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در صبورت ببرنز مشبکر ببرای یب        کب   ترانسفورماتورها یکی از تجهیزات اصلی شبکک  هبای توزیب  ن انلقباک الکلریکبی هسبل د      -چکیده

 36آنری اطالعات ساعت ب  ساعت دمای شهر اهبواز در طبوک   در این مقال  با جم  .ابدیمی کاهش  قابلیت اطمی ان سیسلم قدرتانسفورماتورتر

.سپس با توج  ب  م ح ی بار دمای نقط  داغ سیم پیچ ترانسفورماتور با شکی  سبازی  آیدمیساک اخیر ی  م ح ی بار برای ی  ساک نمون  بدست 

نرخ پیری ترانسبفورماتور   ،با محاسک  دمای نقط  داغ سیم پیچ ترانسفورماتوره ن   دست آمدسیمولی   نرم افزار مللب ب طمدک حرارتی در محی

میبزان کباهش عمبر     اببد یهمزمبان افبزایش مبی    اک ک  دما ن مصرف انبریی الکلریکبی  دهد در ماههای گرم سد.نلایج نشان میگردمیمحاسک  

خ   جکران نخواهد شد.در این مقال  از دمای سباعت بب     ار در ساعاتمان مقدار بن با کاهش ه یافل ترانسفورماتور ب  طور قابر توجهی افزایش 

در صورت اسلفاده از میانگین دمبای سباالن  ببرای    ک   شودنشان داده مین  هشدساعت محیط ب  جای میانگین ساالن  ن رنزان  دمای هوا اسلفاده 

برای کاهش اثبر افبزایش دمبا ببر کباهش عمبر       در این مقال   خواهد داشت.مقدار کملری  شده محاسک محاسک  عمر ترانسفورماتور، کاهش عمر 

ترانسفورماتور را بارگذاری  حداکثر ظرفیت مجاز ،ترانسفورماتور ی  الگوریلم پیش هاد شده ک  با توج  ب  دمای محیط ن الگوی بار ترانسفورماتور

 ک د. تعیین می
 

 داغ،نرخ پیری،اضافه بار هطترانسفورماتور،دمای نق-کلید واژه

 مقدم  -1

در شبکه های توزیع و انتقال  ها به تعداد زیادیترانسفورماتور

شوند.بنابراین قابلیت بارگذاری و انتخاب مناسب حد استفاده می

طراحی بارگذاری ترانسفورماتورها یکی از مسائل مهم در بهره 

اثر افزایش دما بر عمر عایق شود. لحاظترانسفورماتور با دقتکافی 

توسط  شده ارائهبا روش تقریبی  صورت بهتوان  ترانسفورماتور را می

های  که بر اساس تئوری علم شیمی برای محاسبه واکنش [1]

با توجه به اهمیت بارگذاری مناسب .شیمیایی است، محاسبه کرد

 استانداردهاییجهتآنها، حفظ عمر مفید منظور بهترانسفورماتور 

توان ه است که از آن جمله میئهشدارا هابارگذاری ترانسفورماتور

 .[2]مود اشاره نIEC Std 60076-7استانداردبه

اثر افزایش دمای محیط روی کاهش عمر  [3]مرجع

با توجه به مدل ترانسفورماتورها در پنج منطقه از آمریکا را 

IEEE4افزایش  ینیب شیپبه آورده است. با توجه  به دست 

در این مقاله  2111 تا 1011درصدی درجه حرارت از سال 

تخمین زده شده است که کاهش عمر ترانسفورماتورها از سال 

% 8گرم و  نسبتاً% برای مناطق 32به میزان  2142تا  1001

نسبت  افتهیبهبودیک مدل  [4]در.سرد برسد نسبتاًبرای مناطق 

که بر اساس آن اثر تغییرات دمای  شدهارائه  IEEEبه مدل 

ورماتور محاسبه شده است.بررسی اثر محیط بر روی عمر ترانسف

نقطه از  211های دمایی محیط بر عمر ترانسفورماتور در  شاخص

 ارائه شده است.[2توسط]چین کشور 

برای مشکالت ترانسفورماتورها در مناطق حل  یک راه

به طور مثال  .های جدید است طراحی ترانسفورماتورگرمسیر 



 

   

 

 

 
 

 

در  XLPEهای ه از کابلبا استفاد ترانسفورماتورها یقیعامشکل 

های ترانسفورماتور است. این نوع عایق بر خالف عایق  پیچ سیم

PVC  دمای بسیار باالتری را تحمل نموده و ولتاژ شکست عایقی

اولین  ABBکمپانی  1000بسیار باالتری دارد. در اواخر سال 

انسفورماتور جدید خود که با تکنولوژی کابل تر  شده لیتکممدل 

XLPE[6]رساند بود را به ثبت  شده ساخته. 

انجام برای شرایط آب و هوایی شهر اهوازدر پژوهشی که 

که با ثابت در نظر گرفتن بار است شدهمشخص  ،شده

 درجه 7حالت،  بدترینترانسفورماتور، تشعشع خورشید در 

سانتیگراد بر دمای روغن درون ترانسفورماتور تأثیر دارد و نصب 

را افزایش  فورماتورترانس عمر درصد 20سایبان بهطور متوسط

 .]7[دهد می

 شترشدهیمصرف برق ب یتقاضا،دما شیباافزا در مناطق گرمسیر

، آننقطه داغ ترانسفورماتورازحدمجاز یباتجاوزدما نیوبنابرا

عمرترانسفورماتور کاهش  جهیترانسفورماتورودرنت قیعمرعا

 رانیگرم درکشورا ی. باتوجه به وجودمناطق باآب وهواابدی یم

 ازبهیمصرف برق درفصل تابستان ن شیازافزا یومشکالت ناش

ازعدم مطابقت مشخصات  یمشکالت ناش یوبررس العهمط

 یراهکارها هیگرم وارا یهوا طیباشرا یدیتول یترانسفورماتورها

برای کاهش اثر افزایش دما بر کاهش عمر .مناسب وجوددارد

ی ترانسفورماتور را به صورت ترانسفورماتورباید ظرفیت بارگذار

 .مناسبی تعیین کرد

دمای شهر  ساعت به ساعتآوری اطالعات در این مقالهباجمع

سال اخیر یک منحنی بار برای یک سال نمونه  63اهوازدر طول 

. سپسبا توجه به آیدمیبه دستسال اخیراست  63که نماینده 

 ،متلب افزار ی در محیط سیمولینک نرمساز هیشبمنحنی بار وبا 

. برای شودمحاسبه میپیچ ترانسفورماتور  دمای نقطه داغ سیم

 محاسبه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور از مدل حرارتی جدید

که به صورت  IEC 60076-7استاندارد  معرفی شده در

استفاده کند،  و روغن را محاسبه می چیپ میسدینامیکی دمای 

پیچ  م. با محاسبه دمای نقطه داغ سی[2] دوشمی

 .شدخواهد نرخ پیری ترانسفورماتور محاسبه ،ترانسفورماتور

که با توجه به دمای محیط و  دوشمیشنهادیپی الگوریتمسپس 

را  مجاز ترانسفورماتورالگوی بار ترانسفورماتور حداکثر ظرفیت 

 .کند تعیین می

 م ح ی ساعت ب  ساعت دمای هوا -2

وثر در عمر ترانسفورماتور است یکی از عوامل مط دمای محی

که ط ثابت برای محیدر این مقاله به جای استفاده از یک عدد 

العات طدر نظرگرفته میشود از اط اغلب میانگین دمای محی

سازمان هواشناسی  طدمای ساعت به ساعت ثبت شده توس

عالیت هر .بنا بر قوانین بین المللی برای فشده استاستفاده 

یک ایستگاه هواشناسی در مجاورت آن فعال  بایدفرودگاه حتما 

به پرواز ها را پشتیبانی کند.  طباشد و گزارشات هواشناسی مربو

 1378تا سال  1331العات دمای هوای شهر اهواز از سال طلذا ا

به  1370العات دمای ماکزیمم و مینیمم روزانه و از سال طتنها ا

( 2112ندر گراند )در آرا از سایت ویبعد دمای ساعت به ساعت 

العات میتوان دمای ساعت به طدر اختیار داشته ایم و با همین ا

ساعت سایر روز های سال های قبل را نیز به صورت قابل قبول 

محاسبه کرد.برای مثال گرمترین روز های سال در مرداد ماه و 

یک روز سال  در در دی ماه رخ میدهد وسردترین روز های سال 

م دما در یک ساعت مشخص در روز رخ میدهد مینیمم و ماکزیم

 :]8[شود  تعریف میبنابراین یک نسبت دمایی
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روز  یدما ممینیو م ممیماکز نیانگیم   ̅ و     ̅ که

به صورت  1303تا 1370 یها است که در طول سال dشماره 

 محاسبه شده است. ریز
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روز شماره  یو برا hدر ساعت  طیمح یدما نیانگیم    ̅ و

d و  ید22روز  یبرا ییسال است. نسبت دما 14 نیدر طول ا

 .( آمده است1)هستند در شکل  یادیاختالف ز یکه دارا ریت 22

 ترانسفورماتورارب م ح ی -6

ترانسفورماتور نحوه  یکی دیگر از عوامل موثر در عمر

بارگذاری یا جریان ترانسفورماتور است. بار ترانسفورماتور به 

؛ بینی دقیق آن مشکل است عوامل متعددی وابسته بوده و پیش

اما در محاسبه عمر ترانسفورماتور چون به اطالعات بار 

ترانسفورماتور نیاز داریم بنابراین در صورت ثبت شدن این 



 

   

 

 

 
 

 

ها دسترسی داشته و برای  این داده اطالعات به سهولت به

توان استفاده کرد. ولی اگر  محاسبه نرخ پیری ترانسفورماتور می

توان با توجه  ریزی و یا انتخاب ترانسفورماتور باشد می هدف برنامه

به نوع بار ترانسفورماتور و عوامل دیگر مانند منطقه جغرافیایی و 

، بار اند شده نصبمشابه  الگوی بار ترانسفورماتورهایی که در موارد

بینی کرد. در ادامه عوامل مهم که در  ترانسفورماتور را پیش

 شود. منحنی بار ترانسفورماتورموثرند ارائه می

 

 تیر  22و  دی22هایروز نسبت دمایی در: (1)شکل 

 بر بار مصرفی تأثیر زمان -6-1

در  ط رف  کی  ازاست. زمان بر منحنی بار ترانسفورماتور موثر 

روز در ساعات اولیه روز مص رف پ ایین و س اعات     طول یک شبانه

های خانگی( و از طرف  کننده مصرفاست )پایانی روز مصرف زیاد 

ی الکتریک ی  ان رژ های مختلف س ال می زان مص رف     دیگر در ماه

در تابستان ب ه دلی ل اس تفاده گس ترده از وس ائل      کند.  تغییر می

اس تفاده از کولره ای گ ازی اس پلیت در      ژهی  و سرما ساز برقی به

مناطق جنوبی مصرف انرژی الکتریکی افزایش چش مگیری پی دا   

کند؛ اما در زمستان بدلیل موقعیت جغرافیایی معتدل کشور و  می

  باشد. استفاده از گاز در وسایل گرماساز میزان افزایش بار کم می

 

 بار یک  دهکر م ح  مصرفتاثیر نوع  -6-2

ه ای مختل ف متف اوت     کنن ده  بار برای مصرفالگوی منحنی 

ه ای   کنندگان ش بکه که مصرف یا های عمده است.به دلیل تفاوت

توزیع در میزان مصرف و س اعات مص  رف ب  ا یک  دیگر دارن د،     

ه ای مختل  ف   باره ای موج  ود در ش  بکه توزی   ع ب  ه ک  الس     

مش ترکین در   های . این ک ار براس اس ویژگ یشوند یمیبند طبقه

ه ا   . این کالسشود یونگی استفاده از انرژی الکتریکی انجام مچگ

 :[0] عبارتند از

 بارهای خ انگی 

  معابر عمومی روشنایی وپارکها. 

 ها،  ها شامل وزارتخانه دیگر عمومیو  ها بیمارستان

 ...ها، مراکز ورزشی و حس ینیه مراکز فرهنگی، مساجد

  ت أمین کشاورزی انشعاب این مشترکین ب ه منظ ور

 .های کشاورزی و پمپاژ است ان رژی الکتریک ی چاه

 

 و سبک مشترکین صنعتی سنگین 

 مداری مشترکین صنعتی دا 

 مشترکین تجاری 

 ب  صورت دی امیکی پیچ محاسک  دمای نقط  داغ سیم -4

پیچ مجم وع دم ای    های سنتی دمای نقطه داغ سیم در روش

یط و محیط، افزایش دم ای ب االی روغ ن نس بت ب ه دم ای مح        

گرفت ه   در نظ ر پیچ نسبت به روغ ن   افزایش دمای نقطه داغ سیم

پیچ و دمای  گونه دینامیکی برای افزایش دمای سیم شد و هیچ می

های اخیر با قرار  اما محققان در سال؛ شد  روغن در نظر گرفته نمی

پیچ ترانسفورماتور و به کمک فیبر ن وری   دادن حسگر داخل سیم

ان  د.  گی  ری ک  رده پ  یچ ترانس  فورماتور ان  دازه دم  ای دقی  ق س  یم

دقیق ه اول   11-21دهد که با افزایش ب ار در   مشاهدات نشان می

نی رود به دلیل اینک ه ثاب ت زم ا    پیچ به سرعت باال می دمای سیم

باال  ،روغن در دمای اولیه کم روغن ویسکوزیتهروغن زیاد است و 

و  باال رفت ه پیچ ابتدا با شیب زیادی  است.لذا دمای نقطه داغ سیم

دهد دمای نقط ه   نتایج نشان می ؛ وشود تر می سپس شیب آن کم

بوده  فرا جهشپیچ ترانسفورماتورها به صورت تابع دارای  داغ سیم

( در ONAN( و )ONAFی )س از  ن ک خو مخصوصا در حال ت  

ه ای   حالت دینامیکی بیش از آن چیزی اس ت ک ه در اس تاندارد   

برای محاسبه ک اهش عم ر    مقاله[. لذا در این 11]استقبل آمده 

ترانسفورماتور دم ای نقط ه داغ ب ه ص ورت دین امیکی محاس به       

 شود. می



 

   

 

 

 
 

 

 چیپ مینقط  داغ س یمحاسک  دما ریفرانسیدمعادالت  -5

پیچ به  دیفرانسیلی محاسبه دمای نقطه داغ سیممعادالت 

[. این 11]نظر گرفتتوان در  می( 2شکل ) صورت بلوک دیاگرام

با نتایج عملی دارد لذا در  سهیدر مقامدل جدید دقت قابل قبولی 

آمده (2شکل )از آن استفاده شده است. همانطور که در  همقالاین 

و  aθی محیط و دما Kاست ورودی بلوک دیاگرام ضریب بار 

است. در  hθپیچ  خروجی بلوک دیاگرام دمای نقطه داغ سیم

باالترین مسیر بلوک دیاگرام دینامیک افزایش دمای نقطه داغ 

است که در k21پیچ وجود دارد. تابع تبدیلی که دارای صورت  سیم

نشان دهنده معرفی شده،  IEC Std 60076-7استاندارد

 و .[2]ت پیچ در اثر تغییر ناگهانی بار اس تغییرات دمای سیم

پیچ را نشان  ی سیمساز خنکجمله دوم اثر جریان روغن و 

پیچ نسبت به  دهد و به علت کوچک بودن ثابت زمانی سیم می

پیچ  ثابت زمانی روغن، با افزایش ناگهانی بار افزایش دمای سیم

د. در قسمت پایین بلوک دیاگرام خواهد بو فرا جهشدارای یک 

با استفاده از  که یصورتشود و در  دمای باالی روغن محاسبه می

ی باشد ریگ اندازه قابل ترمومتر یا حسگر دیگر دمای باالی روغن

توانآنرا به صورت یک ورودی بلوک دیاگرام در نظر گرفت و  می

 .شود چین مستقیما به جمع کننده متصل می مطابق مسیر خط

 

 

 [.11]پیچ ترانسفورماتور بلوک دیاگرام محاسبه دمای نقطه داغ سیم :(2)شکل 

محاسک  کاهش عمر ترانسفورماتور در شرایط آب ن - 5

 هوایی اهواز

با استفاده از منحنی بار یک ترانسفورماتور توزیع و 

آمد به  به دستمنحنی دما که برای یک سال نمونه شهر اهواز 

 .بکار برده شد(2شکل )دیاگرامهای بلوک  عنوان ورودی

یبلوک ساز هیشبپیچ ترانسفورماتور با  دمای نقطه داغ سیم

 آمد. در به دستدیاگرام در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

روغن و دمای نقطه داغ  دمای محیط، منحنی بامنحنی (3شکل )

الزم به ذکراست که شود.  ترانسفورماتور مشاهده میپیچ  سیم

بر حسب  دی( زمان با2 شکل ) اگرامیاستفاده از بلوک د یبرا

درک بهتر زمان  ی(برا3 اما شکل ). در نظر گرفته شود قهیدق

 .رسم شده است یسال شمس یبرحسب روزها

پیری توان نرخ پیچ می محاسبه شدن دمای نقطه داغ سیمبا 

 که یصورتآورد. در  به دست(3رابطه ) عایق ترانسفورماتور را از

استفاده شده در ترانسفورماتور از نوع بهبود یافته  عایق کاغذی

درجه  111پیچ برابر  دمای مرجع برای نقطه داغ سیمباشد.

 باشد.میگراد  سانتی
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در ترانسفورماتورهای قدیمی ازکاغذکرافت یا ازنظر حرارتی 

شده است که دمای مرجع برای نقطه  بهبود نیافته استفاده می

گراد بوده  درجه سانتی 08پیچ این ترانسفورماتورهابرابر  داغ سیم

 شود. ( محاسبه می4نرخ پیری نسبی ترانسفورماتور ازرابطه )
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در معادل یریکاهش عمر ابتدا نرخ پ زانیمحاسبه م یبرا

 :شود ( محاسبه می2طول یک دوره زمانی از رابطه )

 

پیچ با تغییرات دما و بار در  و سیم باالی روغنتغییرات دمای :(3)شکل

 برای بار خانگی طول یک سال نمونه
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( محاسبه 6سپس درصد کاهش عمر با استفاده از رابطه )

 (6)شود: می
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در ادامه برای .دوره زمانی محاسبه کاهش عمر است tکه 

نقطه داغ یدمابررسی تاثیر استفاده از منحنی ساعت به ساعت 

در سه حالت مختلف  ینسب یریو نرخ پسیم پیچ ترانسفورماتور 

زمان درنظرگرفته  ربایمتغ یانجام شده است. در حالت اولدما

هر ساعت از شبانه روز در  یهوا برا یشده است و دما

 یست. در حالت دوم دماسال استفاده شده ا یاروزه تمام

ساعت آن روز بدست  24دما در  نیانگیهر روز که از م نیانگیم

کل  یوبرا شود؛ یشده استفاده م اعالم یآمده و توسط هواشناس

 است. روزانه آن روز لحاظ شده نیانگیساعات هر روز م

در حالت سوم میانگین دمای ساالنه شهراهواز ک ه می انگین   

ش ود. دم ای    ز سال است استفاده م ی رو 362دمای هوا در طول 

درجه 2250سال اخیر برابر  63میانگین ساالنه شهر اهواز در طول 

گ  راد اس  ت. برایمحاس  به ن  رخ پی  ری نس  بی از رابط  ه    س  انتی

درج ه ب رای نقط ه داغ    111شود که دمای مرجع  (استفاده می3)

آمده اس ت  ( 4شکل )پیچ ترانسفورماتور است.همانطور که در سیم

استفاده از میانگین دماو مخصوصا میانگین ساالنه به جای دم ای  

ای در محاس  به عم  ر   خطای قاب  ل مالحظ  ه س  اعت ب  ه س  اعت

سال نمون ه    کند. نرخ پیری معادل در یک ترانسفورماتور ایجاد می

ی ک ه می انگین ب ار    در ح الت و  (3ش کل ) برای الگ وی ب ار خانگی  

در س ه حال ت اس تفاده از    باش د،  0/1پریونیت در طول سال برابر 

(، دم ای می انگین روزان ه    س اعت  ب ه  س اعت دمای متغیر با زمان )

 به دست43/1و  36/1،14/1ودمای میانگین ساالنه به ترتیب برابر

دهد که استفاده از دمای میانگین در  آید.این اختالف نشان می می

 محاسبات تعیین عمر ترانسفورماتور مناسب نیست.

ه ای   م اه ترانس فورماتور در کاهش عمر ع ایق  افزایش شدید 

گرم سالبه این دلیل اس ت کهن رخ ک اهش عم ر ترانس فورماتور      

رابطه نمایی با دمای نقطه داغ دارد. لذا با باال رفتن دم ای نقط ه   

درجه، ت اثیر می زان ک اهش عم ر ه ر ی ک        111پیچ از  داغ سیم

راد گ   گراد افزایش دمابرابرت اثیر ی ک درج ه س انتی     درجه سانتی

بنابراینهنگ  امی ک  ه دم  ای ه  وا کمت  ر از ؛ اف  زایش قبل  ی نیس  ت

شود.به همین  میانگین است کاهش عمر به طور کامل جبران نمی

پ  یچ  دلی  ل بای  د نس  بت ب  ه اف  زایش دم  ای نقط  ه داغ س  یم   

رس د   م ی  111ترانسفورماتور زم انی ک ه ب االتر از دم ای مرج ع      

زی را  . ردی  صورت گ دیالزم ازقبل با یها ینیب شیحساس بوده و پ

ن ترانسفورماتور به ص ورت نم ایی زی اد    دکاهش عمر و صدمه دی

 شود. می

مشخص است میزان ک اهش عم ر    (4شکل ) همانطور که در

یاب د ک ه نتیج ه زیادش دن      در فصل تابستان به شدت افزایش می

ترانس  فورماتور در اث  ر اف  زایش    چیپ   میداغ س  دم  ای نقط  ه  

 ر است. درجه حرارت محیط و بازمان هم

 

،میانگین با زمانیرمتغه نرخ پیری نسبی در سه حالت دما مقایس: (2 )شکل 

 روزانه و میانگین ساالنه برای بار خانگی

 

 بار ترانسفورماتور شیبا افزا یریرابطه نرخ پ: (2شکل)

رماتور مورد مطالعه از مقدار بار ترانسفو میانگین(2شکل ) در

افزایش یافت ه و می زان ن رخ پی ری مع ادل در ط ول        2/1تا  2/1

اف زایش  ش ود ک ه ب ا     یکسال محاسبه ش ده اس ت. مش اهده م ی    



 

   

 

 

 
 

 

بیش از مقدار مج از عم ر ترانس فورماتور ب ه ش دت ک اهش       بهبار

 یابد می

 تعیین ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتور-3

 نیتر مهمپیچ بیشاز مقدار مجاز  افزایش دمای نقطه داغ سیم

 ک  ه یص  ورتع  ایق ترانس  فورماتور اس  ت. در   عام  ل تخری  ب  

ی در مقابل ورود رطوبت و اکسیژن به داخ ل  خوب بهترانسفورماتور 

توان تنها عام ل ح رارت را    تانک ترانسفورماتور محافظت شود می

برای تعیین عمر ترانسفورماتور استفاده کرد. ح د اف زایش دم ای    

زی را در   ؛گ راد اس ت   درج ه س انتی   141نقطه داغ ترانسفورماتور 

دماه  ای ب  االتر از ای  ن دم  ا ع  الوه ب  ر ک  اهش زی  اد عم  ر ع  ایق 

ش ود   درون روغن ترانسفورماتور تشکیل می  ترانسفورماتور، حباب

ب رای  .ش ود  م ی که باعث تسریع در تخریب ع ایق ترانس فورماتور   

م ای  تعیین ظرفیت مجاز ترانسفورماتور با توجه به منحنی ب ارو د 

( پیشنهاد شده است. در این الگوریتمب ا  6شکل ) محیط،الگوریتم

فرض ثابت ب ودن الگ وی منحن ی ب ار س االنه،میانگین آنط وری       

ی ا   1شود که ضریب کاهش عم ر ترانس فورماتور براب ر     تنظیم می

ص ورتحداکثر ظرفی ت مج از بارگ ذاری      صد در صد شود. در ای ن 

ب ه  ترانسفورماتور برای عدم کاهش عمر نامی عایق ترانسفورماتور 

 آید. می ستد

( ابتدا الگوی منحنی ب ار و منحن ی   6شکل ) مطابق الگوریتم

دمای ساالنه دریافت شده سپس دمای نقط ه داغ و ض ریبکاهش   

شود. در صورتی که ضریب کاهش عمر بیشتر از  عمر محاسبه می

باشد میانگین منحنی بار یک درصد کاهش یافته و ب ه مرحل ه    1

داغ و ض ریب ک اهش عم ر     قبل بازگشته و محاسبات دمای نقطه

 1شود اما اگ ر ض ریب ک اهش عم ر کمت ر از       دوباره محاسبه می

اطمینان از اینکه میانگین منحنی بار پایین نیست یک   باشد برای

شود ودوباره محاسبات دمای نقطه  درصد به میانگین بار اضافه می

شود در این مرحله اگ ر ض ریب    داغ وضریب کاهش عمر انجام می

میانگین منحن ی  شد به معنی این است که 1بیش از کاهش عمر 

ای م و ای ن ی ک     بار محاسبه شده صحیح بوده و به ه دف رس یده  

 1کنیم و اگر ضریب کاهش عمر کمتر از  درصد افزایش را کم می

 هش د صد دیگر ب ه می انگین ب ار اض افه     ربود باید دو مرتبه یک د

ین آن ک ه  گیرد. در نهایت منحنی ب ار و می انگ  محاسبات انجام و

 .شودیچاپ مدهد  جاز بارگذاری را نشان میحد م

سی شده به کمک رمقدار میانگین ساالنه مجاز سه نوع بار بر

ند.میانگین سالیانه بار وشمی محاسبه شنهادشدهیپالگوریتم 

/. پریونیت، برای بار عمومی 88ترانسفورماتور نوع خانگی برابر 

. )ثابت( تا یک پریونیت مجاز است /. پریونیت و بار کشاورزی82

شود که هر چه قدر  آمده مشخص می به دستبا توجه به نتایج 

هایی رخ دهد که دمای هوای  بار غالب ترانسفورماتور در زمان

محیط زیاد است مانند ساعات میانه روز )مثلبارهای عمومی( و یا 

از  شوند. در این حالت باید بارهایی که با افزایش دما زیاد می

 ظرفیت کمتری استفاده کرد.

 

 فلوچارت تعیین بارگذاری مناسب ترانسفورماتور: (6شکل)

 گیری نلیج - 7

یک  وربرای کاهش اثر افزایش دما بر کاهش عمر ترانسفورمات

که با توجه به دم ای مح یط و الگ وی ب ار      شنهادشدهیپالگوریتم 

را تعی  ین  مج  از ترانس  فورماتورترانس  فورماتور ح  داکثر ظرفی  ت 

مصرف بار در طول زمان تغییر چن دانی  به صورتی که اگر کند می

نداشته باشد ظرفیت بارگذاری مجاز افزایش و هر چ ه ب ار غال ب    



 

   

 

 

 
 

 

ه ای ب ا دم ای ب اال باش د )مانن د باره ای         ترانسفورماتور در زمان

عمومی که مصرف عمده در طول روز اس ت( ظرفی ت بارگ ذاری    

 یابد. مجاز کاهش می
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