است افزایش هارمونیک سبب کاهش ماکزیمم ظرفیت بارگیری از ترا 5همانطور که از شکل .اندشده

 داغ نقطه دمایدر واقع مقایسه  7 شکل.این تاثیر را در ضریب شتاب پیری ترانسفورماتور نشان می دهد 6شکل .گردد

برابر شده  0.5در دو حالت هارمونیک عادی و در شرایطی که هارمونیک  پریونیت حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور

ساعته  141این مقایسه ها برای یک بازه .سه را برای عمر واقعی ترانسفورماتور نشان می دهداین مقای 1است می باشد،شکل 

 .نشان داده شده است

 
 هارمونیک شدن برابر 1.5 بافرض(2 عادی، هارمونیکی شرایط در(1ترانسفورماتور، از بارگیری ظرفیت ماكزیمم مقایسه:5 شکل
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 هارمونیک شدن برابر 1.5 بافرض(2 عادی، هارمونیکی شرایط در(1تور،ترانسفورما پیری شتاب ضریب مقایسه: 6 شکل

 
 1.5 بافرض(2 عادی، هارمونیکی شرایط در(1پریونیت، حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین رابطه: 7 شکل

 هارمونیک شدن برابر

 
 هارمونیک شدن برابر 1.5 بافرض(2 عادی، هارمونیکی شرایط در(1ترانسفورماتور، واقعی عمر: 8 شکل

 

 تجاری بار با ترانسفورماتور

 شده هارمونیک افزایش سبب که مراکز این در قدرت الکترونیک تجهیزات افزایش و تجاری مراکز گیر چشم افزایش با امروزه

 عمر و عملکرد بهبود جهت به نیشایا کمک تواند می بارها نوع این ترانسفورماتور روی بر هارمونیک تاثیر بررسی لذا. است

 قرار بررسی مورد ساری شهرستان در واقع تجاری بار با آمپر ولت کیلو 691 ترانسفورماتور  یک اینجا در. بکند ترانسفورماتور

 . است شده داده نشان 01 تا 3 های شکل در ها بررسی این نتایج. گیرد می

 

 

 غیرسینوسی بار تحت  تجاری بار با رترانسفورماتو از بارگیری ظرفیت ماكزیمم:9شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 

 ضریب شتاب پیری ترانسفورماتور با بار تجاری: 11شکل

 

 رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتور با بار تجاری بر حسب پریونیت  :11شکل

 

  هارمونیکی شرایط در تجاری بار با ترانسفورماتور واقعی عمر: 12 شکل

 تجاری بار با ترانسفورماتور بر هارمونیک زایشاف تاثیر
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بار  برای این کار یک. در این بخش  به بررسی تاثیر افزایش  هارمونیک بر روی ترانسفورماتور با بار تجاری می پردازیم

برابر شده  0.5های هارمونیکی  ترانسفورماتور با هارمونیک عادی در نظر گرفته شده و یکبار نیز فرض بر این است که جریان

ماکزیمم ظرفیت بارگیری را برای این دو حالت  09شکل .ساعته نشان داده شده است 141نتایج بررسی برای یک بازه  .است 

 06و  05شکل های .در واقع نشان دهنده تفاوت ضریب شتاب پیری برای دو حالت ذکر شده می باشد04شکل .نشان می دهد

 واقعی عمرو  پریونیت حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین رابطهبه ترتیب این تفاوت را برای 

 .نشان می دهد ترانسفورماتور

 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2در شرایط هارمونیکی عادی، (1مقایسه ماكزیمم ظرفیت بارگیری از ترانسفورماتور،:13شکل 

 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2در شرایط هارمونیکی عادی، (1فورماتور،مقایسه ضریب شتاب پیری ترانس: 14شکل 

 

در شرایط هارمونیکی عادی، (1رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتور بر حسب پریونیت، مقایسه: 15شکل 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2
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 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2در شرایط هارمونیکی عادی، (1عمر واقعی ترانسفورماتور، مقایسه: 16شکل 

 

 صنعتی بار با ترانسفورماتور

 در هارمونیک تولید سبب صنعت در...  و باالبرها و یکسوسازها و الکتریکی موتورهای انواع قبیل از صنعتی تجهیزات وجود

 مورد ساری شهرستان در واقع صنعتی بار با آمپری لتو کیلو 1111 ترانسفورماتور یک اینجا در. شوند می ترانسفورماتور

 .است شده داده نشان 11 تا 07  های شکل در بررسی نتایج. است گرفته قرار بررسی

 
 ماكزیمم ظرفیت بارگیری از ترانسفورماتور با بار صنعتی  تحت بار غیرسینوسی:17شکل 

 

 ضریب شتاب پیری ترانسفورماتور با بار صنعتی: 18شکل
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 رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتور با بار صنعتی بر حسب پریونیت : 19شکل

 

 عمر واقعی ترانسفورماتور با بار صنعتی در شرایط هارمونیکی : 21شکل 

 

 صنعتی بار با ترانسفورماتور بر هارمونیک افزایش تاثیر

برای این کار دو حالت برای ترانسفورماتور در . ورماتور با بار صنعتی می پردازیمدر اینجا به بررسی افزایش هارمونیک درترانسف

برابر شدن جریان  0.5نظر گرفته شده است، حالت اول ترانسفورماتور در شرایط عادی هارمونیکی و حالت دوم  با فرض 

 ظرفیت نشان دهنده ماکزیمم 10کل ش. نشان داده شده است 14تا  10نتایج این بررسی در شکل های . هارمونیکی می باشد

ترانسفورماتوردر دو حالت  از بارگیری ظرفیت ماکزیمم به مقایسه 11شکل . ترانسفورماتور برای این دو حالت است از بارگیری

 پریونیت برای دو حسب بر ترانسفورماتور عمر و ترانسفورماتور داغ نقطه دمای بین رابطه مقایسه19شکل . ذکر شده می پردازد

  .عمر واقعی ترانسفورماتور را برای این دو حالت مقایسه می کند 14شکل .حالت در نظر گرفته را نشان می دهد
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 هارمونیک شدن برابر 1.5 بافرض(2 عادی، هارمونیکی شرایط در(1ترانسفورماتور، از بارگیری ظرفیت ماكزیمم مقایسه:21 شکل

 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2در شرایط هارمونیکی عادی، (1ماتور،مقایسه ضریب شتاب پیری ترانسفور: 22شکل 

 

 

در شرایط هارمونیکی عادی، (1مقایسه رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتور بر حسب پریونیت،:23شکل 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2

 

 برابر شدن هارمونیک 1.5بافرض (2ر شرایط هارمونیکی عادی، د(1عمر واقعی ترانسفورماتور، مقایسه: 24شکل 
 

 صنعتی و تجاری خانگی، بار با های ترانسفورماتور مقایسه

 بیر  از ترانسیفورماتور  میاکزیمم ظرفییت بیارگیری    15شکل .شودها نتایج زیر حاصل میبا مقایسه سه گروه از ترانسفورماتور

بیشترین ضریب شتاب پیری به ترتیب مربیوط بیه ترانسیفورماتورهای    . نشان می دهده گروه از بارها را برای س  پریونیت حسب
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رابطه بین دمای نقطیه داغ   17در شکل .مشخص است 16باشند، که این موضوع به خوبی از شکل صنعتی، تجاری و خانگی می

 عمر 11در شکل  .شان داده شده استترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتورهای با بارخانگی ،تجاری و صنعتی بر حسب پریونیت ن

است همانطور که از شیکل مشیخص اسیت، بیشیترین      نشان داده شده  صنعتی و ،تجاری بارخانگی با های ترانسفورماتور واقعی

 .عمر به ترتیب مربوط به ترانسفورماتور با بارهای خانگی،تجاری و صنعتی می باشد

 

 انسفورماتورمقایسه ماكزیمم ظرفیت بارگیری از تر:25شکل 

 

 ضریب شتاب پیری ترانسفورماتورهای با بارهای خانگی ،تجاری وصنعتی : 26شکل

 

 رابطه بین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور و عمر ترانسفورماتورهای با بارخانگی ،تجاری و صنعتی بر حسب پریونیت : 27شکل

 

 صنعتی  در شرایط هارمونیکی عمر واقعی ترانسفورماتور های با بارخانگی ،تجاری و : 28شکل 
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 نتیجه 

 با  صنعتی و تجاری خانگی، بارهای با ترانسفورماتور عمرمفید و نامی ظرفیت دما، تلفات، بر هارمونیک تاثیر به مقاله این در

 ورماتورترانسف تلفات افزایش باعث هارمونیک وجود که دهد می نشان حاصل نتایج. است شده پرداخته تحلیلی روابط از استفاده

 خوبی به ترانسفورماتورها از گروه سه این مقایسه نتایج همچنین. گردد می ترانسفورماتور داغ نقطه دما افزایش نتیجه در و

 تاثیر کمترین و باشد می تجاری آن از پس و صنعتی بار با ترانسفورماتور به مربوط هارمونیک تاثیر بیشترین که دهد می نشان

همچنین به بررسی تاثیر افزایش هارمونیک در شرایط باریکسان .باشد می خانگی بار با نسفورماتورترا به مربوط هارمونیک

 .پرداخته شده است،که نتایج حاصل نفش هارمونیک ها در افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور را نشان می دهد

 شود داده کاهش تا حد امکان  ترانسفورماتور از بارگیری میزان ترانسفورماتور انتظار قابل عمر بهبود برای در شرایط هارمونیکی

، همچنین می توان بر ای حذف هارمونیک های جریان از فیلترگذاری استفاده نمود، تا به این صورت تلفات هارمونیکی جریان 

 .بهبود یابدحذف و عمر ترانسفورماتور 
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