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يكي از چالشهاي مهمي كه در مقابل تعمير و نگهداري  —چكيده 

انبوه تجهيزات شبكههاي قدرت وجود دارد بحث هزينههاي پيري و 

فرسودگي شبكه انتقال و كاهش مهارت ميباشد. با توجه به اين چالشها 

اپراتورهاي سيستم قدرت هم اكنون به دنبال استفاده از نوعي برنامه 

-ريزي تعمير و نگهداري ميباشند كه به صورت تحليلي قابليت تصميم

گيري با حداقل هزينه تحميلي به سيستم را دارا باشد.  در اين مقاله، 

براي ترانسفورماتورهاي قدرت موجود در يك شبكه، برنامه تعمير و 

نگهداري پيشگيرانه بر مبناي تعميرات و خروج ترانسها از شبكه با هدف 

حداقلسازي هزينه ارائه ميشود. هزينه مورد نظر كه به عنوان تابع هدف 

در اين برنامه در نظر گرفته شده است شامل هزينههاي مختلفي از قبيل 

 است  هزينههاي تعمير و هزينه تحميلي به شبكه ناشي از خروج ترانس

 در قالب يك مسأله بهينه سازي كه به همراه قيود شبكه و بهره برداري

  فرموله شده است.

- بهينه؛برنامه تعمير و نگهداري؛ ترانسفورماتور —ه هاي كليدي واژ

  نرخ خرابي؛خرابي ترانسفورماتور؛ سازي

 مقدمه   .١

ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال بدون شك يكي از مهمترين و با ارزش 
ترين تجهيزات سيستمهاي قدرت ميباشند. با توجه به اين اهميت باال تعمير 
و نگهداري اين تجهيز از مسائل مهم ميباشد كه ميتواند باعث جلوگيري از 

آسيبهاي وارده به آن و مديريت هزينهها شود. بطور كلي آسيبهاي وارده 
اي الكتريكي، حرارتي و مكانيكي به وجود  هبر ترانسفورماتور در اثر استرس

دهد.  يد و شرايطي مانند طراحي ناقص و ناخالصي عايق آن را افزايش مي آمي
با توجه به وجود استرسهاي وارده بر تجهيزات اصلي ترانسفورماتور كه 

ا، تپ چنجر بار و ...  هشامل هسته، سيم پيچ، سيستم خنك كننده، بوشينگ
اشد، تهيه يك برنامهي تعمير و نگهداري كه هدف آن پيشگيري از ايجاد  بمي

آسيب به تجهيزات است، داراي اهميت فراواني ميباشد.البته تهيه اين برنامه 
داراي الزامات مختلفي مانند جمعآوري دادههاي مختلف ترانسفورماتور، 

خروج ترانسهاي قدرت در بازه زماني مشخص، تامين منابع براي تعميرات 
پيشگيرانه و حداقل سازي هزينهها ميباشد. با توجه به اين مطالب برنامه 

تعمير و نگهداري بايد بتواند هزينههاي مختلفي كه در اثر اجراي اين برنامه به 
وجود ميآيد را كمينه كند. همچنين هزينه ناشي از اجراي برنامه پيشنهادي 
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بايد كمتر از هزينه عدم اجراي آن باشد. با توجه به موارد ذكر شده، در اين 
مقاله برنامه تعمير و نگهداري با هدف كاهش هزينهها ارائه ميشود كه براي 

رسيدن به اين هدف در ابتدا الگوريتم پيشنهادي براي برنامه تعمير و 
نگهداري ترانسفورماتورها شرح داده ميشود كه شامل مراحل مختلفي مانند 

براي اجرايي كردن برنامه محاسبات نرخ خطا و هزينهها ميباشد. در ادامه 
 استفاده شده است. IEEE RTS باسه 24شبكه روي سيستم مورد مطالعه، از 

همچنين نتايج اجراي برنامه تفسير شده و در نهايت  جمعبندي و نتيجهگيري 
كار ارائه شده است. 

 الگوريتم پيشنهادي براي برنامه ريزي تعمير و  .٢

 نگهداري ترانسفورماتورها

برنامه ريزي تعمير و نگهداري براي ترانسهاي قدرت، نيازمند اطالعات 
مختلف ميباشد كه اين اطالعات شامل مواردي  نظير نرخ خرابي ترانس، 

تعداد بالكهاي زماني و مدت آنها، اطالعات خطوط و ساير اجزاي شبكه، 
هزينههاي تعمير ترانس (هزينه مواد و كارگر، هزينههاي تعمير پيشگيرانه 

ترانس و ..) ، قيود  و محدوديت هاي مختلف شبكه و اطالعاتي ديگر مي 
باشد كه در ادامه هر كدام از آنها توضيح داده  خواهد شد. چارچوب 

الگوريتم پيشنهادي براي برنامه ريزي تعمير و نگهداري پيشگيرانه داراي چند 
مرحله و گام اصلي ميباشد در  ادامه مراحل اصلي الگوريتم مذكور توضيح 

 داده ميشود.

 .مرحله اول: به دست آوردن نرخ خرابي1.2

براي به دست آوردن نرخ خرابي نياز است كه اطالعات مربوط به سابقه 
و يا آزمونهاي مختلف انجام شده روي ترانس تحليل شود و با توجه به 

تحليل اين دادهها تابعي مناسب براي نرخ خرابي ارائه شود. در واقع اين 
 مرحله داراي چندين گام ميباشد كه هر كدام به ترتيب توضيح داده ميشود.

 استخراج مدل پيش بيني نرخ . گام يك:1.1.2
خطا از شاخص سالمت 

عدم سالمت ترانسفورماتورها تاثير زيادي در خطاي احتمالي آنان دارد. 
بررسي ميزان سالمت ترانسفورماتورهاي مختلف توسط مقاالت مختلف نشان 

مي دهد ترانس هايي كه ميزان سالمت كمتري دارند به احتمال زياد نرخ 
خطاي بيشتري خواهند داشت. مقاالت مختلف با بررسي گزارش هاي آماري 

خروج ترانسفورماتورهاي مختلف روابطي را بين شاخص سالمت و نرخ 
خطاي آنان پيشنهاد مي كنند. اگر نرخ خطاي ترانس را تابعي از سالمت آن 

در نظر بگيريم ميتوان توابع مختلفي را براي مدل كردن آن پيشنهاد داد كه 
رابطه  هركدام داراي دقت خاصي هستند. از بين اين توابع تابع نمايي به شكل

-) با دقت بيشتري دادههاي آماري ترانسفورماتورهاي قدرت را پوشش مي1(

 ضريب وضعيت ترانس X اعداد ثابت هستند و C و  A ،Bدهد كه در آن 
  ].2،1[ محاسبه مي گردد )2ميباشد كه از رابطه (

 cAex Bx +=)(λ  )1(  

 نرخ خرابي ميباشد. همچنين ضريب وضعيت ترانس به λدر رابطه باال 
 نشان داده شده است، HIصورت رابطه زير با مقدار شاخص سالمت كه با 

  ارتباط دارد.

 
100

)100( HIx −
=  )2(  

 بررسي دادههاي آماري ترانسهاي به وسيله C و  A ،Bثابت هاي 
 كه به ترتيب نرخ λ(1/2) و λ(0) ،λ(1) با استفاده از سه عدد  و مختلف

ازاي بهترين وضعيت ترانس، بدترين وضعيت ترانس و ه خطاي ترانس ب
 .، به دست ميآيدسالمت پنچاه درصدي ترانس ميباشند

.گام دوم:  تفكيك نرخ خرابي تجهيزات 2.1.2
 ترانسفورماتور

هدف از اين گام، به دست آورن نرخ خرابي از روي اطالعات مربوط به 
اجزاي ترانس ميباشد رابطه نرخ خرابي تفكيك شده تجهيزات 
) 3ترانسفورماتور بر حسب معيار قابليت اطمينان  بصورت رابطه (

]. 4و3مي باشد[

در واقع ترانسفورماتور شامل چندين جزء مختلف ميباشد كه خرابي 
يكي از اين اجزا منجر به خروج كل ترانسفورماتور ميشود. با توجه به اين 
موضوع از لحاظ قابليت اطمينان ترانس به صورت سري شده چندين جزء 

ام ميباشد، k  ام ترانس i انديس مربوط به المان i) 3مدل ميشود. در رابطه (
همچنين نرخ خرابي كل ترانس شامل مجموع نرخهاي خرابي المانهاي 

 نشان داده ND) تعداد كل اجزا با 3تشكيل دهنده آن ميباشد كه در رابطه (
. شده است
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.گام سوم: به دست آوردن تابع مناسب براي  3.1.2
 نرخ خرابي برحسب زمان

معموالً توابع مختلفي براي نرخ خرابي انتخاب ميشود، اما از توابعي كه 
 ميباشد. در weibullبه صورت پركاربرد در اين مسائل استفاده ميشود تابع 

اين تابع، براي هر بالك زماني، نرخ خرابي مشخصي در نظر گرفته ميشود، 
همچنين نرخ خرابي هر بالك، بزرگتر از زمان قبلي خود ميباشد كه در  

]. 5شكل زير نشان داده شده است[

 
 weibullنرخ خرابي بر اساس تابع توزيع : 1شكل 

 

 
تغييرات ديناميكي نرخ خرابي در هر بالك زماني با توجه به وقوع عمل تعميرو : 2شكل 

نگهداري 

 

يكي از نكات مهمي كه بايد در نظر گرفت وابسته بودن نرخ خرابي هر 
بالك زماني به وقوع عمل نگهداري در آن بالك ميباشد. بعد از هر عمل 

-تعمير و نگهداري مقدار نرخ خرابي آن بالك به مقدار اوليه نرخ خرابي برمي

 2شكل   نشان داده شده است. همانطور كه در 2شكل گردد. اين موضوع در 
   نشان داده Xtaskديده مي شود، به ازاي انجام عمل تعمير و نگهداري كه با 

شده است، در بالك زماني مربوطه مقدار نرخ خرابي به مقدار اولين بالك و 
يا همان مقدار اوليه خود برميگردد. 

.مرحله دوم: به دست آوردن روند برنامه 2.2
 تعمير و نگهداري  پيشگيرانه 

در اين مرحله با توجه به نرخ خرابي به دست آمده از مرحله قبل و 
-همچنين ساير اطالعات كه در گامهاي مربوط به اين مرحله توضيح داده مي

شود، تابع هدف مشخصي تعريف خواهد شد كه هدف آن، بهينهسازي 
 هزينههاي ناشي از تعمير و نگهداري پيشگيرانه ميباشد.

.گام يك: استخراج قيود و اطالعات 1.2.2
 مختلف سيستم 

با توجه به اينكه براي به دست آوردن هزينههاي مختلف ناشي از خروج 
-ترانسفورماتورها نياز به محاسباتي مانند پخش بار و پخش بار اقتصادي مي

باشد لذا بايد قيود مختلف سيستمي و اقتصادي كه بر سيستم قدرت و اجزاي 
آن وجود دارد در نظر گرفته و در محاسبات لحاظ شود.  

.گام دوم: اجراي برنامه پخش بار بهينه 2.2.2
)OPF0F

 ) با در نظرگيري قيود شبكه�
در اين گام ميانگيني از كل بار در طول دوره زماني مشخص به عنوان 
مقدار بار بر روي هر باس در نظر گرفته ميشود. سپس با استفاده از برنامه 

) اطالعات مختلف مانند هزينه بهرهبرداري، مقدار توان OPFپخش بار بهينه(
توليدي واحدها و يا مقدار بار هر ترانس در سيستم مورد مطالعه به دست 

آورده ميشود.  

.گام سوم: به دست آوردن هزينههاي  مورد 3.2.2
 انتظار ناشي از خروج ترانسفورماتورها

شده و مدون نگهداري و   ندي حساب ببه منظور ايجاد يك برنامه زمان
اي ممكن ترانسفورماتور به دليل خرابي  هتعمير ترانسفورماتور، بايد اثر خروج

و يا نگهداري در طول دوره زماني در نظر گرفته شود. بنابراين پيامدهاي 
 ود.  شخروج ترانسفورماتور در هر بازه زماني بدين گونه تعيين مي

 الف) هزينه مورد انتظار از خرابي ترانسفورماتور در هر بازه زماني:
                                                           

1 Optimal Power Flow 
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واند در هر زماني با توجه به نرخ خرابي آن، از  تهر ترانسفورماتوري مي
كار بيافتد. بنابراين، هزينه مورد انتظار از خرابي ترانس در هر بالك زماني 

هي شده مانند زير تعريف  دواند بصورت يك تابع هزينه افزايشي وزن تمي
]. 5شود[

 

tki

hChCtksctkEC
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 در هر بالك زماني weibullنرخ خرابي تجهيز فرسوده توسط توزيع 

),(دت با مشخصه  مميان tkiλود.  ش مشخص ميt)k,(sc,iπ احتمال ،
امين kام از i، كه مربوط به خراب شدن تجهيز scوقوع سناريو 

 هد. دترانسفورماتور است را نشان مي

هنده  د در باال نشانhCsc)( و hCbase)(عبارت مربوط به اختالف 
ي  ا است. دو عبارت هزينهscرداري در اثر وقوع سناريو  بافزايش هزينه بهره

∑
=

Nh

h
base hC

1
∑ و )(

=

Nh

h
sc hC

1
 در رابطه باال از طريق انجام پخش بار بهينه )(

)OPF با در نظرگيري قيدهاي مختلف سيستم در طول يك بازه زماني (
وند. توجه شود كه ساختار شبكه براي محاسبه اين دو هزينه  شمحاسبه مي

∑متفاوت است. در محاسبه هزينه 
=

Nh

h
sc hC

1
، ساختار شبكه به دليل خروج )(

∑ند ولي براي محاسبه  كترانسفورماتور فرسوده تغيير مي
=

Nh

h
base hC

1
 همان )(

  ساختار پايه آن است.

ب) هزينه مورد انتظار مربوط به خروج پيشگيرانه ترانسفورماتور در هر 
 بازه زماني 

وان با در نظر  تبندي ارائه شده در محاسبه هزينه خرابي را مي فرمول
]: 5گرفتن دو جنبه، به صورت رابطه زير بهبود داد[
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ifailure
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ifailure
itask
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×
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λ  )5(  

)(),(ابتدا  tkEC ifailure بر نرخ خرابي ترانسفورماتور تقسيم شده 
واند در طول دوره تعمير، خراب  تاست. در اين حالت ترانسفورماتور نمي

شود. دوم اينكه عبارت 
block

itask
ifailure

d
kdtkEC )(),(

)(
)(  از كل آن كسر ×

)(),(شده است تا جمله  tkEC ifailureثر شود.  ا بي

)()( فاصله زماني بازه ها ،blockdدر روابط فوق ، kd itask فاصله زماني 
i امين عمل نگهداري براي k امين ترانسفورماتور، به عنوان متغيرهاي ثابت 

تعريف شدهاند. 

يزي نگهداري و تعمير   ر.گام چهار: برنامه4.2.2
 ترانسفورماتور 

براي اجراي برنامه تعمير و نگهداري پيشگيرانه ترانسفورماتورهاي قدرت 
  نشان داده شده 6بايد مسأله بهينه سازي با تابع هدف  مشخص كه در رابطه 

است را به همراه قيود آن، حل كرد.   
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همچنين قيود اين مساله در زير آمده است: 
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اي مورد انتظار متناسب با خرابي و  هتابع هدف فوق، شامل مجموع هزينه

 itaskC)( و itaskEC)(عمل نگهداري و تعمير ترانسفورماتور مي باشد. 
اي  ه مربوط به هزينهirepairEC)( و ifailureEC)(مربوط به هزينه نگهداري، 

 امين خرابي هر ترانسفورماتور در هر iمورد انتظار متناسب با بازيابي قسمت
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 به آخرين عمل گيري  دت است. متغير تصميم مبازه زماني ميان
  وابسته است. نگهداري و تعمير ترانسفورماتور 

اي منابع نيروي  ههنده محدوديت دروابط مربوط به قيود تابع هدف، نشان
كار است. قيد اول مانع اجراي دو تعمير از پيش تعيين شده بر روي يك 

ود. قيد آخر، تعداد  شترانسفورماتور در همان بازه زماني دوره مورد نظر مي
دت تحت  موانند در يك بازه زماني ميان تماكزيمم ترانسفورماتورهايي كه مي

وان   تند. عالوه بر اين مي كعمل نگهداري و تعمير قرار بگيرند را محدود مي
يزي تعمير و نگهداري ترانسفورماتور را بدون آن كه  راي مربوط به برنامه هقيد

از جامعيت مساًله بهينه سازي كاسته شود، به آن اضافه كرد. عبارت 

 در تابع هدف شامل ضرب متغير 

 قرارداده شده در  و متغير پيوسته باينري
 ود.  شاشد كه سبب غير خطي شدن مسئله مي ب مي

هزينه مورد انتظار مربوط به نگهداري پيشگيرانه و تعمير ترانسفورماتور 
اشد. بطور كلي، متوسط تعداد  باي نيروي كار و مواد مي هفرسوده شامل هزينه

ساعت و مقدار مواد مورد نياز براي نگهداري پيشگيرانه و تعمير 
ا  هترانسفورماتور فرسوده بطور تخميني مشخص است. بدين ترتيب اين هزينه

شود:  واند بصورت روابط زير محاسبه مي تدر هر بازه زماني مي

 )10(  

 )11(  

 )12(  

هزينه نيروي كار و مواد در باال، مقادير مورد انتظاري هستند كه با نرخ 
هي  د وزنمدت  خرابي ترانسفورماتور در يك بازه زماني ميان

( متغير ند.همچنين متغيرهاي تصميمگيري عبارتند از  اشده
 در بازه زماني  امين عمل نگهداري ترانسفورماتور باينري كه براي 

كه  است و در غير اين صورت صفر ميباشد) و 1 برابر ميان مدت 
  در بازه زماني ميان مدت ام ترانسفورماتور نرخ خرابي تفكيك شده 

 فلوچارت كلي الگوريتم پيشنهادي نشان داده شده است. 2ميباشد. در شكل 

 
مراحل و روند به دست آوردن برنامهي تعمير و نگهداري پيشگيرانه : 3شكل 

   

  سيستم مورد مطالعه .٣

يزي تعمير و نگهداري پيشگيرانه ارائه  ربه منظور بررسي صحت  برنامه
، به عنوان سيستم مورد IEEE RTS باسه 24شده در بخش قبل از شبكه 
مطالعه استفاده شده است. 

اشد كه  ب ترانسفورماتور مي5 خط انتقال و 33 باس،24اين سيستم شامل 
اي مربوط به خط انتقال و واحدهاي  هبرخي از اطالعات شبكه مانند داده

].  9توليد و قيود خطوط در اين شبكه آورده شده است[

- عدد مي5 با توجه به اين كه تعداد ترانسهاي موجود در اين سيستم 

- خواهد بود. اطالعات مربوط به هزينه5باشد، تعداد سناريوهاي خروج نيز 

هاي مختلف ترانسفورماتورها در جداول مربوطه آورده شده است. همچنين 
در اين مطالعه، افق دوره برنامه ريزي تعميرات يك سال در نظر گرفته شد كه 

ي تقسيم شده است. در هر بالك زماني مقدار  ا هفته4 بازه زماني 13به تعداد 
بار در روي باسهاي شبكه، درصدي از مقدار نامي بارها ميباشد كه مقدار 

 نشان داده شده است. 3اين درصد بارها در جدول 
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 اطالعات پارامترهاي مختلف ساعت تعمير پيشگيرانه و خرابيها :1ل جدو
T5 T4 T3 T2 T1 ترانسفورماتور 

30 30 30 30 30 )(    )( hrkd ng)task(Bushi  

100 100 100 100 100 )(    )( hrkd task(Main)
 

50 50 50 50 50 )(    )( hrkd task(Tap)
 

2000 2000 2000 2000 2000 ($)    ),()( tkC BushingTask
Material  

5000 5000 5000 5000 5000 ($)    ),()( tkC MainrTask
Material  

3000 3000 3000 3000 3000 ($)    ),()( tkC TapTask
Material  

4000 4000 4000 4000 4000 ($)    ),()( tkC Bushingrepair
Material  

10000 10000 10000 10000 10000 ($)    ),()( tkC Mainrepair
Material  

5000 5000 5000 5000 5000 ($)    ),()( tkC Taprepair
Material  

210 210 210 210 210 )(    )( hrkLabor ng)task(Bushi  

600 600 600 600 600 )(    )( hrkLabor task(Main)  

300 300 300 300 300 )(    )( hrkLabor task(Tap)
 

600 600 600 600 600 )(    )( hrkLabor hing)repair(Bus  

1500 1500 1500 1500 1500 )(    )( hrkLabor n)repair(Mai  

700 700 700 700 700 )(    )( hrkLabor )repair(Tap  

 

 هزينهاي تعمير پيشگيرانه و خرابيها مختلف اطالعات پارامترهاي :2ل جدو

($)    ),()( tkC TapTask
Labor ($)    ),()( tkC MainTask

Labor 
40 40 

($)    ),()( tkC Taprepair
Labor  ($)    ),()( tkC Mainrepair

Labor  

40 40 

($)    ),()( tkC Bushingrepair
Labor  ($)    ),()( tkC BushingTask

Labor  

40 40 
 

  ميانگين درصد بار نامی در بازههای مختلف زمانی:3ل جدو
 6 5 4 3 2 1 بازه زماني

85/86 درصد بار نامي  84 73 4/74  3/83  1/86  

 12 11 10 9 8 7 بازه زماني

5/73 74 89 83 درصد بار نامي  79 90 

 نتايج .۴

در ابتدا به ازاي تعداد ترانسهاي موجود در شبكه سناريو خروج ترانس 
وجود دارد كه هزينههاي ناشي از هر سناريو با توجه به بازههاي مختلف 

 آورده شده است. براي 4 در جدول OPFزماني و با استفاده از برنامه 
 استفاده شده است. MATPOWERمحاسبه پخش بار بهينه از نرم افزار 

 هزينه بهرهبرداري سناريوهاي مختلف در بالك هاي زماني تعريف شده (بر :4ل جدو

حسب دالر بر ساعت) 
بازه 

زماني 
 ميان مدت

 سناريو خروج ترانسفورماتورِ

 T1 T2 T3 T4 T5 اصلي

1 51879.7 52282.6 51916.9 51915.5 51987.8 51992.8 
2 50585.5 50964.8 50620.8 50617.9 50692.9 50695.0 
3 45838.8 46104.1 45857.9 45855.0 45908.6 45905.2 
4 46421.6 46701.4 46442.3 46439.5 46495.7 46493.0 
5 50272.0 50645.0 50306.5 50303.4 50378.2 50379.8 
6 51535.7 51933.1 51572.6 51570.6 51644.4 51648.3 
7 50138.0 50508.4 50172.1 50169.0 50243.6 50245.1 
8 52891.4 53296.1 52928.5 52928.5 52992.0 52999.4 
9 46254.5 46530.0 46274.7 46271.8 46327.3 46324.4 
10 46046.2 46316.6 46065.9 46063.0 46117.5 46114.4 
11 48380.0 48711.4 48407.1 48404.2 48470.5 48469.8 
12 53375.3 53774.8 53412.5 53413.1 53472.7 53480.8 
13 57946.6 58760.8 58017.2 58030.9 58127.7 58162.5 

 
همچنين با توجه به مقادير به دست آمده در جدول باال اختالف هزينه 
ناشي از هر سناريو با مقدار هزينه اصلي كه همان هزينه بدون درنظرگيري 

  نشان داده شده است.5خروج ترانسفورماتور ميباشد، در جدول 

 اختالف هزينه بهرهبرداري سناريوهاي مختلف در بالك هاي زماني تعريف شده :5ل جدو

(بر حسب دالر) 
 بازه زماني
 ميان مدت

 سناريو خروج ترانسفورماتورِ

T1 T2 T3 T4 T5 
1 270748.8 24998.4 24057.60 72643.2 76003.2 
2 254889.6 23721.6 21772.8 72172.8 73584 
3 178281.5 12835.1 10886.3 46905.5 44620.7 
4 188025.6 13910.4 12028.8 49795.1 47980.8 
5 250656 23184 21100.8 71366.3 72441.6 
6 267052.8 24796.8 23452.8 73046.4 75667.2 
7 248908.8 22915.1 20832 70963.1 71971.1 
8 271958.3 24931.1 24931.1 67603.1 72576 
9 185136 13574.3 11625.60 48921.6 46972.8 
10 181708.8 13238.4 11289.6 47913.6 45830.4 
11 222700.8 18211.1 16262.3 60816 60345.6 
12 268464 24998.3 25401.5 65452.7 70896 
13 547142.4 47443.1 56649.6 121699.1 145084 
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 1 مشخص است هزينه ناشي از خروج ترانس 5همانطور كه در جدول 
از هزينه خروج ساير ترانسها بيشتر است. همچنين با توجه به نتايج موچود 

-در جدول  روند  هزينه بهرهبرداري ناشي از خروج ترانسفورماتور  نشان مي

دهد كه با افزايش درصد بار در بالكهاي زماني مختلف، مقدار اين هزينه نيز 
افزايش مييابد.  

با توجه به اينكه اجزاء اصلي ترانسفورماتور  بطور عمده شامل 
قسمت هاي مختلف مانند قسمت اصلي ترانس، بوشينگ و تپچنجر ميباشد، 

برنامه تعمير و نگهداري براي اين شبكه در دو حالت مختلف انجام شده 
است به طوريكه در حالت اول تعداد اجزاي ترانسفورماتور كه امكان بروز 

 قسمت در نظر گرفته شده است كه شامل  خرابي 2خرابي در آنها وجود دارد 
در قسمت اصلي ترانسفورماتور  و تپچنجر ترانسفورماتور ميباشد. در واقع 

در اين حالت از اثر بوشينگ ترانسفورماتور در برنامه تعمير و نگهداري 
 صرف نظر شده است.

همچنين در حالت دوم تعداد اجزاي ترانسفورماتور كه امكان بروز خرابي 
  در نظر گرفته شده است. در اين حالت خرابي بوشينگ 3در آنها وجود دارد 

 در نظر 1ترانسفورماتور و امكان تعمير و نگهداري آن،  نيز عالوه بر حالت 
 گرفته شده است كه نتايج در دو حالت مختلف در ادامه آورده شده است.

 1.برنامه تعمير و نگهداري در حالت 1.4
در اين حالت در ابتدا اطالعات نرخ خرابي اجزاي ترانسفورماتور بايد به 

دست آيد. همانطور كه در بخشهاي قبلي توضيح داده شده، نرخ خرابي با 
  اطالعات تابع 6 تخمين زده شده است. در جدول weibullاستفاده از تابع 

weibul  .كه شامل دو پارامتر ميباشد ارائه شده است 

  با دو تجهيزWeibull اطالعات پارامترهاي تابع :6ل جدو

 خرابي قسمت اصلي ترانس خرابي قسمت تپچنجر ترانس  ترانسفورماتور

α β α β 

T1 4/430  4/2  6/1321  2 
T2 4/430  4/2  6/1321  2 
T3 6/1321  2 4/430  4/2  
T4 6/1321  2 4/430  4/2  
T5 6/1321  2 4/430  4/2  

 

 مقادير نرخ 5 و 4با توجه به پارامترهاي داده شده در جدول باال در شكل
خرابي براي ترانسفورماتور در بازههاي زماني مختلف نشان داده شده است. 

همانطور كه در شكل مشخص است در هر بازهزماني مقدار نرخ خرابي ثابت 

در نظر گرفته شده است و با زمان تغيير نميكند اما به ازاي افزايش تعداد 
بازههاي زماني مقدار نرخ خرابي نيز افزايش مييابد. 
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 به ازاي بالكهاي زماني 3 و 1تپچنجر ترانس   نرخ خرابي قسمت:4شكل 

با توجه به برنامه تعمير و نگهداري و اجراي بهينهسازي تابع هدف كه 
بصورت يك بهينه سازي خطي مخلوط با عدد صحيح در نرم افزار 

MATLABبراي هر ترانسفورماتور موجود در شبكه و  مدل شده است ،
براي اجزاي آن،  در بالكهاي زماني مشخص برنامه تعمير و نگهداري بايد 

 آورده شده است. همانطور كه در جدول 7انجام شود كه نتايج در جدول 
 در قسمت اصلي 11 بايد در بالك زماني 1مشخص است ترانسفورماتور 

 در قسمت تپچنجر مورد تعمير و نگهداري 7ترانس و در بالك زماني 
پيشگيرانه قرار گيرد. 
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 به ازاي بالكهاي زماني 3 و 1اصلي ترانس   نرخ خرابي قسمت:5شكل 

 كه نرخ خرابي يكساني دارند روي ترانس 2و 1اولين خروج بين ترانس 
 دارد. اولين 1 انجام شده است كه هزينه خروج كمتري نسبت به ترانس 2

 3 كه نرخ خرابي يكساني دارند روي ترانس 5 و4 و 3خروج بين ترانسهاي 
 .انجام شده است كه هزينه خروج كمتري نسبت به ساير ترانس ها  دارد

همچنين براي ساير ترانسفورماتورها نيز بازهزماني مورد تعمير و نگهداري در 
جدول نشان داده شده است.  
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 برنامه تعمير و نگهداري ترانسهاي شبكه با دو قسمت خرابي :7ل جدو

 ترانسفورماتور
 شماره بالكزماني برنامه تعمير و نگهداري پيشگيرانه ترانس 

 قسمت اصلي قسمت تپچنجر

T1 7 11 

T2 8 4 

T3 6 3 

T4 12 9 

T5 5 10 

 
در طول برنامه 1 تغييرات نرخ خرابي قسمت تپچنجر ترانس 6در شكل 

تعمير و نگهداري نشان داده شده است. با توجه به شكل با اعمال برنامه 
تعمير و نگهداري پيشگيرانه مقدار نرخ خرابي در بازه زماني مشخص شده 

به مقدار اوليه خود برميگردد به صورتيكه مقدار آن در بالك زماني سيزدهم 
يكه اگر برنامه تعمير و نگهداري انجام نميشد ل ميباشد در حا5e-7/1برابر 

 كه نشان  برابر بيشتر ميباشد.3/2 ميرسيد كه در حدود 5e-1/4مقدار آن به 
از افزايش قابليت اطمينان سيستم ميباشد. 

 در 5 و2،3،4 تغييرات نرخ خرابي قسمت اصلي ترانسهاي 7در شكل 
طول برنامه تعمير و نگهداري نشان داده شده است. 
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در طول برنامه تعمير و نگهداري 1 تغييرات نرخ خرابي قسمت تپچنجر ترانس :6شكل 
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 در طول برنامه تعمير و 5 و2،3،4 تغييرات نرخ خرابي قسمت اصلي ترانسهاي :7شكل 

نگهداري 

نسبت به بقيه ترانسها  5در حاليكه در اين حالت نرخ خرابي ترانس 
افزايش بيشتري دارد اما به علت زياد بودن هزينه خروج نسبت به ساير 

ترانسها ديرتر عمل تعمير و نگهداري روي آن انجام ميشود. همچنين 
 با توجه به هزينه خروج كم نسبت به بقيه زودتر در برنامه 3 و 2ترانسهاي 

تعمير و نگهداري قرار ميگيرند. 

در اين بخش آناليزي نيز روي تاثير تغيير زمان عمل تعمير و نگهداري 
پيشگيرانه انجام گرفته است تا صحت بهينه سازي انجام شده بررسي شود. 

 مورد در نظر گرفته شده است كه در زير آورده شده است: 4براي اين كار 

-: جابه جايي زمان تعمير و نگهداري قسمت اصلي و قسمت تپ1مورد 

 چنجر ترانسفورماتورها

 : جابه جايي زمان تعمير و نگهداري با يكديگر2مورد 

 : انتخاب زمان تعمير و نگهداري به صورت متوالي3مورد 

 : انتخاب زمان تعمير و نگهداري به صورت تصادفي4مورد 

 نشان داده 8نتايج هزينه به دست آمده در موردهاي مختلف در جدول 
شده است. با توجه به اينكه هزينه تابع هدف حاصل از انتخاب زمان بهينه 

 دالر شده است، اختالف هزينههاي موردهاي مختلف با 235220برابر با 
هزينه بهينه نيز در جدول نشان داده شده است. همانطور كه در جدول 
مشخص است مقدار هزينه تمام حالتها از هزينه بهينه بيشتر شده است. 

 نيز با توجه به دور شدن زياد از جواب بهينه، 4 و 3همينطور در دو مورد 
 كه جواب نهايي دچار جابهجايي 2و1مقدار اختالف هزينه نسبت به مورد 

شده است، بيشتر ميباشد.   

 و تعمير مختلف برنامههاي در هدف تابع از آمده دست به هزينه بين مقايسه :8ل جدو

 بهينه نگهداري و تعمير برنامه هزينه با نگهداري
 شماره بالكزماني تعمير و نگهداري براي موردهاي مختلف 

 ترانس
1مورد 2مورد   3مورد   4مورد    

ياصل تپ  اصلي تپ اصلي تپ اصلي تپ 

T1 11 7 8 4 1 2 3 6 

T2 4 8 7 11 3 4 8 5 

T3 3 6 12 9 5 6 4 2 

T4 9 12 6 3 7 8 13 12 

T5 10 5 5 10 9 10 1 7 
 263745.26 257015.42 246642.91 245317.17 هزينه 

 28524.96 21795.12 11422.61 10096.87  هزينه اختالف

 2.برنامه تعمير و نگهداري در حالت2.4
، در ابتدا اطالعات نرخ خرابي اجزاي 1در اين حالت نيز مانند حالت 

ترانسفورماتور بايد به دست آيد. همانطور كه در بخشهاي قبلي توضيح داده 
 تخمين زده شده است. درجدول weibullشده، نرخ خرابي با استفاده از تابع 

 كه شامل دو پارامتر ميباشد ارائه شده است. در اين weibul اطالعات تابع 9
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  3حالت تعداد اجزاي ترانسفورماتور كه امكان بروز خرابي در آنها وجود دارد 
در نظر گرفته شده است. در اين حالت خرابي بوشينگ ترانسفورماتور و 

 در نظر گرفته شده است . 1امكان تعمير و نگهداري آن،  نيز عالوه بر حالت 

 3 و 1بوشينگ  ترانس  نرخ خرابي قسمتبا توجه به مقادير جدول باال 
 تغييرات 9 نشان داده شده است. در شكل 8 در شكل به ازاي بالكهاي زماني

 در طول برنامه 1نرخ خرابي قسمت اصلي و بوشينگ و تپ ترانسفورماتور 
تعمير و نگهداري نشان داده شده است. با توجه به شكل، اولين تعمير در 

 روي بوشينگ ترانس بايد انجام شود كه در اين حالت بايد 3بالك زماني 
تغييرات نرخ  10ترانسفورماتور از شبكه خارج شود  همچنين در شكل 

 نشان در طول برنامه تعمير و نگهداري 2،3،4خرابي قسمت بوشينگ ترانس 
داده شده است. 

 با سه تجهيز Weibull اطالعات پارامترهاي تابع :9ل جدو

 ترانسفورماتور
 خرابي قسمت  بوشينگ خرابي قسمت اصلي خرابي قسمت تپچنجر

α β α β α β 

T1 4/430  4/2  6/1321  2 8/473  6/2  

T2 4/430  4/2  6/1321  2 8/473  6/2  
T3 6/1321  2 4/430  4/2  76/1453  2/2  
T4 6/1321  2 4/430  4/2  76/1453  2/2  
T5 6/1321  2 4/430  4/2  76/1453  2/2  
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 به ازاي بالكهاي زماني 3 و 1بوشينگ  ترانس   نرخ خرابي قسمت:8شكل 

 
  1 تغييرات نرخ خرابي قسمت اصلي و بوشينگ و تپ ترانس :9شكل 
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  2،3،4 تغييرات نرخ خرابي قسمت بوشينگ ترانس :10شكل 

جمعبندي  .۵
در اين مقاله همان طور كه در بخشهاي مختلف توضيح داده شد، 

برنامهاي براي تعمير و نگهداري پيشگيرانه ترانسفورماتورهاي قدرت ارائه شد 
اي مورد انتظار  هكه اساس آن بهينهسازي تابع هزينه شامل مجموع هزينه

متناسب با خرابي و عمل نگهداري و تعمير ترانسفورماتور مي باشد. با استفاده 
از اين برنامه، انجام عمل تعمير پيشگيرانه براي ترانسهاي موجود در شبكه 

كه شامل قسمتها و اجزاي با احتمال خرابي ميباشند، در بهينهترين بازه 
زماني صورت ميگيرد كه  در اين بازه حداقل هزينه براي سيستم به وجود 

آيد. اين برنامه شامل هزينهها و   قيدهاي مختلفي ميباشد كه با توجه به 
شرايط سيستم ميتوان هزينههاي ديگري نيز در تابع هدف اضافه كرد. براي 

مثال در صورت اضافهبار شدن ترانسهاي شبكه در سناريوهاي مختلف 
خروج ميتوان هزينه قطع بار را نيز به تابع هدف اضافه كرد (با توجه به 

، فرض عدم بروز اضافه بار به ازاي خروج n-1طراحي شبكه انتقال با معيار 
يك ترانسفورماتور فرض صحيحي است با اين حال ميتوان مدل را براحتي 

 .براي در نظر گرفتن هزينه قطع بار توسعه داد)

 اجرا شده و نتايج آن  IEEERTS باسه 24اين برنامه بر روي سيستم 
نشان ميدهد كه با انجام هر عمل تعمير پيشگيرانه بر روي جزئي از 

ترانسفورماتور مشخص در بالك زماني معين، از افزايش نرخ خرابي بصورتي 
بهينه ممانعت بعمل آمده است. در اين برنامه در هر سناريو خروج يكي از 
ترانسفورماتورها مدل شده است و در صورت نياز ميتوان تعداد خروج در 
هر سناريو را افزايش داد. نرخ خرابي در اين برنامه از طريق رابطهي ارائه 

شده با استفاده از شاخص سالمت به دست آمده و در صورت لزوم ميتوان با 
روابط دقيقتر و با ساير پارامترهاي ترانسفورماتور، نرخ خرابي را به دست 

آورد. 
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