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                                                            АНОТАЦІЯ

    Тема магістерської роботи «Розробка сухого трансформатора потужністю
1000 кВА із підвищеною стійкістю до теплового старіння».
    Об’єктом дослідження магістерської роботи є сухий силовий трансформатор. 
    Мета роботи – підвищення теплової стійкості сухого силового
трансформатора.
У роботі розглянуто проблему теплового старіння сухих силових
трансформаторів підстанцій. Створена теплова модель силового сухого
трансформатора.
Запропонований мікропроцесорний пристрій контролю
температури та керування системою охолодження сухого трансформатора.
Виконано розрахунок економічної ефективності проведених досліджень.

Ключові слова:  сухий силовий трансформатор, теплові процеси, теплове
старіння.

                                   
                                       ANNOTATION

Theme of master's work «Development of a dry transformer with a capacity of
1000 kVA with high resistance to thermal aging».
The object of the research of the master's work is a dry power transformer.
The purpose of the work is to increase the thermal stability of a dry power
transformer.
The problem of thermal aging of dry power transformers of substations is
considered in the paper. A thermal model of the power dry transformer has been
created. Proposed microprocessor device for temperature control and control of the
cooling system of the dry transformer.
The calculation of the economic efficiency of the conducted research is carried
out.

Key words: dry power transformer, thermal processes, thermal aging.


