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 چکیده مطالب:

با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، یکی از موضوعات مهم و اساسی در سیستم قدرت 

ای هاز آنجایی که یکی از بخش حداقل هزینه می باشد.کننده با رساندن این انرژی از تولیدکننده به مصرف

و  های مختلففورماتورباشند لذا بررسی ترانسی قدرت، ترانسفورماتورهای قدرت میمهم تجهیزات شبکه

ف این هد باشد.ی مناسب و کارآیی بهتر از اهمیت باالیی برخوردار میبا هزینه استفاده از ترانسفورماتوری

 های مختلف، تلفات بار وهایی چون منحنی بار، رشد بار شبکه، ظرفیتارزیابی مؤلفه اپروژه آن است که ب

ای را هو برنام برداری از ترانسفورماتور به دست آوردی بهرهآوردن هزینهباری فرمولی برای بدستتلفات بی

ه برآورد نموده و تا این هزینه را با استفاده از پارامترهای ذکرشد تدوین کند Matlabافزار در نرم

 پیشنهاد دهد. ی مناسب رامطلوب و با هزینه فورماتورترانس
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 فصل اول

 برداری از ترانسفورماتوری بهرهضرورت برآورد هزینه
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ی ینهسازی هزکنند، بنابراین بهینهی انتقال انرژی نقش مهمی را ایفا میامروزه ترانسفورماتورها در شبکه

باید دا ابت فورماتوربرداری از ترانسی بهرهجهت یافتن هزینه باشد.آنها امری بسیار ضروری می برداری ازبهره

 .در نظر گرفت ن تغییر این عوامل را در طول زمانی بعد باید امکادر مرحله ،عوامل مؤثر بر آن را شناخت

برای یک بار نمونه چه شوند، اینکه ی بارهای مختلفی نصب میهای شبکه جهت تغذیهفورماتورترانس

ن عامل دیگری که باید آ سزایی دارد. برداری از آن تاثیر بهی بهرهی گزینش شود، در هزینهفورماتورترانس

های از دیگر پارامتر باشد.)نرخ رشد بار( میفورماتوراندازی ترانسی راهرا در نظر گرفت امکان رشد بار منطقه

-ی راهتاثیر عوامل محیطی همچون حداکثر دمای منطقه فورماتورنسبرداری یک ترای بهرهموثر در هزینه

باشد، که این دو عامل بر ظرفیت واقعی ی مورد نظر میاندازی و ارتفاع از سطح دریا برای منطقه

ا ب ر مفید ترانسفورماتور باید ترانسفورماتوریبا توجه به عوامل فوق و عم گذارند.تأثیر می فورماتورترانس

با توجه به عوامل ذکرشده به  نامه هدف آن است کهی مناسب انتخاب شود. در این پایانظرفیت و هزینه

برداری یک ی بهرهکه هزینه افزاری پرداختبه تدوین نرم Matlabدر محیط  GUIکمک رابط گرافیکی 

 یکه از روی مشخصات بار منطقه فراهم کرد کاربرهمچنین این امکان را برای  ،را برآورد کند فورماتورترانس

نهادی ای پیشفورماتورهپیشنهادی خود کاربر، ترانسای سفورماتورهو همچنین ترانفورماتور اندازی ترانسراه

 ی مناسب را مالحظه نماید.با هزینه

 در فصول آتی به موارد زیر پرداخته خواهد شد:

 یپارامترهای مؤثر در هزینه و فورماتورتلفات ترانسو انواع ای راجع به ترانسفورماتور مقدمهدوم فصل در 

 آورده خواهد شد. این هزینه فرمول برآوردبرداری ترانسفورماتور و بهره

به تفضیل ی کار با آن و همچنین نحوه افزار معرفی شدههای مختلف نرمها و بخشپنجرهسوم فصل در 

 شرح داده خواهد شد.

 افزار اجرا خواهد شد.نمونه، نرم فورماتوربرای چند ترانسچهارم فصل در 
 افزار ارائه خواهد شد.ی نرمسازی و توسعهبهینه پیشنهادات مؤثر برایدر فصل پنجم 
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 فصل دوم

 برداری از یک ترانسفورماتوری بهرههای مؤثر در هزینهمعرفی مؤلفه
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 مقدمه-1-4

مه شود و در اداشود. سپس اصول کارکرد آن شرح داده میترانسفورماتور بیان میابتدا مفهوم در این فصل 

برداری ترانسفورماتور پرداخته خواهد هی بهربه معرفی انواع تلفات در ترانسفورماتور و تاثیر آنها بر هزینه

 شد.

 ترانسفورماتور چیست؟-1-1

کند و این را از ز ولتاژی به ولتاژ دیگر تبدیل میرا ا acای است که انرژی الکتریکی ترانسفورماتور وسیله

دهد. این اسباب از دو یا چند پیچک پیچیده شده به دور های مغناطیسی انجام میطریق اندرکنش میدان

ند. اشود. این پیچکها )معموال( مستقیما به هم متصل نشدهی فرومغناطیسی معمولی تشکیل مییک هسته

انسفورماتور پیچهای ترشود. یکی از سیمتوسط شار مغناطیسی درون هسته برقرار میتنها ارتباط بین پیچکها 

ند. کپیچی، توان الکتریکی بار را تامین میشود و دومین )و شاید سومین( سیممتصل می acبه منبع قدرت 

صل به تپیچی مپیچی ورودی، و سیمپیچی اولیه یا سیمای که به منبع قدرت متصل است، سیمپیچیسیم

یچی پپیچی دیگری هم وجود داشته باشد، سیمپیچی خروجی نام دارد. اگر سیمپیچی ثانویه یا سیمسیم ،بار

 1و از طریق القای الکتریکی هاپیچسیم ماتور انرژی الکتریکی را از طریقترانسفور .[1]شودسومی نامیده می

ی کند. به این صورت که جریان جاری در اولیهاز یک مدار به مدار دیگر منتقل می 2یا کوپلینگ القایی

شود، این میدان می ی مغناطیسیهسته ن یک میدان مغناطیسی دروجود آمده ترانسفورماتور موجب ب

شود که با اضافه کردن می 3پیچ دومی خود موجب بوجود آمدن یک ولتاژ در سیممغناطیسی نیز به نوبه

ی اپیچها در اطراف هستهسیماند به ایجاد یک جریان در ثانویه بینجامد. توبه مدار دوم این ولتاژ می 4یک بار

 .[6]گیرندقرار می ،ساخته شده استهای مغناطیسی منظم دار با حوزهکه از آهن نرم سیلیکون

 :و ساختمان ترانسفورماتورهاکارکرد اصول -1-9

 به طور کلی کارکرد یک ترانسفورماتور بر دو اصل استوار است:

 تواند یک میدان مغناطیسی متغیر بوجود آورد.جریان الکتریکی متناوب می -1

یک جریان  آمدن تواند موجب بوجودپیچ مییک میدان مغناطیسی متغیر در داخل یک حلقه سیم -2

 پیچ شود.الکتریکی متناوب در سیم

                                                           
1 Electrical induction 
2 Inductive coupling 
3 Secondary winding 
4 Load 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 پیشنهادات:

مکن م ی خود ندارد.های پیشنهادی کاربر را در کتابخانهفورماتوری اطالعات ترانسافزار توانایی ذخیرهاین نرم

-ی نرمتابخانههای کفورماتورتری نسبت به ترانسبهینه فورماتورپیشنهادی کاربر، ترانس فورماتوراست ترانس

-مقایسه در فورماتوری امکان دخیل کردن این ترانسفورماتوربا ذخیره کردن اطالعات چنین ترانس افزار باشد.

ای نوشته شود که ونهشود، کد برنامه به گافزار پیشنهاد میی نرمبرای توسعه شود.های بعدی فراهم می

ی در کتابخانه یفورماتورشنهادی کاربر، اطالعات چنین ترانسهای پیفورماتورپس از ورود اطالعات ترانس

 افزار ذخیره شود.نرم
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 :مراجع

های الکتریکی، چاپ استفن ج.چاپمن، مترجمان: محمود دیانی و علیرضا صادقی، مبانی ماشین [1]

 91انتشارات نص، زمستان چهاردهم، 

ی آن با های توزیع و مقایسهکارآئی ترانسفورماتورهای هرمتیک در شبکه ،تاجپور سعید [2]

 ترانسفورماتورهای معمولی، شرکت توزیع نیروی جنوب برق کرمان

-نیما مقیسه، ارزیابی فنی و اقتصادی ترانسفورماتورهای توزیع کم –هادی انبیایی  –محسن اوالدی  [3]

 ، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان’ABی تلفات رده

ابوالفضل ایومن، اصول انتخاب و برآورد ظرفیت و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع، شرکت  [4]

 توزیع نیروی برق استان سمنان

روی برق یع نیباری ترانسفورماتور و روشهای کاهش آن، شرکت توزابوالقاسم کریمی، بررسی تلفات بی [5]

 امور دیسپاچینگ ایران –شمالشرق تهران 

[6]  www.mechanism.ir 

[7] www.iran-transfo.com 

[8] www.irantransformer.com 

[9] www.transformer-oil.blog.ir 

http://www.mechanism.ir/
http://www.iran-transfo.com/
http://www.irantransformer.com/
http://www.transformer-oil.blog.ir/



