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Силовий трансформатор вважається однією з найважливіших частин сис-

теми передачі та розподілу електроенергії. Стан силових та розподільних тран-

сформаторів необхідно контролювати, щоб гарантувати надійність електросис-

теми. Оцінка різних параметрів трансформаторного масла має життєво важливе 

значення для визначення стану випробуваного трансформатора. Удосконалення 

методів оцінки стану трансформаторних масел є актуальним завданням. В даній 

роботі наводяться результати аналізу законів розподілу пробивної напруги для 

придатного та непридатного до експлуатації трансформаторного масла по 49 

автотрансформаторів 330 кВ. Для зниження неоднорідності результатів періо-

дичних випробувань був використаний алгоритм статистичної обробки, засно-

ваний на перевірці трьох статистичних гіпотез: про рівність математичних очі-

кувань, про рівність дисперсій і схожості законів розподілу. 

Алгоритм статистичної обробки результатів випробувань пробивної на-

пруги був реалізований у вигляді авторської програми «ODNORODN» [1], яка 

дозволяє істотно скоротити необхідний час для статистичної обробки вихідних 

даних та підвищити точність розрахунків. Використання даної програми стосо-

вно аналізованої вибірці даних дозволило сформувати кілька масивів показни-

ків з близькими значеннями вибіркових середніх, вибіркових дисперсій і подіб-

ними законами розподілів.  

Виконаний аналіз, показав, що отримані однорідні масиви сформовані за 

результатами випробувань автотрансформаторів, що мають близькі терміни 

експлуатації і схожі значення коефіцієнтів навантаження. Це дозволило в пода-

льшому встановити однозначний зв’язок між умовами експлуатації трансфор-

маторів і значеннями параметрів законів розподілу. 

Для перевірки гіпотези про відповідність теоретичного закону розподілу 

емпіричним даним була використана програма «ZR» [1]. Після чого за вибірко-

вим значенням виконується оцінка параметрів для таких законів розподілу: но-

рмальний, бета-розподіл, експоненційний, екстремальний, гамма-розподіл, Ла-

пласа, логістичний, логарифмічний нормальний, Релея, Вейбула та Парето. Для 

кожного з 11 законів розподілу виконується перевірка відповідності теоретич-

ного закону розподілу емпіричним даним. Для цього використовувалися два 

статистичних критерії: критерій Пірсона та критерій Колмогорова-Смирнова. 

Виконаний за допомогою програми аналіз показав, що значення показників ма-

сла як придатного, так і непридатного до експлуатації можуть бути описані ро-
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зподілом Вейбула. Значення параметрів закону розподілу Вейбула, а також роз-

рахункові і критичні значення критеріїв Пірсона і Колмогорова-Смирнова для 

пробивної напруги масла непридатного та придатного до експлуатації в автот-

рансформаторів напругою 330 кВ наведені в табл. 1.  
 

Таблиця –1 Значення параметрів закону розподілу Вейбула, а також роз-

рахункові і критичні значення критеріїв Пірсона і Колмогорова-Смирнова для 

пробивної напруги масла непридатного та придатного до експлуатації в автот-

рансформаторів напругою 330 кВ 

М
а
си

в
 

Параметри закону  

розподілу 

Значення критерію  

Пірсона 

Значення критерію 

Колмогорова-

Смирнова 

  f 2calc. 2crit.  calc. 

Непридатне до експлуатації трансформаторне масло 

D2 0.1445 9.955 4 7.427 9.49 0.704 

Придатне до експлуатації трансформаторне масло 

D11 77.523 11.48 3 5.235 7.82 0.890 

D12 71.499 11.24 4 8.207 9.49 0.893 

D13 70.319 9.612 4 2.768 9.49 0.260 

D14 69.855 8.038 4 9.229 9.49 0.754 

D11 77.523 11.48 3 5.235 7.82 0.890 
 

Аналіз отриманих результатів. За аналогією з [2] був виконаний аналіз 

взаємного розташування теоретичних щільності розподілу пробивної напруги 

трансформаторних масел придатних і непридатних до експлуатації в автотран-

сформаторах напругою 330 кВ. Як приклад на рис. 1 наведено щільності теоре-

тичних розподілів для пробивна напруга масла. 

 
 

Рисунок 1 – Функції щільності теоретичного розподілу пробивної  

напруги масел для автотрансформаторів напругою 330 кВ 
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Для автотрансформаторного масла придатного до експлуатації спостеріга-

ється зміщення математичних очікувань щільності розподілів для різних масивів 

пробивної напруги. Це свідчить про різний ступінь старіння масел, яка обумов-

лена різним терміном експлуатації масла, різними значеннями робочої темпера-

тури трансформаторів, а також впливом конструкційних матеріалів. Аналізуючи 

взаємне розташування щільності розподілу показників масла придатного до екс-

плуатації для автотрансформаторів напругою 330 кВ можна прийти до висновку, 

що дані розподілу так само зміщені один щодо одного. Виконаний аналіз показав 

наявність істотного зміщення між математичними очікуваннями розподілів мас-

ла придатного і непридатного до експлуатації, це означає, що залишковий ресурс 

масел в трансформаторах, що аналізуються суттєво різниться. 

Отримані значення параметрів законів розподілу показників трансформа-

торних масел дозволять скорегувати гранично - допустимі значення показників 

ізоляції трансформаторних масел при розробці моделей для оцінки відпрацьо-

ваного ресурсу масел, з використанням методів статистичних рішень. Як пока-

зано в [3-5] таке коригування дозволить значно знизити ризики прийняття хиб-

них рішень та підвищити експлуатаційну надійність автотрансформаторів. 
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