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                                                         АНОТАЦІЯ

     Тема магістерської роботи «Дослідження методів підвищення динамічної 
стійкості силових трансформаторів».
   Об’єктом дослідження магістерської роботи є двообмотковий силовий
трансформатор.
   Мета роботи – дослідження електродинамічної дії струмів короткого
замикання на обмотки трансформатора.
   У роботі розглянуто проблему підвищення надійності силових
трансформаторів тягових підстанцій. Виконано аналіз відмов і виявлені
найбільш типові ушкодження тягових трансформаторів. Виконано аналіз
струмів короткого замикання тягових підстанцій, визначені середньостатистичні
 значення  числа й  кратності струмів  короткого замикання, виявлені їхні 
максимальні значення.
Виконано розрахунок економічної ефективності  проведених досліджень.

Ключові слова:        силовий трансформатор, струм короткого замикання,
електродинамічні зусилля.

                                               ANNOTATION
   
   Theme of master's thesis is «Research of methods for increasing the
dynamic stability of power transformers».
The object of research of master degree work is a two-winding power
transformer.
The purpose of the work is to study the electrodynamic effect of short-circuit
currents on the transformer windings.
The problem of increasing the reliability of power transformers of traction
substations is considered in the paper. The failure analysis was performed and the
most typical damages of traction transformers were found. The analysis of short-
circuit currents of traction substations is carried out. The average statistical values
of the number and multiplicity of short-circuit currents are determined, their
maximum values are revealed.
The calculation of the economic efficiency of the conducted research is
carried out.

Keywords: power transformer, short circuit current, electrodynamic forces.


