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Розрахунок і дослідження шуму силових трансформаторів
Уроботі представлено методику розрахунку параметрів шуму силових трансформаторів, інформаційно-пошукову систему "Шум”,
результати вимірювань.
В работе представлены методика расчета параметров шума силовых трансформаторов, информационно-поисковая система
"Шум", результаты измерений.

Вступ. Рівень шуму є одним з основних експлу
атаційних характеристик силових трансформато
рів. Норми на припустимі рівні шуму трансформа
торів вказані в стандартах NEMA (США, Англія,
Японія), DIN (Німеччина), ГОСТ 12.2.024-87 [6].
Інколи у вимогах замовників зазначаються нижчі
норми на шум, ніж у вказаних стандартах. Це зу
мовлено т р і м , що часто трансформатори розташо
вуються в густонаселених районах з обмеженням
по шуму. Тому питання розрахунку, вимірювання
шуму силових трансформаторів, методів його об
меження постійно розглядаються дослідниками та
виробниками [1—3].
Розрізняють шум, що генерується в магнетній
системі (МС) у режимі неробочого ходу і шум в
режимі навантаження. Процес намагнечування МС
супроводжується магнетострикцією в пластинах
електротехнічної сталі та магнетодинамічними си
лами в стиках шихтованих пластин. Основна час
тота цих сил дорівнює подвоєній частоті намагне
чування, проте, через нелінійну залежність магнетострикції від магнетної ідукції мають місце також
вищі гармоніки. Виникають механічні коливання
пластин (в результаті — частин МС), інтенсивність
і частотний спектр яких залежать від величини
індукції, частоти намагнечування, маси і властиво
стей (марки) електротехнічної сталі, схем та техно
логії шихтування МС.
Під шумом навантаження розуміються всі шу
ми, що виникають при роботі трансформатора до
датково до шуму МС. Цей шум виникає в основно
му через дію на провідники обвиток електромагнетних сил від магнетних полів розсіяння. При
звичній індукції в МС у межах 1,5—1,7 Тл шум
обвиток силових трансформаторів порівняно з шу
мом МС складає малу величину і не враховується.
Тому ГОСТ [6], як і інші нормативні документи,
визначає контроль шуму трансформатора лише в
режимі неробочого ходу.
Збуджені механічні коливання МС, обвиток
розповсюджуються двома шляхами. Перший —че
рез трансформаторну оливу до стінок бака, другий
— безпосередньо через деталі кріплення активної

частини в баці. Передача коливань супроводжуєть
ся втратою вібраційної енергії у середовищах обви
ток, оливи. Вібрації стінок бака генерують звук,
який передається в навколишній повітряний прос
тір і сприймається як шум з певним набором час
тотних складових.
До шуму бака трансформатора додається шум
охолоджуючих пристроїв в разі примусового руху
повітря вентиляторами. Внаслідок завихрень і зри
ву частинок повітря з лопатей вентиляторів, а також
проходження повітря через щілини, тертя об повер
хню радіаторів, виникає аеродинамічний шум охо
лоджуючих пристроїв. Шум від бака і системи охо
лодження (СО) складається і сприймається як за
гальний шум трансформатора.
Аналіз виміряних параметрів шуму однотип
них трансформаторів вказує на значний вплив
чинників технологічного характеру, зокрема при
виготовленні МС [4,5]. Н ими є: технологія розрізу
та обробки пластин електротехнічної сталі, схеми
їх шихтування, стабільність величин повітряних
проміжків в стиках пластин, степінь пресування
частин МС, складання активної частини з чи без
попереднього шихтування верхнього ярма МС та
ін. Такого роду чинники визначають так званий
технологічний допуск на стабільність звукових по
казників. Цей допуск встановлюється шляхом по
рівняння розрахункових та виміряних значень па
раметрів шуму для серії однотипних трансформа
торів. Отримані для певного виробництва методи
ки розрахунку параметрів шуму не можуть бути
застосовані для виробників, що мають відмінності
у конструкції, у технології виготовлення МС, ак
тивної частини, у застосованих системах охолод
ження. Цим також пояснюється те, що у відомих
роботах теоретичні моделі опису шуму трансфор
маторів доповнюються певними емпіричними по
правками, що зумовлює неможливість їх прямого
застосування на інших виробництвах. Все це ви
значило актуальність робіт по розробці достовірної
методики розрахунку та автоматизованих процедур
системного аналізу рівня шуму трансформаторів, що
виробляються в ВАТ "Запоріжтрансформатор".
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Методика, програма розрахунку. Як основний
елемент генерації шуму розглядається МС, у якої
стрижні, вертикальні та горизонтальні частини
ярем, кутових ділянок над стрижнями, ярмами
можна представити у вигляді механічної системи
матеріальних тіл з відповідними фізичними пара
метрами. Так модель п’ятистрижневого трансфор
матора може бути зведена до 14 розрахункових еле
ментів і 19 діючих сил [1]. Достовірний розрахунок
такої моделі все ж утруднений через наявність
таких невизначених параметрів як коефіцієнтів
тертя в зонах шихтування пластин, приєднаних
мас деталей активної частини трансформатора і тлі.
Розглянемо, для прикладу, тристрижневу МС.
Центральний стрижень знаходиться під дією повз
довжніх сил магнетострикції, орієнтовних в силу
анізотропії електротехнічної сталі вздовж осі стри
жня, та поперечних до осі стрижня магнетодинамічних сил та сил тертя в зонах стиску пластин, які
можуть бути представлені у вигляді еквівалентних
пружин з певною жорсткістю. В результаті стри
жень коливається відносно положення рівноваги з
результуючими швидкостями вздовж та поперек
своєї осі. При сучасних схемех шихтування в ку
тових частинах МС з косим стиком типу step lap
справедливе припущення про зменшену роль магнетодинамічних сил у повітряних проміжках, про
малий зв’язок частин МС в загальній механічній
системі, а також про врівноваження сил тяжіння в
кутових частинах силами тертя. Тому прийнята
спрощена модель, що відтворює сумарну вібрацій
ну потужність стрижнів, ярем, кутових ділянок як
окремих вібраторів лише від повздовжньої по цим
частинам МС рівнодіючої розподілених магнетострикційних сил.
При зміні швидкості у з періодом коливання
Т = Г 1 по лінійному закону швидкість у ТОЧЦІ X по
довжині 1частини МС дорівнює vv=vx//, ефективна
швидкість (характеризує енергетичний параметр
коливань) v= v /V 2 . Визначаючи для елемента дов
жиною dx, щільністю сталі р , поперечним перері
зом
S
потужність
коливання
[2]
_ 1— 9
dwx~ ( 2т) vx ~p S dx, отримуємо для частини МС
масою m=pSl загальну потужність коливань

¥ ^ =А; ( В) йіп2(« у ).
Взявши похідну магнетострикції від часу, от
римаємо ефективне значення швидкості для ко
ординати х=І частини МС
Ї.= 2 ~ °’5со.А. (В)1
і потужність коливань
}¥.=[. 17!У.2 /6 .
) *7

Потужність коливання МС представляється
сумою потужностей її стрижнів, горизонтальних та
вертикальних частин ярем, кутових частин з
відповідними масами т та довжинами /:

При розповсюдженні звукової енергії усере
дині трансформатора відбувається демпфування
коливань, що визначено через співвідношення пов
ної маси трансформатора і його активної частини
г,=(МТ /М АЧПоказник/с(5) встановлено емпірично в залеж
ності від потужності трансформатора 5.
Середньоквадратична швидкість коливань по
верхні бака гармоніки / визначається потужністю
звукових вібрацій МС, загальною масою трансфор
матора Мгр та коефіцієнтом демпфування:
У

=Ж м с Л Мт ^

Звукове випромінювання бака залежить від
співвідношення повної вертикальної поверхні бака
5 б і поверхні бака, яка закрита пристроями охолод
ження (радіаторами) 5р:

а.= 1 —(5р /5 БУ.
Ті
Добуток N. —рс у^.~ 5^ а. визначає звукову
потужність бака як джерела повітряного шуму, де
р с -А 2 0 Н с /м 3 — акустичний опір повітря.
Рівень звукової потужності (РЗП ) вирахову
ється через співвідношення звукової потужності до
19
порогового
значення N пр =10 " Вт :
*
—

Залежність магнетострикції від індукції може
бути представлена у вигляді функції
Л.(В)=а.+Ь.АВ,
г ' ] і
де а., Ь. — коефіцієнти апроксимації, АВ —
амплітудний приріст індукції щодо базового зна
чення. Для частоти намагнечувания а>.=2л/. гар
моніки / (практично прийнято/=1-^-5) залежність
магнетострикції від часу визначається виразом
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7

9

—

І ^Ю.= 1 0 ^ЬЛ /Б
/ЛГпр
]

.

Коригований РЗП (КРЗГІ) за шкалою А
обчислюється з урахуванням коригувальних ко
ефіцієнтів К.\ Ь^.А =Ь^.К .
[3]. Результуючий
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КРЗП бака визначається по внеску всіх гармонік

І - ш - 1018 2 10 Я( 0 ,І І
І- 1
В методику введено емпіричний коефіцієнт / ,
що залежить від типу стику пластин в МС.
Шум вентиляторів СО в загальному вигляді
описується [1] рівнянням
І в=£+5 о ^ и + го ^ й ,
д е ! — критерій шумності, и — окружна швидкість,
В — діаметр робочого колеса вентилятора. Зазви
чай, постачальниками вентиляторів повідомляєтьТ)

ся рівень звуку (РЗ) вентилятора І рА певного типу
на відстані, наприклад, і?=1,5 м. Прийнято, що
КРЗП вентилятора може бути вираховано на основі
відомого РЗ через поправку на поверхню випромі
нювання сфери із вказаним радіусом Я:
1 Ш =Ь?А + 101§(4^ ' ) Сумарний КРЗП СО з числом вентиляторів п
дорівнює
1 ^ = 1 0 1§ [/3«10Л(0Д І® Л)'
де/3< 1 — емпіричний коефіцієнт.
КРЗП трансформатора дорівнює сумі потуж
ностей бака та СО
1 ^ = 1 0 1§ [ 1 0 Л( 0 Д І ^ > + 10Л( 0 Д І ^ ) Якщо СО віддалена від стінок бака на відстань
більше 3 м, то трансформатор і СО обраховують та
вимірюють як два окремі джерела.

Стандартними при випробуваннях [6] є виміри
шуму на відстані Я =0,3 м від "лінії натягу" І 0, що
огинає поверхню бака і СО. Позначимо довжину
вимірювальної лінії при цьому 1() г При ввімкненій
СО вимірювання проводять по лінії довжиною /9 0,
яка знаходиться на відстані і?= 2,0 м від спільного
контура бака і СО. У першому випадку звукова пог
верхня дорівнює 5^= 1,25Н /03, в другому —
к
к
5д=(Н 4-і?)/,, 0, де Н — висота бака. РЗ трансфор
матора визначається [6] через КРЗП і звукову по
верхню
гТ
"РА
де базове значення 50= 1 м.
При розрахунку довжину лінії /03 рекомен
дується визначати по довжині /0, що вимірюється
безпосередньо з габаритного креслення трансфор
матора: /0 3 = /0+1,9 та /9 0= /()+12,6, де 1,9=2л*0,3
та 12,б = 2л:*2,0. Наприклад, для трансформатора
типу А ТДЦ ТН -125000/2 2 0 визначена з креслення
на стадії розрахунку довжина лінії натягу /0= 23,0
м, а виміряна при випробуваннях — 23,1 м. Не
обхідно зазначити, що при проведенні лінії натягу
не слід "захоплювати" проекції розширювача з
оливою, виступаючих колекторів.
На основі наведеного алгоритму розроблено
програми акустичного прямого (п р о гр а м а і^ Р ) та
аналогового (Я7Л) розрахунку силових масляних
трансформаторів.
Інформаційно-пошукова система "Шум". Для
систематизації і аналізу даних шумових випробу
вань різних типів трансформаторів виробництва
ВАТ "ЗТР" розроблено інформаційно-пошукову
систему (ІПС) "Шум", яка забезпечує наповнення,
ведення, пошук за ключовими словами інформації,
що знаходиться в базі даних (БД), вибірку даних
залежно від задач аналізу.

Рис. 1
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Результати розрахунків, вимірювань. Викона
ний для виготовлених за останні 15 років певної
кількості типів трансформаторів (49) аналіз пока
зав, що в більшості випадків розрахункові та ви
міряні значення РЗ та КРЗП відрізняються в межах
технологічного допуску, тобто в межах 2—3 дБА. На
діаграмі рис. 1 показана різниця розрахункових та
виміряних значень РЗ для лінії 0,3 м. З невеликими
відхиленнями, відповідно до долі впливу вентиля
торів СО, подібне розходження значень повторю
ється для трансформаторів на лінії 2,0 м.
Систематизовані за допомогою ІПС ’Шум"
дані вимірювань показують певні залежності шуму
трансформаторів від основних чинників. Так, на
рис. 2 показано розподіл виміряних значень РЗ
( І ) для лінії 0,3 м в залежності від повної маси
аналізованих 49 типів трансформаторів. Виміряні
залежності представлені точками, лінія "тренда" —
суцільною лінією. Лінія тренда залежності РЗ тіль
ки від маси електротехнічної сталі МС цих же тран
сформаторів подібна до показаної на рис. 2. За
лежність виміряного РЗ від повної маси трансфор
маторів для лінії 2,0 м показана па рис. З — на
значення РЗ виливає шум СО.
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Рис. 2
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тора ТД Н -63000/110 (лінії 2В і 2Р). Також на цьо
му рисунку показана виміряна лінія В з ГОСТ
12.2.024-76. Розрахункові та виміряні залежності
РЗ від індукції мають подібний лінійний характер.
На рис. 6 показано розподіл виміряних РЗ для
лінії 0,3 м для вибірки 300 типів трансформаторів
потужністю і' від 1 до 500 МВА. Аналогічні залеж
ності для лінії 2,0 м мають такий самий характер.
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Залежність РЗ для лінії 0,3 м від значень ін
дукції в МС для аналізованих трансформаторів по
казано на рис. 4, з якого видно, що рівень індукції
не є визначальним, РЗ залежить від комплексу фак
торів, які, власне, враховані в методиці розрахунку.
Для підтвердження того, що використана в мето
диці залежність магнітострикції від індукції в МС є
прийнятною, на рис. 5 показаний РЗ для ліній 0,3
м залежно від індукції трансформаторів типу
Т Д Т Н -40000/110 (суцільна лінія 1В — вимірю
вання, пунктирна 1Р — розрахунок) і трансформа-
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Висновок. Розроблені методика, програми роз
рахунку та процедура системного аналізу шуму
трансформаторів на основі ІПС "Шум" забезпечу
ють належний рівень проектування та дослідження
шуму силових трансформаторів в ВАТ "Запоріжтрансформатор".
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Математичне моделювання
системи помпової станції

усталених

режимів

електропостачальної

Створено математичну модель для аналізу усталених режимів електропостачальної системи помпової станції. Уперше запропоно
вано ефективний метод аналізу усталених режимів електропостачальної системи з урахуванням статичної напірної харак
теристики гідравлічної мережі.

Создана математическая модель для анализа установившихся режимов системы электроснабжения насосной станции. Впервые
предложен эффективный метод анализа установившихся режимов системы электроснабжения с учетом статической напорной
характеристики гидросети.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз
витку математичного моделювання відсутні ефек
тивні моделі низки електроприймачів, які склада
ються з нерозривно пов’язаних між собою прист
роїв різної фізичної природи. Це не дозволяє здійс
нювати комплексний аналіз режимів і процесів
підсистем інженерного забезпечення промислових
і цивільних об’єктів з урахуванням їх нелінійних
характеристик і взаємного зв’язку, оскільки уск
ладнює розробки прикладного математичного та
програмного забезпечення автоматизованих сис
тем проектування електропостачальних систем
(ЕПС). Зокрема, відсутня ефективна математична
модель для аналізу усталених режимів електропо
стачальної системи помпової станції з відцентро
вими помпами, яка дозволяла би безпосередньо
враховувати взаємний вплив гідравлічних та елек
тромагнітних параметрів.
Аналіз результатів останніх досліджень. На
сьогодні відсутня математична модель усталених
режимів ЕПС помпових станцій, що давала б мож
ливість відслідковувати взаємний вплив агрегатів,

які складаються з об’єктів різної природи на під
ставі їхніх заступних схем та оперуючи безпосеред
ньо їхніми внутрішніми фізичними параметрами.
Задачі досліджень. Метою роботи є створення
математичної моделі електропостачальної систе
ми помпової станції з урахуванням взаємного
впливу режимів гідравлічної мережі та електропо
стачальної системи,$а також взаємного впливу гід
равлічних та електромагнітних параметрів.
Виклад основного матеріалу. Створена мате
матична модель дозволяє аналізувати усталені ре
жими, взаємний вплив гідравлічних і електромаг
нітних параметрів та координат узагальненої тран
сформаторної підстанції, що живить групу агрега
тів асинхронний двигун—від центрова помпа (на
далі — АД-—ВП) з будь-якою комбінацією пара
лельного і послідовного сполучення гідротрактів
помп. Математичну модель усталених режимів
групи агрегатів АД—ВП створено із використан
ням запису рівнянь стану в окремих для АД і ВП
жорстко зв’язаних, відповідно, з обертовим магніт
ним полем статора АД дГ, д [8, 6, 7] та робочим
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