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 بكارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع برآورد ظرفيت و اصول انتخاب و

 
 ابوالفضل ايومن

 شركت توزيع نيرو برق استان سمنان
 

 ترانسفورماتور، شرايط اقليمي، بارگذاري و چگالي، بازده اقتصادي :كلمات كليدي
 

ه يك بافت شهري وظيفه       هاي زند  هاي هوايي و زميني توزيع برق همچون سلول             پست :چكيده
 همين خاطر در    هدريافت انرژي از شبكه برق و تزريق آن در نقاط مختلف مصرف را به عهده دارند ب                  

هاي مختلف فني و اقتصادي انتخاب        بايد در كنار مسايل مهندسي، جنبه       طراحي و احداث آنها مي     
ش شهري و دورنماي رشد آنها و       قدرت نامي ترانسفورماتور توزيع مدنظر قرار گيرد، با توجه به گستر           

گردد،  هاي فوق مي   برداري از پست   اندازي و بهره   هاي وسيع و روزافزوني كه صرف نصب و راه           هزينه
هاي اقتصادي به موازات بررسي فني به منظور انتخاب بهينه ظرفيت ترانسفورماتور                   لزوم بررسي 

اتورهاي توزيع و عدم دقت در انتخاب         توجهي به تلفات در ترانسفورم      كم. ناپذير گشته است   اجتناب
برداري ناصحيح از آنها به عنوان آخرين نقطه تحويل انرژي، بسيار گران              مناسب ظرفيت ترانس و بهره    

زيرا ارزش متناسب با موقعيت مكاني مصرف كنندگان و با دورتر شدن از منبع                   . تمام خواهد شد  
گذاري در بخش     و كار نيروي انساني و سرمايه      هاي شبكه و تجهيزات مسير     توليد، شامل تمامي هزينه   

هاي توزيع و    هاي منصوبه براي ترانس     طراحي و انتخاب اصولي قدرت     . باشد توليد و انتقال نيز مي     
 . باشد استفاده از بهترين حالت انتقال انرژي هدف اين مقاله مي

 
 مقدمه 

ايد با دقت فراوان و براساس نيازها       هاي استاندارد ب    پست توزيع از ميان گزينه     ٢٠ KV انتخاب ترانس 
مسائل فني متعددي در انتخاب نوع و قدرت ترانسفورماتورها و چگونگي           . و امكانات موجود انجام شود    

) ٢٠-٤/٠ KV،٥٠ HZ (١اي توزيع ايران   بارگيري از آنها مؤثر است با فرض فركانس و ولتاژ كار شبكه           
منحني : وار عبارتند از   باشد به صورت فهرست     مي ديگر عوامل كه در طراحي و انتخاب ظرفيت موثر         

بار، دماي متوسط محيط، شرايط اقليمي و ارتفاع از سطح دريا منطقه، چگالي بار ناحيه و شعاع تحت                   
پوشش ترانس، تعداد فيدرهاي خروجي برشمرده اين گونه عوامل به ويژه در سرزمين پهناوري چون                 

                                           
١) .HZ٥٠ kv ٣٣ – ٤/٠( 
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در عصري با تحوالت چشمگيري زندگي و رشد روزافزون مصرف          ايران با شرايط اقليمي بسيار متنوع و        
لذا اصول تعيين ظرفيت ترانس بايد با شرايط و نيازهاي             . باشد برق از تنوع بيشتري برخوردار مي       

پذير بوده و به جاي ارائه الگوي واحد از يك يا چند نوع خاص براي همه جا و همه                        مختلف انطباق 
كه انتخاب ترانس براساس شرايط و امكانات موجود و از ميان                 وقت امكان آن را فراهم نمايد           

 . گيرد نمايد، انجام مي پارامترهاي مختلفي كه ضوابط استاندارد شده مشخص مي
ساخت ايران ترانسفور و بر طبق        (هاي توزيع استاندارد ايران        با توجه به مشخصات ترانسفورماتور      

و يا چرخش   ) ONAN(كنندگي طبيعي    م خنك روغني با سيست  ) IEC-76ظرفيت استاندارد شده    
هاي زميني توزيع براي       هاي نامي تعريف شده پست        توان. باشند مي) ONAF(هوا توسط فن      

مراحل طراحي و انتخاب ترانس توزيع       . باشد  مي KVA١٢٥٠ تا حداكثر    KVA٥٠٠هاي باال    قدرت
هاي توزيع به    در توان . اشدب هاي فوق توزيع و فشار قوي مي         متفاوت از روش تعيين ظرفيت ترانس      

هاي جديد در نقاط با افت ولتاژ         علت عدم نياز به مانور سهولت تعويض ترانس و امكان احداث پست             
بطور كلي سه حالت استفاده . باشد بيني قدرت ذخيره در زمان نصب ترانس نمي        زياد ديگر نياز به پيش    

شخص و قابليت بارگيري براي كاركرد مفيد       هاي توزيع وجود دارد كه هر يك داراي جداول م          از ترانس 
 : باشد كه عبارتند از مي مربوط به خود

 . ترانس) كاركرد مداوم(الف ـ بارگيري دائم 
 ب ـ بارگيري دوره اي ترانس 

 . ج ـ بارگيري اضطراري از ترانس
ه منحني بار   هاي توزيع روش كلي ارائه شده مربوط ب        در اينجا با توجه به تحت ولتاژ بودن دائم ترانس         

 . باشد روز مي  ساعت شبانه٢٤بر حسب زمان دوره 
انداز تحولي كه در مقابل صنعت برق و بطور كلي انرژي گسترده است خصوصيات اقتصادي و                    چشم

رويه در گسترش صنعت برق را         هاي بي  دستي  امكان گشاده   رباشد كه ديگ    اي را دارا مي     فني ويژه 
آورند تا    توليد و انتقال بعمل مي     شتوجهي در پخ   العاتي مختلف قابل  در اين راستا مراكز مط    . دهد نمي

هر كيلو وات ساعت انرژي توليد شده به حداقل قيمت ممكن در محل مناسب به شبكه توزيع تحويل                   
هاي چند سال اخير مبني بر خصوصي كردن         رغم بينش  ولي متأسفانه در بخش توزيع علي     . داده شود 

اي به تحول كيفي و      گذاري شده، توجه قابل مالحظه     هاي پايه  ودن هزينه آن كه به منظور حداقل نم      
 . مصرف بهينه انرژي و تقليل تلفات بعمل نيامده است

هاي بزرگ توزيع بسيار ارزشمند است كه در پيدا كردن نحوه تغذيه مناسب به منظور كاهش       در شبكه 
در بازده شبكه سمنان،    % ٥/٠حتي مقدار   هاي الزم بعمل آيد زيرا به عنان نمونه بهبود            تلفات كوشش 

جويي شده بيش از مصرف        ميليون كيلو وات ساعت تلفات انرژي صرفه         ٨٠موجب تقليل متجاوز از      
 . باشد هاي تابعه آن مي ساليانه مركز استان سمنان با بخش
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آنها و  ها و تعداد     تركيب بهينه يك سيستم تغذيه بطور كلي با انتخاب مناسب قدرت ترانسفورماتور              
ضريب بار منطقه، شاخص رشد مصرف ساليانه، ضريب همزماني،           : ملحوظ نمودن پارامترهايي نظير    

... عمر مفيد تجهيزات، طول فيدرهاي فشار صعيف و سطح مقطع مناسب آنها و چگالي بار منطقه و                   
ده از  گذاري حداقل بو   در اين صورت هزينه كلي ترانسفورماسيون و سرمايه          . پذير خواهد بود   تحقق

 . توان كاست تلفات انرژي نيز مي
 
  ـ شرايط اقليمي ١

در انتخاب ظرفيت ترانسفورماتورهاي هوايي و زميني، بايد عوامل محيطي موثر در كاهش ظرفيت،                  
همچنين به منظور افزايش طول عمر مفيد       . درجه و ارتفاع از سطح دريا را مورد توجه قرار داد           : مانند

 درجه  ٦٥پيچي آن حداكثر      درجه و دماي سيم    ٦٠دماي روغن آن بيش از       ترانسفورماتور بهتر است    
هاي هوايي و زميني به درجه حرارت محيط و            بر اين اساس ظرفيت واقعي پست      } ١{افزايش نيابد 

 . شرايط تهويه ترانس بستگي دارد
 
  درجه حرارت محيط-١-١

هاي  ه حرارت براي انتخاب ترانس    وضعيت آب و هوايي و شرايط اقليمي ناحيه مورد نظر به ويژه درج             
سازي فضاي   هوايي و زميني و نيز از لحاظ مشخصات فني ساختمان پست توزيع و هم از نظر خنك                   

بندي انتخاب و بارگذاري       را در كالس    a αدرجه متوسط محيط   . باشد مي داخل آن حائز اهميت    
 : }٢{ نمودتوان به سه گروه زير براي ايران دسته بندي ترانسفورماتورها را مي

I  ـ حداكثر متوسط دماي هوا در سالC ٢٠ 
II ساعت ٢٤ ـ حداكثر متوسط دماي هوا در C٣٠ 

III ساعت ٢٤ ـ حداكثر دماي هوا در C ٤٠ 
 تعيين كننده    IEC-354اين حدود تعيين شده در بارگذاري توانسفورماتورها براساس استاندارد               

 }٣{خواهد بود
  
  شرايط آب و هوايي -١-٢

تواند درجه   احي پست توزيع و متناسب با آن انتخاب ترانس هر يك از شرايط اقليمي زير مي                  در طر 
 : حرارت محيط و تهويه هواي پست را تحت تأثير قرار دهد

هاي قابل توجهي از نواحي مرتفع        اين آب و هوا مختص بخش      : آب و هواي سرد و برف خير        .١
هاي  هاي مرتفع واقع در دامنه رشته كوه      ي ـ شمال شرقي و مناطق كوهستاني يا شهر        بشمال غر 

 با  Iباشد اين مناطق جزء گروه         مركزي و غربي است كه فصل زمستان در آنها طوالني مي              
 . باشند  درجه سانتيگراد در سال مي٢٠متوسط دماي هواي 
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هاي ساحلي مجاور درياي خزر اين        نواحي شمالي ايران استان   : آب و هواي معتدل و مرطوب       .٢
از II بندي درجه حرارت محيط در گروه         دارند اين مناطق ياد شده از نظر گروه         مقوله جاي   

 . بندي فوق به منظور طراحي ظرفيت ترانس خواهند بود دسته
اي از نواحي مركزي و جنوبي كشور را         اين آب و هوا بخش قابل توجه      : آب و هواي گرم و خشك      .٣

 درجه سانتيگراد در     ٤٥اي حداكثر   دهد، داراي ميزان كم بارندگي ساليانه و دم           تشكيل مي 
 .  از شرايط درجه حرارت محيط خواهندبودIIIباشدترانسفورماتوراين مناطق درگروه  تابستان مي

بخش وسيعي از نواحي جنوب و جنوب غربي ايران به ويژه در                : آب و هواي گرم و مرطوب       .٤
هاي موسمي   زش باران ي با ر  ههمرا) شرجي(مناطق مجاور دريا داراي آب و هواي گرم و مرطوب           

 . باشند در ايام سال مي
توان در اين مقوله     بخش وسيعي از نواحي كشور را از نظر آب و هوايي مي            : آب و هواي معتدل    .٥

 . جاي داد
 
  تهويه-١-٣

پيچي و هسته ترانسفورماتور خود عامل مهم ديگري در           با توجه به اينكه گرماي ناشي از تلفات سيم         
تواند  باشد و باال رفتن درجه حرارت داخل پست نيز مي              فضاي پست مي    مورد گرم شدن ترانس و     

سبب اختالل در بارگيري و يا حتي كاهش عمر مفيد ترانس گردد، از اينرو اگر تهيه ترانس به صورت                    
 كافي نباشد و استفاده از تهويه مصنوعي به كمك هواكشي برقي                        ) ONAN(طبيعي   

)ONAF (انتخاب نوع ترانس مدنظر قرار گيرد مخصوصاً با افزايش          بايد بطور موثري در طرح و         مي
ها نيز ضروري و      ها و مناطق گرمسيري استفاده از هواكشي برقي در پست             تعداد يا ظرفيت ترانس    

گرماي فضاي داخل پست بايد دفع گردد قابليت ميزان بارگذاري مجاز پست در حالت تهويه مصنوعي                
ترل ترموستات و با افزايش درجه حرارت محيط داخل پست             با استفاده از هوا كش برقي كه با كن          

ها بايد   انداز فن  در اين حالت ترموستات راه    . شروع به كار كند از حالت تهويه طبيعي، بيشتر خواهد بود          
 . درجه سانتيگراد باالتر از حداكثر درجه محيط تنظيم شود٥
 
  ارتفاع از سطح دريا-١-٤

 .وه بر دماي هوا در بارگذاري ترانسفورماتور موثر استارتفاع نصب از سطح دريا نيز عال
بطوري كه براي مناطق مرتفعي همچون اغلب شهرهاي ايران كه ارتفاع آنها از سطح دريا بيشتر از                     

 متر ارتفاع اضافي مطابق      ٢٠٠ متر است براساس استاندارد و توصيه سازندگان به ازاي هر                ١٠٠٠
 .انسفورماتور نصب شده در آن ناحيه كاسته شوديك درصد از ظرفيت نامي تر) ١(جدول 
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 )m(ارتفاع از سطح دريا  ضريب كاهش
٠-١٠٠٠ ١ 
١٠٠٠-١٢٠٠ %٩٩ 
١٢٠٠ – ١٤٠٠ %٩٨ 
١٤٠٠ -١٦٠٠ %٩٧ 
١٦٠٠ – ١٨٠٠ %٩٦ 
١٨٠٠ -٢٠٠٠ %٩٥ 
٢٠٠٠ – ٢٢٠٠ %٩٤ 
٢٢٠٠-٢٤٠٠ %٩٣ 

 تفاع از سطح درياضريب كاهش ظرفيت ترانسفورماتور بر حسب ار): ١(جدول شماره 
 
  بار گذاري-٢

بيني مقدار بارگيري ترانس بستگي      تعيين ظرفيت پست توزيع عالوه بر شرايط اقليمي فوق به پيش            
هاي استاندارد    هاي كوچك توزيع در نقاط شهري عموماً با استفاده از گزينه                        پست. دارد

هاي  اين پست . گردند ر احداث مي  نيم تا يك مگاولت آمپ     هاي بين  ترانسفورماتورهاي روغني با ظرفيت   
باشد كه قدرت نامي آنها بر حسب نياز           زميني هر كدام شامل يك يا دو دستگاه ترانس توزيع مي             

 كيلو ولت آمپر انتخاب گردد حال        ١٢٥٠ تا حداكثر    ١٠٠٠،  ٨٠٠،  ٦٣٠،  ٥٠٠،  ٤٠٠تواند معادل    مي
 و اقتصادي ترانسفورماتور توزيع كدام      باشد؟ درصد بارگيري مجاز    تعيين بارگذاري بهينه چه مقدار مي     

ظرفيت نامي آن   % ٨٠دانيم به منظور افزايش طول عمر ترانسفورماتور بهتر است بيش از               است؟ مي 
 دو پارامتر   ٢مورد استفاده قرار نگيرد، براي تعيين مقدار توان نامي مورد نياز براي احداث پست                     

 :گردد پيشنهاد مي
 رآورد چگالي بار ب) ب منحني بار روزانه ) الف

 
هاي  منحني بار براي مصرف كنندگان مسكوني، تجاري، صنعتي و روستايي معموالً در واحد                 -٢-١

هاي توزيع با توجه با الگو و فرهنگ مصرف آن منطقه استخراج و                    ريزي و طراحي شركت     برنامه
 .شود نگهداري مي

روز   ساعت شبانه  ٢٤في در دوره زماني      دهنده ديماند مصر   ها بار نشان   منحني دياگرام تيپ شده اين   
اعمال ... F“ ضريب بار ”ثير منحني بار معموالً در محاسبات انرژي توسط فاكتوري بنام              أت. باشد مي
 .نمايند مي
 

         ∫T.Swdt  
I.f  =                  
           SWmax.T    

Sw :اي بر حسب كيلو وات ساعت  ديماند لحظه 
sWMAX :ساعت ٢٤ديماند طي مدت زمان  ماكزيمم  
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 دهد كه  پائيز را نشان مي     به يك روز   مسكوني شهري مربوط   T= منحني بار يك نمونه منطقه    ) ١(شكل  

گيري و   دار براي تمام مدت ساعات ايام هفته در يك ماه اندازه               گيري حافظه  توسط دستگاه اندازه  
 .}٣{شوند  با استفاده از دياگرام ساده شده اين منحني مقادير زير تعريف مي. ذخيره شده است

:sr قدرت نامي ترانسفورماتور 
          ۱s 
       =     ۱k  درصد بار گيري توليد نسبت قدرت پايه بار اوليه به قدرت نامي ترانس: 

         rs 
     ٢s    

        =   ٢k درصدبار گيري ماكزيمم نسبت حداكثر قدرت در پيك بار به قدرت نامي ترانسفورماتور. 
       rs 

t : مدت زمان پيك مدت زماني كه توان در مقدار)K2 ( داردقرار. 
 متوسط دماي محيط خنك كنندگي: &

كه مناسب نصب و ارائه     “ sr”محاسبه مقدار ظرفيت مورد نظر براي انتخاب قدرت نامي ترانسفورماتور            
براي ترانسفورماتورهاي توزيع ايران با     . سرويس باشد به صورت دستورالعمل مشروحه ذيل خواهد بود         

براي زماني كه ثابت    ) ONAF(اي مصنوعي   و يا جريان هو   ) ONAN(نوع خنك كنندگي طبيعي     
ها براساس طراحي ساختمان و بدنه تانك آن در            ترانسفورماتور“ روغن ـ هوا  ”زماني خنك كنندگي    

بندي دماي متوسط    و با استفاده از گروه    ) ONAN( ساعت براي    ٢و  ) ONAN( ساعت براي    ٣مدت  
باشد با استفاده از جدول       تيگراد مي  درجه سان  ٤٠ و   ٣٠ و   ٢٠در مقادير   “ αa”آب و هوايي ايران      

 در  k1اين جدول به منظور سهولت استفاده درصد بارگيري توان اوليه            در. استاندارد ارائه گرديده است   
با “ t”نيز براي مدت زمان بار پيك       “ K2” مقدار نرم شده است و نيز براي درصد بارگيري ماكزيمم             ٦

 .  فاصله زماني ساعت آن را نرم نمود٨ان در تو  درصد مي٢٠ تا ١در نظر گرفتن تغييرات 
 

 منحني بار نقطه مسكوني نمونه و مدل بار آن) + ١(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بار گيري  ـ درصد )٢(جدول 
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 :tدر زمان ) k( برحسب) K(ماكزيمم 

  K1=0.25 K1=0.50 K1=0.70 K=0.80 K1=0.90 K1=1.00 
 θa= 

20C 
+ + 1.93 1.83 1.69 1.00 

t=0.5 θa= 
30C 

+ 1.92 1.78 1.64 1.29 ___ 

 θa= 
40C 

1.90 1.77 1.58 1.18 ___ ___ 

 θa= 
20C 

1.89 1.80 1.70 1.62 1.50 1.00 

t=1 θa= 
30C 

1.76 1.68 1.55 1.45 1.10 ___ 

 θa= 
40C 

1.64 1.54 1.37 1.04 ___ ___ 

 θa= 
20C 

1.56 1.53 1.46 1.41 1.32 1.00 

t=2 30c 1.49 1.42 1.34 1.26 0.99 ___ 
 40c 1.37 1.30 1.18 0.95 ___ ___ 
 20c 1.34 1.31 1.27 1.24 1.18 1.00 
t=4 30c 1.24 1.21 1.16 1.11 0.95 ___ 
 40c 1.15 1.10 1.03 0.88 ___ ___ 
 20c 1.23 1.21 1.18 1.16 1.12 1.00 
t=6 30c 1.14 1.11 1.08 1.04 0.93 ___ 
 40c 1.04 1.01 0.96 0.86 ___ ___ 
 20c 1.16 1.15 1.13 1.12 1.00 1.00 
t=8 30c 1.08 1.06 1.04 1.01 0.93 ___ 
 40c 0.98 0.96 0.92 0.84 ___ ___ 
 20c 1.10 1.09 1.08 1.07 1.05 1.00 

t=12 30c 1.01 1.00 0.99 0.97 0.92 ___ 
 40c 0.92 0.91 0.88 0.83 ___ ___ 
 20c 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

t=24 30c 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 ___ 
 40c 0.82 0.82 0.82 0.82 ___ ___ 

 
 مثال نمونه انتخاب ظرفيت ترانس

 براي يك سرويس دائم براساس مدل با استفاده از          (ONAN)طريقه محاسبه قدر نامي ترانسفورماتور      
سازي شده است كه     مدل) ١(منحني بار مشتركين خانگي بر طبق شكل         . گردد يك مثال تشريح مي   

 قرار دارد با توجه به اينكه در اين مثال            αa=20Cدر شرايط آب و هوايي با دماي متوسط ساليانه            
 بوده و نيز مقدار     s2=k2sr  700=  ساعت پيك بار مقدار توان ماكزيمم به ميزان         ٤منحني در مدت    

 ,K1 K2ار دارد مقادير   قر KVa s1=k1sr 400=  ساعت بقيه در مقدار       ٢٠توان پايه اوليه در      
براي بهترين حالت كاركرد مفيد     .  قدرت نامي ترانس را محاسبه خواهيم نمود       srاستخراج نموده مقدار    
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 شكل IEC – ۳۵۴هاي ارائه شده از طرف بهترين استاندارد             ترانسفورماتور محل تقاطع منحني    
ساعت با خطي كه داراي      t=۴هاي مختلف مثالً     براي متوسط دماهاي مشخص شده و مدت زمان       ) ٢(

اين خط ثابت را كه در اين مثال نمونه به مقدار در             ) ج-٢(كنيم شكل    باشد را پيدا مي     مي شيب ثابت 
 توان با فرض مقادير و يكبار         دهد مي  رسم شده است را نشان مي        ) ج-٢(منحني مربوط شكل      

۱=  ۱k  ۲=١ و يكبارk  نموده و سپس مقادير و    هاي ارائه شده خط شيب را ثابت را رسم            در منحني 
۱k ۲ وk نرم نموده بنابراين داريم) ٣( بدست آمده را با استفاده از جدول : 

۰,۷۱ =k                          ۲k            ۱,۲٤=  
۱K  =۰,۷۰ نرم شده           ۲K  =۱,۲۷ نرم شده  

 : بنابراين ترانسفورماتور مورد نظر عبارتند از
 

           ۷۰۰     ۴۰۰ 
kva  ۵۶۳=         =         = sr 

              ۱,۲۴   ۰,۷۱ 
kva۶۳۰=sr  

 ٧٠٠ kvaشود كه در زمان پيك با قدرت          با در نظر گرفتن قدرت ترانس بدست آمده مالحظه مي           
تواند در تعيين    روش ارائه شده مي   .  ساعت بارگيري نمود   ٤ را به مدت     ٦٣٠ kvaتوان از ترانس     مي

ي در پيك و حتي در مواقع بارگيري اضطراري نيز استفاده شود يعني با در               رارگيبيزان  مدت زمان و م   
) over(دست داشتن ظرفيت ترانس و قدرت پايه اوليه آن ميزان قابليت بارگيري در حالت اضافه بار                  

Ioad                د ترين حالت كاركر   آل ترانس را با توجه به دماي محيط، مدت زمان آن را استخراج و براي ايده
ترين روش پيشنهادي براي بارگيري       عمر مفيد ترانس از آن مقادير استفاده نمود كه اين اقتصادي             

باشد با اين روش همچنين تفاوت مدت زمان پيك بار در مناطق صنعتي تجاري و مسكوني را در                     مي
 . توان اعمال نمود تعيين ترانس مي

 ماتورهاي روغني در ترانسفور t زمان ۲k و۱kمقادير ضرايب ـ ) ۲(شكل 
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باشند با توجه به رشد روزافزون        تعيين كننده مي   )۲s ( و ميزان بار پيك    )rs (برآورد مقادير توان اوليه   
مناطق شهري و متناسب با آن رشد بار مصرفي را در مدل بار اعمال و با توجه به آن قدرت نامي                          

هاي جديد توزيع در مجاور هم       ر براي احداث پست   الذك عالوه بر موارد فوق   . ت آورد سرا بد ) rs(ترانس  
و يا نصب ترانس دوم نيز، شعاع تحت پوشش هر پست بايد در فاصله مناسبي از پست اول احداث                       
گردد، كه با در دست داشتن چگالي بار منطقه و ميزان افت ولتاژ مجاز در انتهاي شعاع تحت پوشش                    

تر  وان مثال احداث يك پست جديد با ظرفيت بزرگ         شود به عن   گيري مي  هر ترانس محاسبه و تصميم    
 مگا وات بر كيلومترمربع مانند مناطق        ١٠و با شعاع توزيع زياد در مناطق با چگالي باز زياد بيش از                

هاي مرتفع كه مصرف بار به صورت فشرده و در فضاي كم توزيع گرديده                   مسكوني برج و آپارتمان    
هاي  ني فقط با در نظر گرفتن قابليت اطمينان سيستم از ترانس          رسا پاسخگو نخواهد بود مگر اينكه برق     

شود پارامتر مهم دوم در تعيين ظرفيت         بنابراين نتيجه مي  . هاي با دو استفاده نمود     موازي و يا پست   
 . باشد ترانس چگالي بار منطقه پوشش مي

 
تعيين } ٤{نمايد   ر مي  مگاوات بر كيلو مترمربع تغيي     ١٠ الي   ١ چگالي بار در مناطق شهري بين        -٢-٢

بار در آن منطقه شهري بستگي دارد كه به          ) چگالي( مورد تقاضا به دانسته      )rs(ميزان حداكثر توان    
 . شود صورت زير تعريف مي

 بر كيلو مترمربع ) يا مشترك خانگي( واحد مسكوني ١٢٥٠: مناطق مسكوني با تراكم كم -
 ي بر كيلومترمربع  واحد مسكون٤٠٠٠: مناطق مسكوني با تراكم متوسط -
  واحد مسكوني بر كيلومترمربع ٦٠٠٠مناطق مسكوني با تراكم زياد  -
 

با استفاده از مصرف برق مشتركين خانگي در مناطق با تراكم كم، متوسط و زياد كه براساس آمارهاي                  
گيرند برآورد ديماند مصرف همزمان هر واحد           موجود هر منطقه مورد بررسي و محاسبه قرار مي            

 و براي هر واحد     ٢٥/١ RWني به عنوان نمونه در دامغان در مناطق با چگالي بار كم به مقدار                 مسكو
تر آپارتماني و نيز جدا      مسكوني در مناطق بار با چگالي بار متوسط و زياد به علت واحدهاي كوچك                

 سبز   خواهد بود و نيز براي روشنايي معابر و فضاي         ٩٨/٠ Wبودن مصارف عمومي هر كدام به ميزان        
و همچنين با توجه به رشد      . گردد و تأسيسات شهري بطور ميانگين در هر مترمربع يك وات فرض مي           

ديماند  ۲s درصد افزايش و رشد بار خواهيم داشت بنابراين ميزان حداكثر               ٢مصرف برق به ميزان      
 } ٤{:مصرف برق در مناطق مختلف شهري عبارتند از

  مگاوات بر كيلومترمربع ٣ الي ١چگالي بار مناطق با تراكم كم حدود  -
  مگاوات بر كيلومترمربع ٦ الي ٣چگالي بار مناطق با تراكم متوسط حدود  -
  مگاوات بر كيلومترمربع ١٠ الي ٦چگالي بار مناطق با تراكم زياد حدود  -
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هاي  و محاسبه چگالي بار فوق تعداد و ظرفيت پست          %) ٥(با رعايت افت ولتاژ مجاز استاندارد شده          
 هاي مختلف شبكه ضعيف    هادي ي شهرهاي بزرگ در مناطق با تراكم كم متوسط و زياد براي                زمين

 } ٤{باشد  در زير مي) ٣( مطابق با جدول Ф=0.8و با در نظر گرفتن) ٤٠٠(
 

 هاي و ترانسفورماتوري زميني در هر كيلومترمربع مناطق شهري بزرگ ظرفيت و تعداد پست) ٣(جدول 

 هادي تراكم بار كم بار متوسطتراكم  تراكم بار زياد
KVa ٣٠×٦٣٠ KVa ٢٠×٦٣٠ KVa سيم مسي نمره  ١٦×٥٠٠mm٣٥ 
KVa ٢١×٨٠٠ KVa ١٥×٨٠٠ KVa سيم مسي نمره  ١١×٦٣٠mm٥٠ 
KVa ٢١×٨٠٠ 

 ١٨×١٠٠٠ KVa يا
KVa ١٢×١٠٠٠ 

 ١٥×٨٠٠ KVa يا
KVa سيم مسي نمره ١٠×٦٣٠mm ٧٠ 

توان فواصل    هوايي و كابل استاندارد شده مي         به خوبي واضح است كه با توجه به مقاطع شبكه              
 متر انتخاب نمود مگر اينكه چگالي بار        ٥٠٠ تا   ٣٠٠هاي توزيع شهري را به ميزان معقول حدود          پست

 ترانس مدنظر   ٢ مگاوات بر كيلومترمربع تجاوز نمايد كه در اين صورت پست ترانسفور با               ١٠از حدود   
 . خواهد بود

 
 رها بازده ترانسفورماتو- ٣

توان مبنا شروع براي تعيين بهترين حالت         ترانسفورماتورها را مي  ) راندمان) (١(اهميت بررسي بازده    
نظر  انتخاب ترانس بكار برد و در ادامه به بيشترين بازده انتقال انرژي نايل آمد بازده ترانس از نقطه                     

 : توان توزيع را طبق تعريف مي
هر . ن به توان گرفته شده از طرف شبكه تعريف كرد            نسبت توان تحويل داده شده طرف مشتركي        

 }٥{چقدر اين بازده بيشتر باشد كارآئي و استفاده از ترانس در انتقال بيشتر خواهد بود
 [W]توان مفيد                                            ):١( 

١٠٠ ×                                         = p η = بازده% 
 [W]توان مفيد  +  [W]                                   تلفات     

ترانسفورماتور ) بارداري يا اتصال كوتاه    (و تلفات مسي     ) باري بي(كل تلفات مجموع تلفات آهني         
ها كه شامل تلفات هيسترزيس و تلفات جريان فوكو             باري ترانس  در ولتاژ ثابت تلفات بي     . باشد مي
ي تلفات بارداري ناشي از مقاومت اهمي اوليه و ثانويه با توان دوم نسبت جريان               باشد ثابت است، ول    مي

باشد و چون پيك بار عبوري از ترانسفورماتورها به نسبت ظرفيت             مصرف به جريان نامي متناسب مي     
 } ٣{باشد از ظرفيت آن مي (N) بارگيري

)٢                                              :(V2I2CosØ 
١٠٠×                                           = p η = بازده% 

         V2I2CosØ +[pf]N 2 [pc] 
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با تلفات  } آهني{باري   حالتي كه در آن بازده ترانس بيشترين مقدار خود را دارد برابر شدن تلفات بي               
راندمان ( بازده    توان درصد بارگيري در بيشترين        اثبات شده است بنابراين مي       ) مسي(بارداري  
 .  را بدست آوردNترانس) ماكزيمم

 تلفات آهني
١٠٠ ×                             %NM=√ 

 تلفات مسي
 

) ٣(و  ) ٢( و روابط     [5,4]با استفاده از كاتالوگ مشخصات فني ترانسفورماتورهاي ساخت داخل            
هاي توزيع براي بيشترين     انسرا استنتاج نمود كه در آن درصد بارگيري تر        ) ١(توان جدول شماره     مي

آيد و مقدار بازده     بار نامي باشد بدست مي     % ٣٦بازده در حالتي كه در جريان بار بطور دائم مقدار              
 . خواهد بود % ٦/٩٩ماكزيمم در اين موقعيت 

 
 هاي زميني مشخصات فني ترانسفورماتورهاي توزيع پست): ١(جدول 

درصد بارگيري  بازده توان
 بازده ماكزيمم

 آهني(باري  تلفات بي )مسي(تلفات بارداري 

بار كامل  II. PU بازده ماكزيمم ماكزيمم
N=1 N 0/36 NM  

P c Nl p.u P f 

[%] [%] [%] [%] [W] [%] [W] 

 قدرت ترانس
 
Pt 
 

[KVA] 

٢٥٠ ٦١٠ ٠,٢٤ ٤٤٥٠ ١,٧ ٣٧ ٩٩,٥ ٩٨ 
٣١٥ ٧٢٠ ٠,٢٣ ٥٤٠٠ ١,٧ ٣٦ ٩٩,٥ ٩٨ 
٤٠٠ ٨٥٠ ٠,٢١ ٦٤٥٠ ١,٦ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٢ 
٥٠٠ ١٠٠٠ ٠,٢٠ ٧٨٠٠ ١,٦ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٣ 
٦٣٠ ١٢٠٠ ٠,١٩ ٩٣٠٠ ١,٥ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٣ 
٨٠٠ ١٤٥٠ ٠,١٨ ١١٠٠٠ ١,٤ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٤ 
١٠٠٠ ١٧٥٠ ٠,١٨ ١٣٥٠٠ ١,٤ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٥ 
١٢٥٠ ٢١٠٠ ٠,١٧ ١٦٤٠٠ ١,٣ ٣٦ ٩٩,٧ ٩٨,٥ 
١٦٠٠ ٢٥٥٠ ٠,١٦ ١٩٨٠٠ ١,٢ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٦ 
٠,٢٠  ١,٥ ٣٦ ٩٩,٦ ٩٨,٤  

 
هاي توزيع ساخت داخل و       با بررسي جداول فوق بازنگري و توجه به طراحي و اصول ساخت ترانس               

گردد تا بدينوسيله ضمن كاهش تلفات امكان           كمتر كردن مقادير تلفات مسي آنها مشخص مي           
ها  از طرفي حالت بارداري ترانس      . ها نيز فراهم گردد     بارگيري بيشتر در راندمان ماكزيمم ترانس        

روز، به علت وضعيت منحني بار        اي توزيع در يك دوره زماني به عنوان نمونه در يك شبانه              ه شبكه
در كاربرد عملي براي تعيين        . باشد مصرفي، ديگر بازده توان ترانسفورماتورها مورد كاربرد نمي            

ل روش اول پيدا كردن بازه انتقا       [6] ترين بارگيري دو روش تجزيه وتحليل ديگر وجود دارد          آل ايده
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 در موقع انتخاب و نصب ترانس       يترين حالت بارگير   انرژي ترانسفورماتورها روش دوم تعيين اقتصادي     
 نزديكي با اصول بارگيري از         جاين دو روش نتاي     . باشد تر است مي    كه بطور منطقي نيز مناسب      

 [8].  را دارندIECترانسفورماتورها در استاندارد بين المللي 
 
  بازده انتقال انرژي- ٤

بازده انتقال انرژي در ترانس نشان دهنده نسبت انرژي انتقال يافته           “ h”براي يك دوره زماني مشخص      
باري و بارداري است      هر چقدر تلفات كل مجموع تلفات بي        . باشد به انرژي ورودي در آن مدت مي        

 . كمتر باشد مقدار انرژي ورودي كمتري براي انتقال انرژي مورد نظر الزم است
 h   انرژي ورودي به ترانسفورماتور در زمان                         ):    ٤(

                                              =                                          ηe 
 hانرژي خروجي از ترانسفورماتور در زمان 

 
باري آنها ثابت است در       انرژي بي  باشد تلفات  از آنجايي كه طرف فشار قوي همواره تحت ولتاژ مي            

 . صورتي كه تلفات بارداري به علت تغييرات جريان مصرف كنندگان و تنوع آنها متغير خواهد بود
توان  شود كه آن را مي      نشان داده مي   LFمشخصه منحني بار هر منطقه در قالب پارامتر ضريب بار             

زمان وقوع پيك بار ترانس با پيك بار         هاي آن منطقه فرض نمود زيرا         ضريب بار متوسط كل ترانس     
 : توان به صورت زير نوشت رابطه فوق را مي. متوسط مصرف منطبق خواهد بود

٥:(        V2I2*LF*CosØ*h 
      ηe=                                                                                                                      

V2I2*LF*CosØ*h+N2[Pf]*h+N2[PC*(LF)2]*h 
 

باري را   تلفات بارداري و بي   PTتوان براي هر كيلو ولت آمپر قدرت نصب شده ترانس             مي) ١(از جدول   
 قدرت بار مصرفي    PLPL=NPTوcos Ф=1بر حسب درصد متوسط تلفات نشان داد با فرض اوليه             

 . شود نتيجه مي
٦                             :(             V2I2*LF*CosØ*h                             

                         ηe=                                                                                                                          
V2I2*LF*CosØ*h+N2[Pf]*h+N2[IIp.u*PT*(LF)2]*h 

 
 آن درصد بارگيري مورد      h در مدت زمان   Max ηe] [ي رسيدن به بيشترين بازده انتقال انرژي       برا

 . باري برابر كند  كه تلفات انرژي بارداري را با تلفات بي(Ne)نظر است 
)٧                                                      :(    nip.u 

           ١٠٠ ×      %Ne=√                                    
IIp.u*(LF)2 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٦٥

ها با اعمال ضريب     با بررسي انجام شده بر روي شبكه توزيع سمنان بهترين درصد بارگيري از ترانس               
 .گردد نتيجه مي% ٦٧  مقدار LF= ٥١/٠بار منطقه به ميزان 

مصرف توسط   واقعي شبكه، راندمان كاهش خواهد يافت زيرا از يك طرف قدرت قابل              cosФبا اعمال   
PL=V2I2*cos Ф,[KW]            باري افزايش خواهد     كاهش يافته و از طرفي ديگر تلفات بارداري و بي

 [6].يافت
زيرا هر چه منحني    . توان اشاره كرد   از بحث فوق به مواردي از اهميت توجه به مديريت بار نيز مي               

 . واهد رفت اصالح شود مقدار كارايي سيستم باالتر خcosФ و ضريب قدرت LFمشخصه بار
 
  بارگيري اقتصادي از ترانس- ٥

هاي قبل ارائه شد بيشتر جنبه علمي و فني طراحي و انتخاب ترانس                 هايي كه در قيمت    در بررسي 
باشد تناسبي بين درصد بارگيري      مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ولي از لحاظ اقتصادي نيز الزم مي             

 . ترانس تعريف شود
 . نماييم را تعيين مي Rهاي ريالي   ارزش شاخصدر بررسي اقتصادي ابتدا

 [7]. توان به شكل زير ارزيابي و برآورد هزينه نمود بطور كلي ترانسفورماسيون را مي
 
گذاري ثابت شامل قيمت خريد و نصب ترانس به ازاي هر كيلو ولت آمپر به عالوه                 هزينه سرمايه  -٥-١

باري و بارداري ترانس هزينه ديماند اضافي كه به           يهزينه تأمين ظرفيت اضافي سيستم بابت تلفات ب        
 :     گردد تعريف مي) ٨(صورت رابطه 

FT.RT/KVA+FS.RS/KVA(IIp.u+Nip.u) 
RT =گذاري ثابت  هزينه سرمايه 
FT : ضريب تنوع و استهالك 
FS : ضريب موقعيت مكاني مصرف كننده 

 
 : گردد مي  قيمت هر كيلووات ساعت محاسبه ارزش ريالي تلفات انرژي به صورت ساليانه وبراساس-٥-٢
)٩ :(N2(IIp.u)(LF)2]) + nIp.u(٢٤ RE/KWH)[ ×هزينه انرژي )= ٣٦٥ 
 

برداري از ترانس در مدت زمان عمر مفيد آن كه بطور متوسط              جهت به حداقل رساندن هزينه و بهره      
 [7,6]:  عبارتند ازNشود درصد بارگيري توصيه شده   سال در نظر گرفته مي٢٠

)١٠:( 
    NV=    √FTRT/KVA+FS.RS/KVA(IIp.u+NIp.u)+876,RE/KEH(NIp.u) 

LF)2   ×RE/KEH)(IIp.u) ×  )٣٦٥( 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٦٦

دهد همانطور كه    هاي توزيع را نشان مي      ترين درصد بارگيري از ترانس      اقتصادي) ٣(شكل شماره   
  [2].اشتبار نامي، كمترين هزينه ساليانه را خواهيم د% ٨٠شود در رنج  مالحظه مي

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  هزينه ساليانه توليد بار به ازاي مقدار آن– ٣شكل 

 
هاي  هزينه* هاي پائين هر چقدر نسبت بار مصرفي ترانس از قدرت نصب شده آن كمتر شود                   در رنج 

گذاري نصب تجهيزات با قدرت اضافي و همچنين افزايش           ساليانه استفاده از ترانس به لحاظ سرمايه       
ها و   ه حالت اوليه بيشتر خواهد شد و در رنج باال نيز به علت كاهش عمر مفيد ترانس                  تلفات نسبت ب  

 ها غيراقتصادي  برداري از ترانس    هاي ساليانه اضافه شده، بهره        افزايش هزينه اتالف انرژي هزينه       
 . خواهد شد  

 
 گيري  نتيجه

دارد، كه جملگي شامل     ريزي و طراحي آن        پويايي هر نوع سيستم توزيع نيرو بستگي به برنامه            
   توزيـع  مجموعـه اطالعـات دقيـق مربـوط بـه شـبكه، مشـخصات تجهيـزات منصوبـه و طـرح جـامع           

 . باشد مي منطقه 
اي ضرورت تدوين دستورالعمل و استاندارد و كار           هاي سليقه  لذا به منظور جلوگيري از اعمال روش       

 لذا با توجه به اهميت فراوان و نقش حياتي و              خورد  به چشم مي    طراحي شبكه توزيع نيرو شديداٌ     
برداري آنها   گذاري احداث و بهره    هاي سرمايه  گستردگي وسيع ترانسفورماتورها در شبكه توزيع و هزينه       

هاي اقتصادي به موازات بررسي فني       هاي باال لزوم بررسي    به منظور يك سرويس استاندارد و با قابليت       
اي  ترانسفورماتور مناسب و بارگيري بهينه از آن از اهميت ويژه              براي انتخاب و بر آورد ظرفيت          

تواند در تعيين مدت زمان بارگيري ميزان بار در پيك و حتي                 برخوردار است روش ارائه شده مي       
هاي منطقه و شرايط هر محيط،        بارگيري در مواقع اضطراري استفاده شود كه با توجه به وضعيت              

آورد  اي كاركرد مفيد و استفاده اقتصادي از عمر ترانس را بدست مي             آل ترين حالت بارگيري بر      ايده
باري و تلفات بارداري ترانس       هاي توزيع مربوط به تلفات بي       نظر به اينكه قمست عمده تلفات شبكه       

باشد مطالعات فني و اقتصادي در رابطه با ميزان بارگيري بهينه و كمينه نمودن مقدار اين تلفات                    مي
شود عدم توجه در بارگيري مناسب از         اي برخوردار مي    ويژه هاي منصوبه از اهميت     در تعيين قدرت  
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گذاري و نهايتاً افزايش تلفات انرژي خواهد بود با توجه           رويه سرمايه  باعث افزايش بي  هاي توزيع    ترانس
انس و  ها به دليل فاكتورهايي نظير عدم نياز به مانور، سهولت تعويض تر              به اينكه در اين نوع ترانس      

بيني ذخيره در طراحي و نصب       پيش… و  ) جهت تصحيح افت ولتاژ   (هاي جديد    امكان احداث پست  
 . شود مردود شناخته مي

 . پذير نخواهد بود هاي توزيع توجيه هاي با قدرت باال تر از حد نياز در شبكه بنابراين ترانس
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