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کتــاب حاضــر ترجمــه ی فارســی آخریــن ویرایــش هندبــوک ســرویس و عیب یابــی ترانســفورماتور اســت که 
توســط شــرکت ABB و بــا مشــارکت بیــش از 60 نویســنده ی متخصــص در مســائل مختلف ترانســفورماتور 
از 14کشــور دنیــا تدویــن شــده اســت. آنچــه ایــن کتــاب  را از اســتانداردها و کتاب هــای مشــابه متمایــز 
ــه ی توأمــان شــرکت ABB، هــم در زمینــه ی طراحــی و تولیــد ترانســفورماتور و هــم در  می ســازد، تجرب
ــی  ــردی و عمل ــوک جنبــه ی کارب ــه هندب ــز اســت کــه ب ــن تجهی ــر ای زمینــه ی تســت، ســرویس و تعمی

ــه شــده در کتــاب نیــز دریافــت.  بیشــتری داده اســت. ایــن را می تــوان از نمونه هــای عملــی ارائ
ــر اجــزا، قطعــات،   کتــاب حاضــر در دوازده فصــل تدویــن شــده اســت: فصــل اول مــروری کلــی اســت ب
ــا  ــه آشــنایی ب ــد بوشــینگ و تپ چنجــر، ک ــی مانن ــن قطعات ــواع ترانســفورماتور و همچنی ســاختمان و ان
مکانیــزم عملکــرد و اجــزای داخلــی آن هــا به منظــور ســرویس و عیب یابــی ترانســفورماتور اهمیــت زیــادی 
ــارداری الکترواســتاتیک گردشــی ترانســفورماتور معرفــی و  ــر ایــن در انتهــای ایــن فصــل، ب دارد. عــالوه ب
ــی  ــرای ارزیاب ــان شــده اســت. در فصــل دوم روشــی ب ــز بی ــن تجهی ــر روی ای ــوع خطــا ب نقــش آن در وق
ریســک وقــوع خطــا در ترانســفورماتور ارائــه و راهکارهایــی بــرای کاهــش ایــن ریســک معرفــی شده اســت. 
در فصــل ســوم بــه کلیــات عیب یابــی ترانســفورماتور و تجهیــزات جانبــی آن به ویــژه بوشــینگ و برقگیــر 
ــوع  ــه موض ــژه س ــت، به وی ــن اس ــای روغ ــر روی آزمون ه ــارم ب ــل چه ــز فص ــت. تمرک ــه شده اس پرداخت
ــن  ــش ای ــن نق ــق، همچنی ــن و ذرات معل ــول در روغ ــای محل ــز گازه ــی، آنالی ــتم عایق ــت در سیس رطوب
ــان شــده اســت. در فصــل  ــل بی ــه تفصی ــای محتمــل در ترانســفورماتور ب ــا در شناســایی خطاه آزمون ه
ــت اهمــی ســیم پیچ، نســبت تبدیل،  ــامل مقاوم ــن ترانســفورماتور ش ــی روتی ــای الکتریک پنجــم، آزمون ه
مقاومــت عایقــی ســیم پیچ و هســته، تانژانــت دلتــا، tip-up و جریــان تحریــک )بی بــاری( معرفــی و نحــوه ی 
آماده کــردن و بســتن مــدارات تســت و تفســیر نتایــج بــه تفصیــل بیــان شــده اســت. در انتهــای فصــل نیــز 
ــا ذکــر نمونه هــای عملــی  آزمــون ترموگرافــی و اهمیــت آن در تحلیــل عیــوب محتمــل ترانســفورماتور ب
ــن  ــی پیشــرفته، یکــی از مفصل تری ــای عیب یاب ــا موضــوع آزمون ه ــده اســت. فصــل ششــم ب ــان گردی بی
 DFR (FDS( ،درجــه ی پلیمریزاســیون عایــق ،FRA فصل هــای کتــاب اســت کــه بــه معرفــی تســت های

پیشگفتار 
مترجمين



و اندازه گیــری تخلیه جزئــی می پــردازد. در ایــن فصــل نیــز ماننــد فصــل پنجــم، مــدارات تســت تشــریح 
شــده و نحــوه ی تحلیــل نتایــج ذکــر شده اســت. در فصــل هفتــم، ارزیابــی وضعیــت و عیب یابــی بوشــینگ 
ــر دو ســهم عمــده ای در حــوادث  ــه ه ــه اســت، ک ــرار گرفت ــورد بررســی ق و تپ چنجــر ترانســفورماتور م
ــا و  ــز خط ــی درخصــوص آنالی ــه ی عمل ــک نمون ــن فصــل ی ــن در ای ــر ای ــالوه ب ــد. ع ترانســفورماتور دارن
عیب یابــی بوشــینگ تایــپ U معرفــی شــده اســت. بــا توجــه بــه افزایــش حــوادث مرتبــط بــا بوشــینگ در 
ــرای آنالیــز خطــا و عیب یابــی بوشــینگ های معمــول  ــد الگویــی ب ــه شــده می توان ــه ارائ ایــران، ایــن نمون
در کشــور مــا باشــد. در فصــل هشــتم، آنالیــز خطــای ترانســفورماتور معرفــی می گــردد. تمرکــز ایــن فصــل 
ــا به دلیــل عملکــرد تجهیــزات حفاظتــی از مــدار  ــرروی ترانســفورماتوری اســت کــه ی ــر اقدامــات الزم ب ب
خــارج شــده، یــا دچــار حادثــه شده اســت. در انتهــای فصــل نیــز ســه نمونــه ی عملــی از آنالیــز خطــای 
ــه  ــدان ب ــرداران و عالقه من ــرای بهره ب ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــر شده اس ــده ذک ــفورماتورهای حادثه دی ترانس
صنعــت ترانســفورماتور آموزنــده باشــد. پایــش وضعیــت آنالیــن، موضــوع فصــل نهــم ایــن کتــاب اســت، که 
در آن برخــی از سیســتم های مونیتورینــگ آنالیــن کــه بعضــا در کشــور مــا نیــز اســتفاده شــده معرفــی 
گردیده   اســت. در فصــل دهــم،  ابتــدا فرایندهــای پیــری عایــق و روش هــای خشک ســازی ترانســفورماتور 
ــژه تایپ هــای  در ســایت معرفــی و ســپس ســرویس های دوره ای ترانســفورماتور و تجهیــزات جانبــی به وی
مختلــف تپ چنجــر تشــریح شده  اســت. همچنیــن عیــوب محتمــل ترانســفورماتور و روش هــای رفــع عیــب 
نیــز در جدولــی بــه صــورت خالصــه بیــان گردیده اســت. الزامــات تعمیر ترانســفورماتور در ســایت یــا کارگاه 
تعمیــرات، موضــوع فصــل یازدهــم کتــاب اســت. در آخریــن فصــل نیــز برخــی مالحظــات زیســت محیطی و 

اقتصــادی مربــوط بــه ســرویس و بهره بــرداری از ترانســفورماتور شــرح داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه مخاطبیــن اصلــی ایــن کتــاب، بهره بــرداران ترانســفورماتورهای توزیــع و قــدرت و 
مشــاورین و پیمانــکاران ســرویس، نگهــداری، تســت و تعمیــرات ایــن تجهیــز هســتند، در ترجمه ی فارســی 
ــون  ــتورالعمل ها و مت ــول در دس ــای معم ــی، از واژه ه ــازی فارس ــای معادل س ــده به ج ــالش ش ــاب ت کت
ــود؛  ــرق و ترانســفورماتور استفاده ش ــت ب ــان در صنع ــن مهندس ــج بی ــات رای ــی و اصطالح ــی و عملیات فن
تــا خواننــده ی متخصــص، بــرای درک معنــی واژه دچــار مشــکل نشــود. در ایــن ترجمــه تــالش بســیاری 
ــح  ــه توضی ــز حفــظ شــود. هرجــا ب ــی نی ــن اصل ــه مت ــاداری ب ــق و روان باشــد و وف ــن، دقی ــا مت شــده ت
بیشــتری توســط مترجمیــن نیــاز بــوده در انتهــای فصــل بــا عالمــت )م.( مشــخص شــده اســت. همچنیــن 
 تعــدادی از تصاویــر کتــاب در فصــل هــای 5، 6 ، 8 و 12 به صــورت رنگــی و بــا کیفیــت بــاال در وبســایت:

ــم.  ــر شــده مشــخص کرده ای ــر را در انتهــای فصــول ذک ــن تصاوی ــذاری شــده اند. ای www.Atecco.ir بارگ
پیشــنهاد می گــردد پــس از مطالعــه ی ایــن کتــاب، »هندبــوک ترانســفورماتور ABB« را نیــز کــه در ســال 
ــم  گذشــته ترجمــه و منتشــر شــده اســت مطالعــه فرماییــد. از کلیــه ی خواننــدگان محتــرم تقاضــا داری
انتقادهــا، پیشــنهادها و همچنیــن ایرادهــای مشــاهده شــده در متــن را به منظــور اصــالح در ویرایش هــای 

آتــی بــه پســت الکترونیــک: info@atecco.ir ارســال نماینــد.
آرش آقائی فر
عليرضا ترابی
زمستان 1401



مقدمه
هــدف از تدویــن و نــگارش هندبــوک ســرویس ترانســفورماتور، ارائــه ی دســتورالعملی کلــی و جامــع 
و در عیــن حــال ســاده بــرای پایــش وضعیــت و افزایــش طــول عمــر ایــن تجهیــز اســت. ایــن کتــاب 
توســط متخصصیــن شــرکت ABB و بــا توجــه بــه تجربــه و دانشــی کــه طــی ســالیان متمــادی در 
زمینــه ی تولیــد و خدمــات ترانســفورماتور اندوخته انــد، بــه رشــته تحریــر درآمــده  اســت. مهندســین و 
کارشناســان ایــن شــرکت نه تنهــا بــا آخریــن تحــوالت و فناوری هــای موجــود در زمینــه ی ســرویس 
ــی از  ــدع برخ ــود مب ــوارد، خ ــیاری از م ــه در بس ــد، بلک ــل دارن ــنایی کام و تســت ترانســفورماتور آش
ــادی در خصــوص تســت، ســرویس  ــده ی زی ــی پراکن ــوب ول ــات مکت ــد. اطالع ــا بوده ان ــن نوآوری ه ای
ــالش  ــوک ت ــن هندب ــگارش ای ــا ن ــه ب ــا آنچ ــود دارد؛ ام ــا وج ــفورماتور در دنی ــرداری از ترانس و بهره ب
کردیــم بــه انجــام برســانیم، گــردآوری مفیدتریــن و کاربردی تریــِن ایــن اطالعــات در قالــب یــک کتــاب 
ــرکت های  ــرداران و ش ــاب اول بهره ب ــوک، انتخ ــن هندب ــه ای ــت ک ــی آن اس ــدف نهای ــود. ه ــع ب جام
ــات  ــرای کســب اطالع ــر، ب ــی معتب ــوان مرجع ــر باشــد و به عن ــات تســت و تعمی ــده ی خدم ارائه دهن
بیشــتر در خصــوص ترانســفورماتور اســتفاده شــود. همچنیــن از ایــن کتــاب می تــوان بــرای آمــوزش 
دانشــجویان نیــز اســتفاده کــرد. آنچــه در نــگارش ایــن هندبــوک بــه دنبــال آن بودیــم، تنهــا ارائــه ی 
مطالــب تئوریــک در خصــوص ســرویس ترانســفورماتور نبــوده اســت. مــا تــالش کرده ایــم خواننــدگان 
ــا نحــوه ی انجــام عملیــات ســرویس و تســت ترانســفورماتور به صــورت عملــی و نحــوه ی تفســیر  را ب
داده هــای گردآوری شــده از انجــام تســت ها آشــنا کنیــم. شــرکت ABB ســه کتــاب دیگــر در خصــوص 
ترانســفورماتور منتشــر کــرده اســت کــه بــه مســائل مربــوط بــه ایــن تجهیــز پــر اهمیــت، بیشــتر از 

کتــاب حاضــر، نگاهــی تئوریــک دارنــد:
1( هندبوک ترانسفورماتور

2( اتصال کوتاه در ترانسفورماتور
3( آزمون های کارخانه ای ترانسفورماتورهای قدرت و راکتورهای شنت



ــه  ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــل و جامع ــع کام ــاب، مرج ــن کت ــدرج در ای ــب من ــم مطال ــان داری ــا اطمین م
پرســش های خواننــدگان، در خصــوص بهره بــرداری از ترانســفورماتور خواهــد بــود. نکتــه ی آخــر این کــه 
گرچــه مطالــب ایــن هندبــوک بــرای کلیــه ی ترانســفورماتورهایی کــه براســاس اســتانداردهای IEC و 
IEEE تولیدشــده اند قابــل اعمــال اســت؛ در یــک ترانســفورماتور مــورد بهره بــرداری، دســتورالعمل های 

ســازنده ی همــان ترانســفورماتور، بــر ایــن مطالــب اولویــت دارنــد. 



مالحظات طراحی

1. 1. ساختمان
ــن  ــوع ســاخته می شــوند: هســته ای1 و زرهــی2. تفاوت هــای فیزیکــی بی ــدرت در دون ترانســفورماتورهای ق
ایــن دو، بــه آرایــش مــدار مغناطیســی و موقعیــت، هم تــرازی و نــوع ســیم پیچی های مــورد اســتفاده مرتبــط 
ــیم پیچی ها را  ــده ی س ــای عم ــی بخش ه ــدار مغناطیس ــی، م ــوع زره ــی ن ــی در طراح ــور کل ــت. به ط اس
ماننــد زره در بــر می گیــرد. هســته ی ترانســفورماتورهای زرهــی ســه فاز، چهــار یــا هفــت ســاق دارد کــه ایــن 
ــا  ــر از ترانســفورماتورهای زرهــی ب ــد. در طراحی هــای اخی ــرار می گیرن ســاق ها معمــوال به صــورت افقــی ق
هفــت ســاق بــه دالیلــی چــون وزن کمتــر، تولیــد آســان تر و تلفــات هســته ی پایین تــر، بیشــتر اســتفاده 
ــوع درهــم3 اســت. یعنــی  ــوع ترانســفورماتورها از ن ــن ن شــده اســت. ســیم پیچی های مــورد اســتفاده در ای
ــی کــه در راســتای محــوری )افقــی( در مجــاورت  ــه بخش های ســیم پیچی های فشــارقوی و فشــارضعیف ب
یکدیگــر هســتند تقســیم شــده اســت. هــر بخــش نیــز متشــکل از بوبین هــای پنکیکــی4 مســتطیل شــکل 
اســت. در ترانســفورماتورهای هســته ای، مدار مغناطیســی شــامل هســته ای اســت که از داخل ســیم پیچی ها 
عبــور می کنــد. ترانســفورماتورهای هســته ای ســه فاز معمــوال ســه ســاق به صــورت عمــودی دارنــد. دو یــوغ 

بــاال و پاییــن کــه به صــورت افقــی قــرار می گیرنــد بــرای شــار اصلــی مســیر برگشــتی ایجــاد می کننــد.
درصورتی کــه بــرای ارتفــاع حمــل ترانســفورماتور محدودیــت وجــود داشــته باشــد می تــوان از هســته هایی 
بــا پنــج ســاق اســتفاده کــرد. ایــن آرایــش بــا فراهــم کــردن مســیری بــرای بازگشــت شــار موجــب کاهــش 
ــا امپدانــس توالــی  ارتفــاع یــوغ خواهــد شــد. همچنیــن درصورتی کــه الزم باشــد امپدانــس توالــی صفــر ب
مثبــت برابــر باشــد بایــد از هســته بــا پنــج ســاق اســتفاده کــرد. در ترانســفورماتورهای هســته ای تکفــاز از 
هســته های بــا دو، ســه یــا چهــار ســاق اســتفاده می شــود. معمــوال در آرایــش نــوع هســته ای از بوبین هــای 
مــدور )الیــه ای، هلیــکال، دیســکی( کــه بــا یکدیگــر و بــا ســاق هســته هم مرکــز هســتند اســتفاده می شــود. 
مزیــت ترانســفورماتورهای قــدرت زرهــی یــا هســته ای نســبت بــه یکدیگــر تابعــی از الزامــات طراحــی ماننــد 

تــوان نامــی، کالس ولتــاژی، الزامــات امپدانــس و تلفــات اســت. 
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1. 2. مالحظات مکانيکی
ــای  ــز تنش ه ــار، آنالی ــورد انتظ ــای م ــن نیروه ــل و تعیی ــامل تحلی ــفورماتور ش ــی ترانس ــی مکانیک طراح
ســاختاری سیســتم عایقــی و اجــزاء نگهدارنــده و انتخــاب مناســب مــواد اســت. ترانســفورماتور بایــد توانایــی 
تحمــل تنش هــای مکانیکــی مرتبــط بــا حــوادث سیســتم ماننــد اتصــال کوتــاه را داشــته باشــد. تنش هــای 
مکانیکــی کــه در حیــن عملکــرد عــادی ترانســفورماتور بــه وجــود می آینــد کــم اســت امــا تنش هــای ناشــی 
از اتصــال کوتــاه در شــبکه ممکــن اســت بســیار زیــاد باشــد. همچنیــن مقــدار ایــن تنش هــا با بیشــتر شــدن 
تــوان و پیچیدگــی ترانســفورماتور افزایــش می یابــد. اغلــب تنش هــای مکانیکــی، بــرروی سیســتم عایقــی، 
کــه متشــکل از مــواد ســلولزی اســت وارد می شــود. ایــن مــواد در مقابــل خمــش آســیب پذیر هســتند. از این 
رو الزم اســت در ترانســفورماتور تحــت پــرس باشــند. طراحــی ســیم پیچی بایــد به گونــه ای باشــد کــه مجموع 

نیروهــای وارده بــر آن بــه حداقــل ممکــن برســد. 

1. 3. مالحظات حرارتی
حــرارت یکــی از مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر عمــر ترانســفورماتور اســت. عمــر عایــق بــا افزایــش دمــای 
آن کاهــش می یابــد. ترانســفورماتور بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه در صــورت بهره بــرداری در شــرایط 
دمایــی گارانتــی شــده و حتــی افزایــش از آن بــه میــزان ذکــر شــده در اســتاندارد، عمــر تجهیز کاهــش نیابد. 
نقــش روغــن عایقــی ترانســفورماتور خــارج کــردن حــرارت از ســیم پیچی ها و هســته ی مغناطیســی اســت. 
روغــن بــرای ایفــای وظیفــه ی خنک کنندگــی بایــد از داخــل ســیم پیچ و سیســتم خنک کننــده ی خارجــی 
)مثــل رادیاتــور( عبــور کنــد. گــردش روغــن به صــورت ترموســیفون )طبیعــی( زمانــی اتفــاق می افتــد کــه 
وزن ســتون روغــن در سیســتم خنک کننــده بیشــتر از وزن ســتون روغــن در هســته و بوبین باشــد. همچنین 
مرکــز خنک کنندگــی بایــد باالتــر از مرکــز تولیــد حــرارت باشــد. ایــن فاصلــه تاثیــری مســتقیم بــر اختــالف 
دمــای بیــن روغــن بــاال و پاییــن دارد. هرچــه فاصلــه ی بیــن مرکــز سیســتم خنک کنندگــی و مرکــز تولیــد 
حــرارت بیشــتر باشــد، گــردش روغــن بیشــتر بــوده و اختــالف دمــای بیــن روغــن بــاال و پاییــن کمتر اســت. 
اســتانداردها ایــن آرایــش خنک کنندگــی را ONAN )گــردش طبیعــی روغــن و هــوا( نام گــذاری کرده انــد. 

ایــن نــوع خنک کنندگــی را در گذشــته OA می نامیدنــد. 
ــی ترانســفورماتور را  ــت نام ــوان ظرفی ــن می ت ــد ف ــی مانن ــی اضاف ــزودن سیســتم های خنک کنندگ ــا اف ب
افزایــش داد. فن هــا گــردش هــوا روی سیســتم  خنک کنندگــی خارجــی را ســرعت بخشــیده بــدون آنکــه 
گــردش روغــن داخــل ترانســفورماتور را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. فن هــا را می تــوان در یــک یــا دو مرحلــه 
وارد مــدار کــرد. اگــر تــوان نامــی ترانســفورماتور در شــرایط ONAN را 100درصــد فــرض کنیــم، بــا افزودن 
ــا افــزودن گــروه دوم فن هــا )کــه از لحــاظ تعــداد  ــه ظرفیــت 133درصــد و ب یــک گــروه فــن می تــوان ب
برابــر بــا تعــداد فن هــای گــروه اول اســت(، می تــوان بــه ظرفیــت 167درصــد رســید. روشــن شــدن فن هــا 
ــا  ــق اســتاندارد، سیســتم خنک کنندگــی ب معمــوال توســط ترمومتــر ســیم پیچی صــورت می گیــرد. مطاب
ــه  ــق اســتانداردها بدین گون ــا گــردش طبیعــی روغــن کــه در صنعــت معمــول اســت، مطاب فــن همــراه ب

نام گــذاری می شــوند:
ــردش  ــن و گ ــی روغ ــردش طبیع ــوا / گ ــن و ه ــی روغ ــردش طبیع ــی ONAN/ONAF )گ   خنک کنندگ
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ــت. ــوده اس ــورت OA/FA ب ــم به ص ــذاری قدی ــد( نام گ ــد / 133درص ــوا، 100درص ــاری ه اجب
ــن و  ــی روغ ــردش طبیع ــوا / گ ــن و ه ــی روغ ــردش طبیع ــی ONAN/ONAF/ONAF )گ   خنک کنندگ
 OA/FA/FA ــورت ــم به ص ــذاری قدی ــد( نام گ ــد / 167درص ــد /133درص ــوا، 100درص ــاری ه ــردش اجب گ

بــوده اســت.
ــا جهش هــای حرارتــی ممکــن اســت  در توان هــای باالتــر به منظــور برآورده کــردن الزامــات مرتبــط ب
نیــاز بــه گــردش اجبــاری روغــن از طریــق پمــپ باشــد. معموال بــا افــزودن پمپ، اختــالف دمــای روغن 
بــاال و پاییــن کمتــر از ده درجــه می شــود. در سیســتم خنک کننــده بــا گــردش اجبــاری روغــن، معموال 
ــه آن گــردش هدایت شــده ی روغــن می گوینــد.  ــه ســمت ســیم پیچ هدایــت می شــود کــه ب روغــن ب

سیســتم خنک کنندگــی فــن و پمــپ مطابــق اســتانداردها بدیــن شــیوه نام گــذاری می شــوند:
ــن و  ــده ی روغ ــردش هدایت ش ــوا / گ ــن و ه ــی روغ ــردش طبیع ــی ONAN/ODAF )گ    خنک کنندگ
ــت. ــوده اس ــورت OA/FOA ب ــم به ص ــذاری قدی ــد( نام گ ــد / 133درص ــوا، 100درص ــاری ه ــردش اجب گ

  خنک کنندگــی ONAN/ODAF/ODAF )گــردش طبیعــی روغــن و هــوا / گــردش هدایت شــده ی 
ــورت ــم به ص ــذاری قدی ــد ( نام گ ــد / 167درص ــد / 133درص ــوا، 100درص ــاری ه ــردش اجب ــن و گ  روغ

OA/FOA/FOA بوده است.
در بعضــی مــوارد روش هــای خنک کنندگــی بــا فــن و پمــپ نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. به عنــوان 
نمونــه اســتفاده از فن هــا در مرحلــه ی اول و اســتفاده از پمپ هــا در مرحلــه ی دوم خنک کنندگــی. همچنیــن 
ــه ای طراحــی کــرد کــه شــامل پمپ هــای  ــا یــک ظرفیــت نامــی به گون ــوان ترانســفورماتور را تنهــا ب می ت

گــردش روغــن و مبــدل حرارتــی روغن/هــوا یــا آب باشــد. 

1. 4. مالحظات عایقی
ــده در  ــال ش ــای اعم ــم ولتاژه ــه ه ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــفورماتور بای ــی ترانس ــتم عایق سیس
ــاه در سیســتم  ــرداری و هــم اضافــه ولتاژهــای ناشــی از صاعقــه، ســوئیچینگ و اتصــال کوت شــرایط  بهره ب
را تحمــل کنــد. به عــالوه الزم اســت ترانســفورماتور بــه گونــه ای تولیــد شــود کــه ولتــاژ کار کلیــه ی اجــزاء 
آن پایین تــر از ولتــاژ شــروع کرونــا باشــند. ترانســفورماتور در ولتاژهــا و اضافه ولتاژهــای بــا فرکانــس پاییــن 
ــده ای از  ــی پیچی ــه، ترکیب ــای ضرب ــد در ولتاژه ــود. هرچن ــه می ش ــر گرفت ــاده درنظ ــس س ــک اندوکتان ی
ــن  ــدا ای ــاژ وارد ســیم پیچی ترانســفورماتور می شــود، در ابت ــه ولت ــه اضاف ــی ک ســلف و خــازن اســت. زمان
ــاژ را  ــع ولت ــوه ی توزی ــه نح ــت ک ــن اس ــه زمی ــبت ب ــم و نس ــه ه ــبت ب ــیم پیچ ها نس ــی س ــت خازن ظرفی
تعییــن می کنــد. توزیــع ولتــاژ نهایــی بــا توجــه بــه اندوکتانــس ســیم پیچی صــورت می گیــرد. در بســیاری 
از ترانســفورماتورها توزیــع اولیــه ی ولتــاژ ضربــه، ایــده آل نیســت؛ کــه نتیجــه ی آن افزایــش تنــش در انتهــای 
ــی وجــود دارد. روش  ــای اضاف ــن تنش ه ــر ای ــه ب ــرای غلب ــی ب ــای مختلف ــود. راهکاره ســیم پیچی خواهد ب
معمــول در ســطوح ولتــاژی پایین تــر، طراحــی سیســتم عایقــی بــا توجــه بــه تنش هــای اضافــه اســت. امــا در 
ســطوح ولتــاژی باالتــر از آرایش هــای مختلــف ســیم پیچی، درهــم کــردن ســیم  و شــیلدهای الکترواســتاتیک 

ــود.  ــتفاده می ش ــده اس ــاژی به وجود آم ــای ولت ــش تنش ه ــرای کاه ب

مالحظات طراحی


