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 چکیده 

هر  خروج نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است  زیرا

خواهد  یریباعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذ یباز مدار در اثر بروز ع یک از تجهیزات شبکه توزیع

 یو نگهدار یراتتعم یزیجهت برنامه ر این تجهیزاتو حوادث  یخراب ینیب یشراستا پ ینشد. در هم

به معرفی تجهیزات شبکه های توزیع ابتدا  یقتحق یندر ا .باشد یاز مسائل مهم در صنعت برق م یکی

برق و تعریف نگهداری و تعمیرات می پردازیم سپس ضمن معرفی شبکه های عصبی مصنوعی کاربرد آن 

میرات پیشگیرانه  بیان می شود. در ادامه مقاله به بررسی وضعیت خرابی و حوادث در نگهداری و تع

ترانسفورماتورها به عنوان مهمترین و گرانترین تجهیز در سیستم های قدرت می پردازیم از تجهیزات 

 یخراب یلدالسال در شرکت توزیع برق لرستان می پردازیم به طوری که  5شبکه های برق طی 

اطالعات  ینبا استفاده از ا و را شناسایی نمودهخاص  یمحدوده زمان یکورها از کار افتاده در ترانسفورمات

آن  یلهکه به وس یدگرد یطراح یشبکه عصب ینیب یشمدل پ یک، یو خروج یورود یبه عنوان داده ها

از شبکه  . پس از بررسی نتایج خروجینمود ینیب یشقدرت را پ یو حوادث ترانسفورماتورها یبتوان خراب

عصبی مشاهده می گردد که پیش بینی به دست آمده با عملکرد واقعی که همان از کارافتادگی 

تراسفورماتورهای توزیع می باشد، کامال مطابقت دارد و نتیجه می گیریم که مدل طراحی شده به وسیله 

ا و در نتیجه کل شبکه عصبی می تواند مبنای درستی برای پیش بینی از کارافتادگی ترانسفورماتوره

  شبکه های توزیع برق می باشد.

 ، حوادث، تعمیر و نگهدارینرم افزار مطلب،  شبکه عصبیشرکت توزیع برق، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

با هر قدمی که در زندگی برداشته می شود، وابستگی جوامع بشری به منابع انرژی الکتریکی بیشتر احساس می شود، در این 

از  این سیستم نه تنها بین منبع تغذیه و مصرف کنندگان بنام سیستم توزیع انرژی نقش حیاتی را ایفا می کند.میان ارتباط 

نظر کیفیت توزیع انرژی الکتریکی اهمیت دارد، بلکه از نظر ارائه و استمرار تامین برق نیز با استانداردهای معتبر در کیفیت 

( بنابراین تعمیر و نگهداری این شبکه ها از اهمیت زیادی 8،ص9831نی،روشن میالمطلوب مورد توجه قرار گرفته است.)

 برخوردار است.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع به دالیل افزایش پایداری در حداکثر بار شبکه، کاهش ضرر ناشی از انرژی 

ر تجهیزات و افزایش کیفیت انرژی تحویلی، توزیع نشده، کاهش تعداد تجهیزات اضافی، کاهش ذخایر اطمینان، افزایش عم

( نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه ریزی شده با روشهای نوین 83،ص9831)عنا،دارای اهمیت بسزایی می باشد.

جهانی مستقیما بر روی بهره وری، کیفیت، هزینه های مستقیم، قابلیت اطمینان و سودآوری اثر می گذارد، لذا تالش برای 

ارتقاء نگهداری و تعمیرات و بهبود مستمر آن در شبکه های توزیع برق شبیه به جنبشی است که تحولی مهم و تعیین  تدارک

 (908،ص9835کننده را در فضای آن بوجود می آورد .)معینی و همکاران، 

ات شبکه های توزیع در همین راستا جهت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه نیازمند پیش بینی درست خرابی ها و حوادث تجهیز

می باشیم تا بتوان با تعمیر و نگهداری به موقع و صحیح از شبکه های توزیع و همچنین رفع نقایص و خرابی ها ) تعمیرات به 

 هنگام( در پایداری شبکه های توزیع موفق باشیم.

ها  ینهاین روشها نه ارزش هز بکار می رفته است. یخراب ینیب یشبرای تعیین مناسب ترین پ یگذشته، اغلب کنترل چشم در

ها و  یخراب یبیترک یطمی کند. عالوه برآن، انتخاب شرا یرا نشان می دهد و نه محدودیتهای بودجه ای را وارد عملیات نگهدار

. برای غلبه بر این یاست، نه بیان آن با ارقام و تصمیم گیری مهندس یچیدهو پ مبهمحوادث معموالً شامل پردازش اطالعات 

 ها باشد استفاده می کنیم. یحوادث و خراب ینیب یشکه قادر به پ یاضیمسأله، در این تحقیق از مدل تصمیم گیری ر

 پیش بینی عوامل در شرکتها،مدتها است که به عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح است.از آنجائیکه در این مدل ها، مدلهای

م( هستند،با مسئله ای از نوع دسته بندی  روبرو هستیم.بنابراین،واضح است متغیر مالک )وابسته( از نوع قطعی )خراب یا سال

استفاده می شود.هرچند که  یتحلیل ممیز چندگانه،تحلیل لوجیت و تحلیل آمار اننددر چنین مطالعاتی از مدل های آماری م

دن ، نرمال بودن ، مستقل بودن اعتبار و اثربخشی این روشهای آماری سنتی به برخی فرضیات محدود کننده،همچون خطی بو

متغیرهای پیش بینی از هم و وجود یک ساختار تابعی از پیش تعریف شده  بستگی زیادی دارد.این روشهای سنتی ،هنگامی 

 می توانند مسائل را به خوبی حل کنند که تمامی یا بیشتر این فرضیات برآورده شوند.

به علت ویژگی های غیر خطی ، ناپارامتریک ، و یادگیری انطباقی  که مطالعات اخیر در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی 

 دارند، ابزار قدرتمندی برای شناسایی و دسته بندی الگو هستند.

ها   یستمس یمدل های شبکه های عصبی مصنوعی در حل بسیاری از مسائل ،از جمله پیش بینی درماندگی مالی و خراب از

در حال افزایش است.بسیاری از محققانی که از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی استفاده شده است و این استفاده 

که دقت پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به طور معنی  ندها استفاده کرده اند، به این نتیجه رسیده ا یخراب

 داری از  تکنیک های آماری سنتی بیشتر است.
 عبارتند از ترانسفورماتور، شبکه های هوایی، شبکه های زمینی، تجهیزات حفاظتی مانوری و....تجهیزات شبکه های توزیع برق 

در این مقاله به بررسی پیش بینی و حوادث ترانسفورماتورها به عنوان مهمترین و گرانترین تجهیز شبکه های توزیع می 

 پردازیم.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

 این و شودمی آغاز تعمیرات و نگهداری تعریف با نیز حوزه این به ورودی درگاه تکنولوژی و علم در موجود مفاهیم تمام مانند

 از بسیاری ذهن در غلط تصورات این متاسفانه. شودمی مطرح حوزه این در که است بسیاری غلط تصورات وجود جهت به

 ،(نِت اختصار به) تعمیرات و نگهداری اساسا. دارد وجود نیز تعمیرات و نگهداری امر در شاغالن و کارشناسان حتی و مدیران

 و نگهداری هایاستراتژی ترینمهم از یکی حوزه این چه اگر شود،نمی شامل را پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری حوزه تنها

 نگهداری حوزه در مقدماتی اقدامات و هافعالیت از یکی روغنکاری اگرچه نیست، روغنکاری تعمیرات و نگهداری. است تعمیرات

 اجرای در باال سرعت چه اگر نیست؛ هادستگاه تعمیر برای سریع و بحرانی اقدام یک تعمیرات و نگهداری. است تعمیرات و

 پیش که چرا است؛ هنر یک تعمیرات و نگهداری. استزمینه این در مهم هایشاخص از یکی تعمیرات و نگهداری هایفعالیت

 مدیران، لذا. دارد وجود مختلف هایفعالیت و رویکردها انتخاب توانایی آن، وقوع هنگام در همچنین و مشکل یک وقوع از

 ماهیت» حتی دیگر پارامترهای سایر به نسبت تریپررنگ نقش از تعمیرات و نگهداری مسئوالن و کارشناسان و سرپرستان

 .بود خواهند برخوردار «شده ایجاد مشکل

 

 شبکه عصبی 

مغز انسان را به  یها ییمغز انسان، محققان و دانشمندان را بر آن داشته است توانا یساز یهشب یشهاند یر،دهه اخدر چند 

 یالگو برا ینو بهتر ینتواند به عنوان کاملتر یسال تکامل م یلیونهامنتقل سازند. عملکرد مغز انسان با توجه به م یانهرا

مغز  یمحاسبات یشود. لذا دانشمندان در تالش اند تا با درک اصول و ساز و کارها گرفتهخود در نظر  یرامونپ یعوقا یصتشخ

 یبترت  ین. بدیندنما یساز یهرا شب یمصنوع یعصب یها یستمباشد، س یرا دارا م یقیو دق یعسر یارانسان که عملکرد بس

تواند با استفاده از  یکه مغز انسان م گونهشده اند و همان  یاز مغز انسان الگوبردار یتا حدود یمصنوع یعصب یشبکه ها

در صورت آموزش  یزن یعصب یشبکه ها ید،نما یهو تجز یلرا تحل یدگرفته، مسائل جد یاد یشو مسائل از پ یقبل یاتتجرب

طور  هتوان از آنها ب یم یزقابل قبول ارائه دهند و ن یاند، جوابها یدهآنها آموزش د یکه به ازا یاطالعات یقادرند بر مبنا

 که قبالً با آنها مواجه نبوده اند، استفاده نمود.  ینامحدود در ارائه جواب به اطالعات

در آن وجود دارد، با استفاده  یخروج یاو  یبه عنوان ورود یرمتغ یادیکه تعداد ز یارائه جواب به مسئله ا یبرنامه برا یک تهیه

و آثارشان بر  یرهامتغ ینا یدر نظر گرفتن تمام یرااست ز یعمل یرغ یا دشوار و یکار ی،متداول امروز یسیبرنامه نو یاز روشها

 ینچن ینرم افزار برا یک یهآن، ته یکنون یشرفتو پ یمصنوع یعصب یبا استفاده از شبکه ها یکنممکن است. ل یرغ یکدیگر

 یکاست که در صورت وجود  یبه گونه ا یمتداول امروز یسیبرنامه نو یساختار روشها ین،است. همچن یعمل یمسئله ا

 ینکها یلبه دل یمصنوع یعصب یمحاسبات ممکن است دچار اشکال شوند، اما در شبکه ها یتمام ی،اشتباه در اطالعات ورود

 یتقابل یشبکه به طور قابل مالحظه ا ی،در صورت وجود اشتباه در اطالعات ورود یحت ینند،ب یبر اساس تجربه آموزش م

 اشت. تحمل خطا را خواهد د

گوناگون به کار گرفته شده اند. از موارد کاربرد شبکه  یو در تخصص ها یقاز موارد تحق یاریدر بس یمصنوع یعصب یها شبکه

اشاره نمود.کاربرد شبکه  یرهبرآورد توابع و غ وشکلها، حروف  یژگیهایاطالعات، شناخت و یتوان به طبقه بند یم یعصب یها

علم در  ینشدن و گسترش ا یرشاهد فراگ یندهشک در آ یدر حال توسعه است و ب زروز به رو یزدربرنامه ریزی ن یعصب یها

 یشپ ی،طراح یل،تحل ی،ساز ینهتوان به به یدر برنامه ریزی م یعصب یبود. از موارد استفاده شبکه ها یمبرنامه ریزی خواه

 اشاره نمود. یگراز موارد د یاریو بس ینیب

 

 یعصب یکاربرد های شبکه ها
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 بهینه سازی چند هدفه در مدیریت منابع  -

 کمک در حل مسایل تصمیم گیری چند معیاره -

 روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک -

 بهینه سازی سازه های عمرانی -

 اورژانس( – یپزشک یها یتمراکز فور یریقرار گ یت)موقع یخدمات شهر -

 (یتو ساخت )کامپوز یطراح -

 حرکت روبات( یر)مسیکرروبات -

 بینی و آنالیز اطالعات( های دینامیکی غیرخطی )پیشسیستم -

 ها( های عصبی )ساختار و وزنطراحی شبکه -

 ها مسیر حرکت ربات -

 ریزی استراتژیک طرح -

 های پروتئین یافتن شکل مولکول -

 مسئله فروشنده دوره گرد  -

 ب انجام کارها بندی و یافتن ترتیمسائل زمان -

 ساخت توابع برای ایجاد تصاویر -

 و

 تولید یدر مهندس یمصنوع یعصب های کاربرد شبکه -

 مختلف برنامه ریزی های در شاخه یعصب های شبکه یکاربردها -

 

 عواملی که باعث صدمه دیدن ترانسفورماتور ها میگردند

 اضافه بار   

ها     و  هادی ها  ،  بار  ترانس  زیاد  گردد  و کلید  کل  اگر بنا به هر علتی از جمله زیاد   شدن بار شبکه  ، نشت  روی مقره 

تابلوی ترانس عمل ننماید باازدیاد جریان هادی  های ترانس تلفات اهمی ترانس    باال رفته  و حرارت تولیدی ، بیشتر 

 گردد  که باعث صدمه دیدن عایق ترانس می گردد.  به   راحتی   دفع   نمیازحرارت تبادلی بوده   و 

 

 نشت روغن 

اگر سطح روغن در داخل ترانس کاهش یابد و به جای روغن  هوا در داخل تانک ترانس نفوذ   کند ، با توجه به پایین بودن 

 بیند.می استقامت الکتریکی هوانسبت به روغن باعث بروز قوس در ترانس شده و آسیب

 

 نفوذ رطوبت  

وجود ذرات آب در روغن به  شدت استقامت الکتریکی روغن    ترانس را کاهش می دهد که باعث بروز قوس در روغن ترانس 

 .شودمی

  

 اضافه ولتاژهای موقت

)حتی مورد تست تواند ولتاژی بیشتر از حد نامی را طی  مدت زمان کوتاهی تحمل کند هر چند طبق استاندارد هر ترانسی می

گردد که هارمونیکهای باالی فرکانس نامی گیرد( اما این اضافه ولتاژها باعث به اشباع رفتن هسته و ایجاد هارمونیک میقرارمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شود .  ، تلفات هسته را باال برده و نهایتاً حرارت ایجادشده در هسته و عدم تبادل حرارتی الزم موجب آسیب دیدن عایق می

 گردد . ( رمحاسبات طراحی وارد نمی)این حرارت د

 

 

 آلودگی روغن ترانس  

چنین سطح آنها را طی دوره کاری ترانس با توجه به گردش روغن  در بین هادی  ها   و هسته ، روغن کهنه شده و هم

ذرات فوق در روغن گردد. وجود ها معموالً بصورت لجن  در ته تانک ترانس انباشته میشوید و ذرات کنده  شده از دیوارهمی

 موجب کاهش استقامت   الکتریکی روغن میگردد.

 

 اضافه ولتاژهای گذرا

 اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه معموالً  به  دو صورت نمایان میگردند:

 الف ( صاعقه که اضافه ولتاژ خارجی است.   

 ب ( کلیدزنی که اضافه ولتاژداخلی است .  

به ترانس می رسند  زیاد باشند  یا حد  ولتاژهای آنها   باال   باشد  باعث تخریب عایق اگر تعداد اضافه ولتاژهایی که  

گردند.  گاهاً اضافه  ولتاژها  در حدی نیستند که  ابتدائاً   عایق را خراب نمایند بلکه به علت رزونانس  یا   فرورزونانس  می

 سر ترانس ، یا  باال رفتن  دمای ترانس میگردد. رفتن   ترانس   و خواص سلفی  و خازنی   باعث بروز قوس از

 

 عمر باالی ترانس

کم خاصیت اولیه خود را از دست میدهد وقتی ترانس به مدت طوالنی در شبکه مورداستفاده قرار گیرد، عایق خشک ترانس کم

 شود(طرف شرکت سازنده داده میگردد. )عمر مفید ترانس معموالً از دیگر به حالت اولیه برنمیکه حتی   با تعویض روغن هم

 

 باال رفتن دمای محیط

دیدگی ترانس  میگردد. بدین صورت که وقتی تفاوت دمای داخل ترانس و محیط پست در افزایش دمای محیط موجب آسیب

س اثر افزایش حرارت  محیط  کم گردد   تبادل حرارتی بین ترانس و هوای پست کم شده و حرارت تولید شده در ترانس حب

بایست گردد  که میبیند. دمای شرایط کاری جهت اخذ قدرت نامی توسط  سازنده تعیین میگردیده و عایق ترانس صدمه می

 میزان کاهش قدرت   به  ازای   افزایش درجه حرارت نیزقید شود.

 

 بروز جرقه یا هارمونیك در ولتاژ اولیه

 ه هارمونیک    باشد   باعث   بوجود  آمدن  فلوهای متناظر با همان هارمونیکبنا به هر علتی اگر دراولیه ترانس  ،  ولتاژ   همرا

شود و های فرکانس باال موجب باال رفتن تلفات فوکو و هیسترزیس در هسته میها در هسته ترانس میگردد، که این هارمونیک

ها  و یا نزدیک یط یا وجود آلودگی بر روی مقرهبیند. گاهاً  به علت رطوبت محترانس از باال رفتن حرارت ناشی از آن صدمه می

آید و به علت باال بودن مقاومت دربرخی از این اتصاالت و دور قوس بوجود می …شدن  شاخه درختان به خط تحت ولتاژ و

نس قبل از گردند. وجود قوس و   قابل مالحظه بودن  امپدانمی بودن از ابتدای فیدر، این قوسها باعث عملکرد رله پست ما در

های باال بوده   و  اشکاالتی   را   های ولتاژ دارای هارمونیکشوند. ریپلمحل عیب موجب ریپل های ولتاژ روی موج ولتاژ می

 (.9831اصل، یو نبو یآورد)اشکواربرای دستگاههای الکتریکی مورد  تغذیه روی آن فیدر پیش می

 

 فوماتورها ترانس یگیدد یباز آس یشگیریپروشهای تعمیر و نگهداری و 
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 پیشگیری از بروز اضافه بار برای ترانسها 

بارگیری های مداوم  باشد. در این راستا   آگاهی از رفتار  بار  وانتخاب بهینه قدرت ترانس جهت تغذیه در شبکه بسیار مهم می

بار  نامیشان   باشند     00تا   %   80%  گیری حائز اهمیت است. معموالً ترانسهایی که بارشان کمتر از ترانس در نحوه تصمیم

باشند پر بار تلقی میگردند. استفاده از ثبات جهت  مطالعه  و  بررسی رفتار بار بار نامی     10کم  بار  و اگر بیشتر از %

از آنها به مطالعه توان با استفاده  درمناطق مختلف ، الگوی مناسب از رفتار بار   را برای ترانسهای شبکه بدست می دهد و می

 شبکه پرداخت . در حا ل حاضر   به علت کمبود نیروی انسانی  و  وسایل از ترانسهای خاص ، آمپراژ  گیری میگردد. 

آید ودر بدین صورت که با توجه به آمارفیوزسوزی و افتادن کلیدکل ها   در روز قبل ، از آن ترانسها بارگیری به عمل می 

شود و ترانس با قدرت بیشترجایگزین می گردد  .  استاندارد بودن رانس نسبت به تعویض آن اقدام میصورت اضافه بار بودن ت

مورد ترانسها اتصاالت در تابلوها   و رئوس تیرها    و جعبه فیوزها ازاتالف انرژی جلوگیری کرده و از اضافه بار شدن بی

 جلوگیری میکند.

 

 پیشگیری از نشت روغن ترانس

باشد. در بازدیدها ارتفاع روغن در شیشه  راهگشا ای توزیع می تواند در این خصوصهای و  مداوم پستدوره هایبازدید

ل حاضر باشد که درحا، رادیاتورها    و زیر ترانس مالک مناسبی از آگاهی نشت روغن میخیسی   روی درپوش  نما  ، روغن

 .این عمل انجام میگیرد

  

 پیشگیری از نفوذ رطوبت

شده اطالع دقیقی از نفوذ رطوبت به داخل تانک ترانس بدست  یینهای ازپیش تعو تست روغن ترانسها طی برنامه بردارینمونه

گیری وتست روغن انجام های زمینی ، نمونهمیدهد. در حال  حاضر همراه   با تعمیرات   خط، ترانسهای هوائی و سرویس پست

و سرویس حدود یک بار در هر سا ل میباشد ولی با توجه به شرایط جوی برخی مناطق ، های    بازدید میگیرد که طول دوره

 .ل دوره بازدید  باید کاهش یابدطو

 

 پیشگیری از بروز اضافه ولتاژهای موقت 

گر ها وجود ندارد مباشد، احتمال بروز اضافه ولتاژهای موقت در این شبکه  یهای توزیعی که طول فیدرها  کوتاه مشبکه در

 اینکه اضافه ولتاژ از شبکه فوق توزیع سرایت نماید.

 

 پیشگیری از آلودگی روغن ترانس 

 ریزی شده روش مناسبی برای آگاهی یافتن از آلودگی روغن ترانس است.تست روغن بصورت برنامه

 

 پیشگیری از بروز اضافه ولتاژهای گذرا 

برای جلوگیری از خسارت ناشی از اضافه ولتاژهای گذرای خارجی )صاعقه(  مناسب  ترین راه، نصب برقگیر در پستهای هوائی 

نماید، باشد. عملکرد صحیح برقگیرها ترانس ها را در مقابل صاعقه حفاظت میو نقاط ارتباطی سرکابل ها و خطوط هوائی می

ولتاژهای گذرایی برابر  ولتاژ نامی را در شبکه بوجود آورد. چنین  اضافه ولتاژهایی    تواندهای توزیع میکلیدزنی  در شبکه

ترانس که دارای اندو  کتانس باالیی در برابر اضافه ولتاژها می باشد ، تقویت می گردند، که  رسند یم 8تا   5/9وقتی به حدود  

های باشد ، زیرا دارای هارمونیکای بودن آن نیز مضر میفه ولتاژ، پلهاین موضوع اثر سوء برای ترانسها دارد. عالوه بر دامنه  اضا

آمار کلیدزنی و   مانور   در شبکه فشار متوسط   کم نبوده و این مانورها   ترانس ها   را  .ها مضر استزیادی بوده و برای ترانس
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شود. از آنجایی که دیدگی ترانسها بیشتر مینماید و اگر فواصل کلیدزنی کم باشد احتما ل آسیباز لحاظ عایقی ضعیف می

ساز بوده و باشد،  یافتن محل عیب و جابجایی بار آن مشکلتعداد فیدرها زیاد  و همچنین تجهیزات جداکننده در شبکه کم می

فیدرهای    حل پیشنهادی ، کاهش بار فیدرها با  ایجادتعداد کلیدزنی را افزایش می دهد که  برای کاهش تعداد کلیدزنی راه

های فوق توزیع  و ایجاد  نقاطی مجهز به دستگاههای جداکننده مناسب نظیر جدید ، کوتاه کردن طول فیدرها با ایجاد  پست

تصال کوتاه شبکه ها با استفاده از محاسبات اباشد. همچنین تنظیم رلهسکشن االیرز و استفاده از کلید در مسیر  فیدرها  می

 .الزم  است

 

 از بروز مشکالت عمر باالی ترانس پیشگیری

گردند. ولی در حال حاضر با تعویض ترانسهای با عمر باال، ترانسهای  قدیمی از شبکه جدا شده   و بعد از بازیابی به شبکه برمی

در عمل مالحظه می شود تعدادی از ترانسهای سرویس شده ، پس از بهره برداری مجدداً معیوب میگردند. لذا ضروریست 

ارت بر کیفیت تعمیرات و تستهای الزم، دقیقتر صورت گیرد. اگرروند بازیابی و سرویس ترانس مناسب و دقیق باشد  و نظ

باری ترانس می توان از پایداری و سالمت عایق خشک   ها یی دقیق  در اندازه گیری تلفات بیچنین  با استفاده  از تستهم

استفاده از لوازمی مثل روغن ترانس مرغوب و   واشرهای مناسب جهت آب بندی  ترانس مطمئن شد. البته الزم به ذکر است،

 در باال بردن عمر ترانس بعد از بازیابی بسیار مؤثر است. 

   

 پیشگیری از باال رفتن دمای محیط

هوائی چنین  گردد، اما برای ترانسهایهای زمینی از فن استفاده میبرای تبادل حرارتی بیشتر در فصول گرم دراغلب پست

راهی وجودندارد. اگر هوای محیط گرم شود به علت کاهش اختالف دمای داخل ترانس و هوای اطراف تبادل حرارتی کم شده و 

باشد که در فصول گرم بار ترانس زیر بار نامی شود. بنابراین بهترین راه چاره کاهش بارترانس در این مواقع میترانس گرمتر می

افتد ودر فصول دیگر گاهاً بار نه پیک بار شبکه هنگام گرما به علت استفاده از کولرهای گازی اتفاق میباشد، امامتأسفا یم

 باشد.بار نامی نیز کمتر می 00ترانسها از %

 

 پیشگیری از بروز جرقه و هارمونیك در ولتاژ اولیه ترانسهای توزیع

چنین های اتکایی و همو شرایط تابلوهای فرسوده ، روی مقرهدر برخی از پستهای زمینی به علت  شرایط نامناسب ساختمانی 

های ولتاژ باشند . این قوسها ریپلآیدکه گاهاً ماندگار نیز میها و بوشینگها قوس هایی بوجود میهای هوائی روی مقرهدر شبکه

زنی ز شبکه و پستها ی زمینی و شاخهای اها  بایستی بازدیدهای دورهآورند. جهت جلوگیری از این پدیدهرا در شبکه بوجودمی

ها را افزایش داده و دقت بیشتری را دراین خصوص انجام داد. مطابق با استاندارد، شاخه زنی و سرویس به موقع خطوط و پست

 انجام گیرد، اما با شرایط جوی برخی مناطق و نوع درختان نیسال یک بار شاخه ز8ای باشد که طی فاصله زمانی باید بگونه

 (.9831اصل، یو نبو یگاهاً در هر سال  دو بار شاخه زنی الزم است )اشکوار

 

 جامعه آماری و روش نمونه گیری

 یبرق استان لرستان ط یعشرکت توز یترانسفورماتور ها یو خراب یدند یبعلل آس یمدل از بررس 950آماری شامل  جامعه

 :عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که عبارتند از 6می باشد. اطالعات جامعه آماری بر اساس  93تا  89 یسالها

 

     اضافه بار
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      نشت روغن

   نفوذ رطوبت

  اضافه ولتاژهای موقت

     آلودگی روغن ترانس

 عمر باالی ترانس

 

 حجم نمونه یینتع

مدل  ینداده مربوط اتفاقات اداره برق استفاده شده است و مناسب تر 950شبکه مورد نظر تعداد  یتترب یبرا یقتحق ینا در

تا صحت  یمکن یتست شبکه استفاده م یداده برا 95آموزش و یداده برا 985بدست آمده است. )البته از  یشبکه عصب

 یم.(بسنج یمعملکرد شبکه را بتوان

 

 روش جمع آوری داده ها

داده ها، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطالعات در یک تحقیق بیش از یک روش بکار جمع آوری  برای

موجود  یو نگهدار یراتگرفته می شود. در این پژوهش داده ها و اطالعات با استفاده از اسناد و مدارک موجود در نرم افزار تعم

 .شده اند یان گرد آوراستان لرست برق یعشرکت توز یدر دفتر بهبود بهره بردار

 داده ها یلو تحل یهروش تجز

 :عبارتند از یباست که به ترت یگام اساس 90شامل این پژوهش 

  یعتوز یترانس ها یعلت خراب یگام اول: دسته بند

  .شده اند یمشخص دچار خراب یمحدوده زمان یککه در  یعترانس توز  nگام دوم: انتخاب تعداد

 مشخص یهر کدام از ترانس ها در محدوده زمان یخراب یگام سوم : بررس

 هر ترانس یگام چهارم : مشخص نمودن درصد خراب

  مدل یکو انتخاب  ینیب یشپ یمدل ها یگام پنجم: بررس

 ترانسها یخراب ینیب یشجهت پ یمصنوع یگام ششم : استفاده از مدل شبکه عصب

 یمصنوع یشبکه عصب یطراح یبرا ترانس n از مشخصات یو خروج یجدول ورود یهگام هفتم : ته

 یمصنوع یمدل مناسب شبکه عصب یگام هشتم : طراح
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 یمصنوع یگام نهم: ورود داده ها به شبکه عصب

 یمصنوع یشبکه عصب ینیب یشبا توجه به پ یریگ یجهگام دهم: نت

 93تا  89گزارش وضعیت ترانسهای  توزیع دارای خرابی درسالهای  1-جداول

 ردیف

ظرفیت 

 ترانس
kva 

ظرفیت 

مورد 

 استفاده
kva 

سال 

 نصب

اضافه 

 بار

دفعات 

نشت 

 روغن

 )تعداد(

دفعات 

نفوذ 

 رطوبت

 )تعداد(

آلودگی 

روغن 

 ترانس

 )درصد(

سن  

 ترانس

 )سال(

دفعات 

اضافه 

ولتاژ 

 موقت

 )تعداد(

 خرابی

 )درصد(

1 25 20 76 -5 6 4 4 15 3 37 

2 25 15 78 -10 6 6 4 13 2 22 

3 25 12 85 -13 5 4 4 6 1 42 

4 25 14 90 -11 0 0 0 1 3 23 

5 25 17 39 -8 0 0 0 0 1 23 

6 25 10 79 -15 4 5 3 12 3 36 

7 25 8 80 -17 3 5 1 11 1 36 

8 25 30 82 5 3 3 1 9 5 34 

9 25 16 84 -9 5 2 2 7 3 11 

10 25 30 87 5 7 2 2 4 4 21 

11 25 25 90 0 0 0 1 1 6 23 

12 25 11 79 -14 6 5 4 12 5 36 

13 25 19 89 -6 0 0 1 2 1 34 

14 25 26 85 1 1 2 5 6 4 54 

15 25 28 84 3 7 3 3 7 4 44 

16 25 10 86 -15 6 2 2 5 2 33 

17 25 12 90 -13 0 0 0 1 3 23 

18 25 5 88 -20 7 2 1 3 2 10 

19 25 29 76 4 5 5 4 15 5 80 

20 50 45 86 -5 3 5 3 5 4 56 

. 

. 
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148 250 100 79 -150 6 4 3 12 4 61 

149 250 212 88 -38 7 5 2 3 1 27 

150 250 280 39 30 0 0 0 0 0 11 

 

قابل مشاهده می باشد که به عنوان ورودی جهت مدل شبکه عصبی استفاده می شود.  9نتیجه گامهای اول تا هفتم در جدول 

اطالعاتی موجود در شرکت برق  93تا  89 یسالها یط  یخراب یدارا  یعتوز یترانسها یتپس از تکمیل اطالعات گزارش وضع

 ینا یجادارائه گردیده است و با توجه به اینکه ا یخراب یگانه تاثیر گذار بر رو 6نمونه مدل این شرکت با پارامتر های  950در 

مدل جدید نیاز به یک زمان بسیار طوالنی می باشد لذا  یجادانجامد همچنین برای ا می مدت چند سال طول یمدل ها ط

 یاز نرم افزار شبکه های عصبی استفاده گردید که این برنامه قابلیت شبیه سازی مدل ها یزایش تعداد مدل ها فرضجهت اف

در صد  98.68که آنالیز آنها انجام گردید خطا به  طاواقعی با خطای بسیار کم را دارا می باشد که در این تحقیق با این مقدار خ

ها و  یورود ینب یارتباط منطق یافتن یبرا یطلوب می باشد . در واقع شبکه عصبرسید که جهت پیش بینی مدل ها بسیار م

 . معین می گردد یدمدل جد یجادبه گذشت زمان  ا یازشبکه بدون ن یدنشود تا با آموزش د یها به کار گرفته م یخروج

 ینکه ا یمدار یو داده خروج یداده ورود یبه تعداد یازآموزش شبکه ن یدر نرم افزارمطلب  نوشته شد، برا یشبکه عصب برنامه

 یداده برا 95آموزش و یداده برا 985برق می باشد انجام پذیرفت  البته از  یعساله شرکت توز 5مدل که اطالعات  950کار با 

  . یمبسنج یمعملکرد شبکه را بتوان تتا صح یمکن یتست شبکه استفاده م

 

 یشبکه عصب یبردار ورود

ورودی ها  عبارتند از اضافه بار، نشت  یناستفاده شده است. ا یآموزش شبکه عصب یبرا 8جدول  یاز ورود یقتحق ینا در

 را به ما می دهد. یروغن، نفوذ رطوبت، اضافه ولتاژهای موقت، آلودگی روغن ترانس، عمر باالی ترانس ، که خروجی خراب

ها را  یورود یکند تا شبکه عصب یعمل کمک م ینمرتب شده است.ا «یتصادف» به صورت یآموزش شبکه، بردار ورود برای

 .یردبگ یادحفظ نکند بلکه آنها را 

 

: ورودی برای آموزش شبکه عصبی 8جدول  

MODEL NO اضافه بار 

 دفعات نشت

 روغن

 (تعداد)

نفوذ  دفعات

 رطوبت

 (تعداد)

روغن  آلودگی

 ترانس

 (درصد)

 سن ترانس

 (سال)

اضافه  دفعات

 ولتاژ موقت

 (تعداد)

 خرابی

 (درصد)

1 -5 6 4 4 15 3 27 

2 -10 6 6 4 13 2 22 

3 -13 5 4 4 6 1 42 

4 -11 0 0 0 1 3 23 

5 -8 0 0 0 0 1 23 
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6 -15 4 5 3 12 3 36 

7 -17 3 5 1 11 1 36 

8 5 3 3 1 9 5 34 

9 -9 5 2 2 7 3 11 

10 5 7 2 2 4 4 21 

11 0 0 0 1 1 6 23 

12 -14 6 5 4 12 5 36 

13 -6 0 0 1 2 1 34 

14 1 1 2 5 2 4 54 

15 3 7 3 3 7 4 44 

16 -15 6 2 2 5 2 33 

17 -13 0 0 0 1 3 23 

18 -20 7 2 1 3 2 10 

. 

. 

. 

       

148 -150 6 4 3 12 4 58 

149 -38 7 5 2 3 1 27 

150 30 0 0 0 0 0 13 

 

 یشبکه عصب یبردار آزمون برا یمعرف

باشد تعداد کافی از مدلها برای آموزش دیدن شبکه وجود داشته باشد و چند مدل را هم برای تست کردن در تعریف شبکه 

مدل را برای آزمایش شبکه در نظر  95مدل را برای آموزش و  985مدل موجود  950شبکه کنار بگذاریم. در اینجا از مجموع

شبکه  یشآزما یواقعی شرکت برق که برا یاست از خروج ای مجموعه یرز ارگرفته و در ابتدای برنامه مشخص می کنیم. برد

 ساله استخراج گردیده است. 5شده  یجمع آور های از داده یمجموعه به صورت تصادف ینشده است، ا یهته یعصب

 

 
مدل جهت آزمایش شبکه 95: 8جدول  
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MODEL NO اضافه بار 

 دفعات نشت

 روغن

 (تعداد)

نفوذ  دفعات

 رطوبت

 (تعداد)

روغن  آلودگی

 ترانس

 (درصد)

 سن ترانس 

 (سال)

اضافه  دفعات

 ولتاژ موقت

 (تعداد)

 خرابی

 (درصد)

1 -20 7 1 3 5 2 29 

2 17 2 0 0 1 0 11 

3 -125 6 5 4 12 4 64 

4 -100 7 1 2 2 1 18 

5 40 0 0 0 0 0 12 

6 -15 0 0 2 2 5 27 

7 5 1 3 4 6 2 31 

8 -20 5 2 5 6 2 64 

9 40 7 1 3 4 1 13 

10 12 0 0 0 0 0 14 

11 10 4 5 4 11 4 48 

12 -70 7 5 5 15 3 65 

13 -150 6 4 3 12 4 58 

14 -38 7 5 2 3 1 27 

15 30 0 0 0 0 0 13 

 و خروجی های سال های گذشته شبکه عصبی مقایسه خروجیهای شبکه

انواع مختلف توابع وجود دارد که می تواند در شبکه عصبی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین تعداد الیه های پنهان شبکه و 

تعداد نرونهای داخلی هر الیه از پارامتر هایی هستند که در میزان دقت شبکه تاثیر زیادی دارند .برای پیدا کردن تابع مناسب 

 آیند. یندارد و پارامترهای مناسب با سعی و خطا بدست م وجوددر مسائل گوناگون قاعده کلی 

در شرکت برق   یعتوز یها ترانس یمتغیر مختلف بر خراب 6 یرتاث یشده است  که با استفاده از شبکه عصب یسع یقتحق ینا در

ت ، آلودگی روغن ترانس ، عمر متغیر هاعبارتند از اضافه بار، نشت روغن ، نفوذ رطوبت  ، اضافه ولتاژهای موق ینصورت گردد. ا

 باشد. یع میتوز یترانسها یفوق بر خراب یپارامترها یرتاث یبررس ینو همچن یشبکه عصب یباالی ترانس  بمنظور مدلساز

بدین ترتیب با تغییر پارامتر های شبکه )نوع تابع مورد استفاده ،تعداد الیه های پنهان و تعداد نرون هر الیه ( و اجرای برنامه، 

 شبکه آموزش می بیند و خروجی را محاسبه می کند و حداکثر خطای ممکن را محاسبه می کند.

درصد در محاسبات را داشت  %98.68با تکرار این عمل و استفاده از توابع مختلف ،بهترین حالت ممکن را که ماکزیمم خطای 

مدل است قابل قبول  95حداکثر خطای موجود در دست یافتیم که با توجه به مقدار خطا و این موضوع که خطای اعالم شده 
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مقادیر بدست آمده از شبکه عصبی با مقادیر موجود  0می باشد و سپس شبکه را با یک نام دیگر ذخیره می کنیم. در جدول 

 در سال های قبل  با هم مقایسه شده اند. 
 

 

داده های موجود و عصبی مقایسه خروجیهای شبکه :0جدول   

 خرابی بدست آمده از شبکه عصبی خرابی واقعی

29 30.75 

11 11.41 

64 64.75 

18 19.41 

12 13.42 

27 25.25 

31 34.79 

64 61.47 

13 13.8 

14 15.54 

48 48.63 

65 66.95 

58 56.50 

27 30.41 

13 14.17 
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 نتایج شبکه عصبی و داده های سال های قبل یسهرسم نمودار مقا

شبکه عصبی برای ترسیم نتایج حاصل از شبکه و داده های سال های قبل در یک نمودار به منظور مقایسه بهتر در پایان برنامه 

 یخراب یجمدل تست شده  و در محور قائم نتا 95 ی( برا95تا  9استفاده شده است. بدین ترتیب در محور افقی شماره نقاط )از 

زیر مشاهده ا اتصال نقاط به هم دو نمودار ایجاد شده است که در واقعی و محاسبه شده توسط شبکه عصبی مشخص شده و ب

. در این نمودار خط پر نشان دهنده نتایج بدست آمده از داده های موجود  ونمودار خط چین نتایج حاصل از شبکه می گردد

 عصبی است.

 

 
 واقعی یمقایسه نتایج شبکه عصبی و خراب :9نمودار

 

 

 

 

 تحقیق یندر ا یکاربرد شبکه عصب

با شبکه  یتوان مدل ها می ید،در قسمت قبل حاصل گرد یکه از آموزش شبکه عصب یدرصد 98.68 یبا توجه به خطا حال

مدل ها توسط شبکه  ینا یشدرصد نسبت به مدل زدن با واقعیت باشند. با افزا 98.68 یخطا ینمود که دارا یجادا یعصب

اضافه بار، نشت روغن ، نفوذ رطوبت  ، اضافه ولتاژهای موقت ،  یپارامترها یرنشان دادن  تاث یبرا یتوان نمودارها یم یعصب

با توجه به ثابت در نظر گرفتن بقیه پارامتر ها  به صورت نرمال   نشان  یخراب ی، عمر باالی ترانس  بر رو رانسآلودگی روغن ت

 داد. 
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 اضافه بار یرتاث

  

نمودار اضافه بار نسبت به خرابی ترانس
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 سال90بار ـ سن ترانس 8بارـ آلودگی روغن ترانس8بار ـ اضافه ولتاژهای موقت 8ذ رطوبت بارـ  تعداد نفو0: نشت روغن 8نمودار 

 

. در واقع هر چه اضافه بار یابد یم یشافزا یزترانس ن یاضافه بار ، خراب یشگردد با افزا یمشاهده م 8که در نمودار  همانطور

 قرار دارد.  یتر یبحران یطترانس در شرا یعنیقرار دارد و هرچه اضافه بار مثبت باشد  یبهتر یطترانس در شرا یعنیباشد  یمنف

 

 ثیر تعداد دفعات نشت روغنتا

نمودار تعداد دفعات  نشت روغن نسبت به خرابی ترانس
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 سال90بار ـ سن ترانس 8بارـ آلودگی روغن ترانس8 ـ اضافه ولتاژهای موقت بار8 ـ  تعداد نفوذ رطوبت -900: اضافه بار 8نمودار

 

مشاهده می گردد با افزایش تعداد دفعات نشت روغن، خرابی ترانس نیز افزایش می یابد. در واقع  8همانطور که در نمودار 

 تعداد دفعات نشت روغن با خرابی ترانس ارتباط مستقیم دارد.
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 تاثیر تعداد دفعات نفوذ رطوبت

نمودار تعداد نفوذ رطوبت نسبت به خرابی ترانس
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 تعداد نفوذ رطوبت
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 سال90بار ـ سن ترانس 8روغن ترانسبارـ آلودگی 8 ـ اضافه ولتاژهای موقت  )-900 )بارـ  اضافه بار0نشت روغن  :0نمودار

 

مشاهده می گردد با افزایش تعداد نفوذ رطوبت ، خرابی ترانس نیز افزایش می یابد. در واقع تعداد  0همانطور که در نمودار 

 دفعات نفوذ رطوبت با خرابی ترانس ارتباط مستقیم دارد.

 

 ثیر آلودگی روغن ترانستا

نمودارآلودگی روغن ترانس نسبت به خرابی ترانس
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 سال90ـ سن ترانس  -900 بارـ اضافه بار8 ـ اضافه ولتاژهای موقت بار8 وذ رطوبتبارـ  تعداد نف0: نشت روغن 5شکل 
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مشاهده می گردد با افزایش آلودگی روغن ترانس، خرابی ترانس نیز افزایش می یابد. در واقع آلودگی  5همانطور که در نمودار 

 روغن ترانس با خرابی ترانس ارتباط مستقیم دارد.

 

 

 

 

 تاثیر سن ترانس  

نمودار سن ترانس نسبت به خرابی ترانس
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 900 بار ـ اضافه بار8بارـ آلودگی روغن ترانس8 ـ اضافه ولتاژهای موقت بار8 بارـ  تعداد نفوذ رطوبت0: نشت روغن 6شکل 

 

مشاهده می گردد با باال رفتن سن ترانس، خرابی ترانس نیز افزایش می یابد. در واقع سن ترانس با  6همانطور که در نمودار 

 دارد.خرابی ترانس ارتباط مستقیم 
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 تاثیر تعداد دفعات اضافه ولتاژ

نمودار تعداد دفعات اضافه ولتاژ نسبت به خرابی ترانس
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 سال90بار ـ سن ترانس 8ـ آلودگی روغن ترانس -900ـ اضافه بار  بار8 بارـ  تعداد نفوذ رطوبت0: نشت روغن 1شکل 

 

 مشاهده می گردد با افزایش تعداد دفعات اضافه ولتاژ ترانس، خرابی ترانس نیز افزایش می یابد. در 6همانطور که در نمودار 

 واقع تعداد دفعات اضافه ولتاژ با خرابی ترانس ارتباط مستقیم دارد.

پارامتر ها ارتباط  کلیهبا توجه به گرافهایی که از شبکه عصبی حاصل شد مالحضه می گردد که خرابی ترانس با بنابراین 

یش پیدا می کند که در عمل هم پارامترهای فوق با افزایش مقادیرشان درصد خرابی ترانس افزابه طوری که در مستقیم دارد 

 این گونه خواهد بود.

 یافته های تحقیق  

گانه تاثیر گذار  6نمونه این شرکت با پارامتر های  950سال شرکت برق در  5پس از تکمیل اطالعات بدست آمده طی مدت  

به صورت مفصل ارائه گردیده است و با توجه به اینکه این تعداد مدل برای نتیجه گیری کم  خرابی کهبر تعیین میزان درصد 

می باشد لذا جهت افزایش تعداد مدل ها از نرم افزار شبکه های عصبی استفاده گردید که این برنامه قابلیت شبیه سازی مدل 

در صد رسید  98.68ن مقدار خطا که آنالیز آن انجام گردید های واقعی با خطای بسیار کم را دارا می باشد که در این تحقیق ای

که جهت پیش بینی مدل های جدید بسیار مطلوب می باشد . در واقع شبکه عصبی برای یافتن ارتباط منطقی بین ورودی ها 

ید ایجاد و خروجی ها به کار گرفته می شود تا با آموزش دیدن شبکه بدون گذشت یک زمان طوالنی می توان مدل های جد

 کرد.

نوشته شد، برای آموزش شبکه نیاز به تعدادی داده ورودی و داده خروجی داریم که  9مطلب برنامه شبکه عصبی در نرم افزار

داده برای  95داده برای آموزش و 985ساله شرکت برق می باشد انجام پذیرفت  البته از  5مدل که اطالعات  950این کار با 

 نیم تا صحت عملکرد شبکه را بتوانیم بسنجیم . تست شبکه استفاده می ک

                                                           
1- Matlab 
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،با تابع های مختلف تعلیم والیه های مختلف با توجه به داده های ورودی و  8فیدفوروارد در برنامه شبکه عصبی از یک شبکه

 خروجی به خوبی آموزش دیده شد که در فصل پیوست کامل شرح داده شده است.  

 

 خالصه ونتیجه گیری

در این تحقیق درصد خرابی ترانس های توزیع با شبکه عصبی تعیین و با داده های موجود از سال های قبل مقایسه شده در   

با  و بدست آمد %98.68حداکثر خطا حدود است. نتایج بدست آمده از برنامه با نتایج موجود از سال های قبل مقایسه و 

بنابراین شبکه عصبی روش مناسبی برای پیش پیش بینی گردید ه درستی باستقاده از شبکه عصبی خرابی ترانس های توزیع 

بینی خرابی و حوادث برای تجهیزات توزیع می باشد و با این روش می توان در بازه های زمانی درستی برای تعمیر و نگهداری 

 همچنین  پیشگیرانه و به موقع اقدام نمود.

جه به گرافهایی که از شبکه عصبی حاصل شد مالحضه می گردد که خرابی جه گرفت با تویدر خاتمه می توان این گونه نت

ترانس با سایر پارامترها ارتباط مستقیم دارد که در تمامی پارامترهای فوق با افزایش مقادیرشان درصد خرابی ترانس افزایش 

 پیدا می کند که در عمل هم این گونه خواهد بود.

 

 یشنهاداتپ

خرابی و حوادث ترانسفورماتورهای  عاملبرق استان لرستان صورت گرفته است و تنها  این تحقیق در شرکت توزیع -

 را مد نظر قرار دهند.توزیع  سایر تجهیزاترا مورد توجه قرار داده است .توصیه می شود محققان آینده توزیع 

در سایر  تجهیزات رابه محققان آینده توصیه می شود که با گسترش محدوده تحقیق امکان پیش بینی خرابی  -

 و هوایی متفاوتی می باشند را نیز مورد ارزیابی قرار دهند. که دارای شرایط آبشرکتهای توزیع برق کشور 

محققان آینده برای پیش بینی حوادث و خرابی تحقیق خود از روشها و نرم افرارهای دیگر استفاده نموده وتنها خود  -

 ننمایند.ار های بخصوص را مقید به استفاده از روشها ونرم افز

 

 منابع:
 

 .یرکب یرام یهوش محاسبات ، تهران ، نشر دانشگاه صنعت ی، مبان 9811منهاج م،  .9
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