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  اتنگهداری و تعمیرریزی و برنامهتعیین زمان بهینه جایگزینی  

  ترانسفورماتورهای توزیع

 حبیب رجبی مشهدی ،ایمان کمال احمدی

 دانشکده مهندسی -گروه برق

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 ایران، مشهد
Iman.k.ahmadi@gmail.com - h_mashhadi@um.ac.ir 

 

های توزیع و تعداد باالی رشد روز افزون شبکه — چکیده

توجه  ترانسفورماتورهای استفاده شده در این بخش موجب شده است تا

های شبکه برداریبهره در مهم مسایل از یکی تجهیزات این مفید عمر به

توزیع باشد. در این خصوص تخمین عمر مفید ترانسفورماتور و تعیین 

زمان بهینه تعمیر و تعویض از این جهت حائز اهمیت است که بتوان از 

طوالنی مدت مشترکین و خرابی تجهیزات الکتریکی پیشگیری  خاموشی

 کرد و پایداری شبکه را افزایش داد.

آن به صورت  نگهداریهزینه  ،از آنجائیکه با فرسوده شدن تجهیز

در زمان مناسب با جایگزینی ، بنابراین منطقی است تا شودمی ی زیادینما

 ممکن موارد یحال، در برخ نیبا ا ها شد.تجهیز مانع از رشد این هزینه

مقرون به نسبت به تعویض آن  یمیقد یک تجهیز یاساس ریتعماست 

 باشد.تر صرفه

های مختلفی جهت حل مسأله ها و مدلها، روشدر طول سال    

ده است که هدف همگی آنها ش ارائهسازی زمان تعویض تجهیزات بهینه

در این مقاله تالش شده . باشدمرتبط با تجهیز می هایحداقل کردن هزینه

با توجه به شرایط ، مدل جدیدی پویا ریزیاست تا با توسعه روش برنامه

 گردد ارائهجهت حل مسأله جایگزینی ترانسفورماتورهای توزیع کشور، 

های تعویض ترانسفورماتورو  اساسی تعمیربهینه و به کمک آن زمان 

به حداقل مقدار  برداریبهرههای ای تعیین شود تا هزینهبه گونه توزیع

تجهیزات بین تعمیرات اساسی و جایگزینی  همچنین ممکن برسد.

 ای انجام خواهد شد.مقایسه

تعمیر ؛ زمان جایگزینی؛ ترانسفورماتور توزیع —های کلیدی هواژ

 ؛اریزی پویبرنامهمدل ؛ اساسی

 مقدمه  .1

اجزاء کلیدی  از یکی عنوان به که (V044/kV04)توزیع ترانسفورماتورهای

نقش مهمی در باال بردن کیفیت عرضه برق و  ،شوندشبکه توزیع شناخته می

های فنی و توجه به جنبهبنابراین  .کنندافزایش ضریب پایایی شبکه ایفاء می

 طراحی در است. برخوردار ایویژه اهمیت از ترانسفورماتورها این اقتصادی

سال برای آن در  04تا 02معموالً عمر مفیدی برابر  های توزیعترانسفورماتور

توان میمناسب  های تعمیر و نگهداریانجام فعالیتبا  که شودنظر گرفته می

ای که باید مد نظر قرار اما مسأله را افزایش داد. ترانسفورماتورهاعمر مفید 

های رور زمان و به علت باال رفتن عمر تجهیز، هزینهداد این است که به م

و تأمین لوازم یدکی با  یابدمیآن افزایش  نگهداری و تعمیراتمربوط به 

مشکل همراه خواهد بود که این امر نیاز به تعویض تجهیزات را اجتناب 

ای از بخش عمدهکه  های نگهداری و تعمیراتهزینهکند. ناپذیر می

با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، چیزی  ،گیردرا در برمی های تولیدهزینه

 گیرد.بر می  درصد هزینه محصول تولید شده را در 04تا  12حدود در 

بنابراین تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات، یکی از مسائل مهم در حوزه 
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ی هاباشد. مدیران سازمان برای اتخاذ تصمیمهای مدیریتی میگیریتصمیم

و یا از رده خارج کردن تجهیزات را  تعمیر، تعویض بهینه مناسب، باید زمان

ای تعیین کنند تا بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان به گونه

 داشته باشد.  

های توزیع مورد که در شرکت و تعمیرات دو استراتژی اصلی نگهداری

 .[1] اصالحی و پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری از: ندعبارت دگیرمی قرار استفاده

بر  یبر زمان و مبتن یمبتندو زیربخش  به رانهیشگیپ و تعمیرات ینگهدار

تعمیرات مبتنی بر زمان بر اساس نگهداری و  .[0] شودیم میتقس طیشرا

شود و بر اساس مشاهدات به عمل آمده سرویس های منظم انجام میبازرسی

 صورت خرابی از ات برای جلوگیریو نظافت تجهیزات و تعویض قطع

اساس وضعیت و حالت  بر شرایط بر مبتنی تعمیرات و نگهداری گیرد.می

های است که اغلب خرابی استوار این استراتژی بر این پایهباشد. تجهیز می

و تجهیزات صنعتی، پس از رسیدن به یک مرحله مشخص،  آالتماشین

 ها را به صورت صدا،توان این نشانهدهند که میاز خود بروز می هایینشانه

تشخیص داد. غیره امواج آلتراسونیک، ذرات فرسایشی، دما و  ،ارتعاشات

بینی کرد و قبل از رسیدن به مراحل توان وقوع خرابی را پیشمی بنابراین

 [.0] بحرانی، پیشرفت خرابی را متوقف ساخت

تر دو توسعه یافته که مدل و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  نگهداری

هایی فعالیت تعیین برای علمی و سیستماتیک فرایندی باشد،می قبلی استراتژی

است که باید انجام شوند تا از ادامۀ کارکرد تجهیزات مطابق با انتظارات 

 ،آالت بحرانیاین فرآیند با شناسایی ماشین .کاربرانشان اطمینان حاصل شود

قابلیت اطمینان، تجزیه و تحلیل حاالت  تجزیه و تحلیل عوامل موثر در

باعث شده است تا  ،سیستمبر کل  تجهیزاثرات خرابی یک  بررسیخرابی و 

ترین روش عنوان اثر بخشه از نظر اغلب متخصصین نگهداری و تعمیرات ب

های نگهداری و استراتژی یههایش برای ایجاد و توسعنسبت به هزینه

 [.0] شود تعمیرات در سطحی جهانی شناخته

 ریزی پویابرنامه روش  .2

مسائل  سازییک تکنیک ریاضی است که برای بهینه ،پویا ریزیبرنامه

باشد. در اکثر کارهای ای مناسب میهای چند مرحلهگیریمبتنی بر تصمیم

در شروع هر کند که تحقیقاتی انجام شده، این روش به این صورت عمل می

در خصوص حفظ و نگهداری تجهیز  ،هو بر اساس محاسبات انجام شدسال 

شود تا موجب میحفظ تجهیز  شود.میگیری آن تصمیمجایگزینی و یا 

و سپس در  قرار گیرد استفادهمورد دارائی موجود به مدت یکسال دیگر 

و یا حفظ  زینیگجایدر مورد مجدداً محاسبات انجام شده و شروع سال بعد 

شده در  ارائه پویا ریزیبرنامهوش در ر .خواهد شدگرفته  مناسب آن تصمیم

به سیستم  اساسی مرحله دیگر تحت عنوان مرحله تعمیر یکاین مقاله، 

برای تجهیز وجود  انتخابدر شروع هر سال سه  بنابراین، شده استاضافه 

هایی که برای تجهیز وجود دارد به این . انتخاب و یا تصمیمخواهد داشت

 خود فعالیت به تعویض و دون تعمیرصورت است که آیا تجهیز همچنان ب

و یا اینکه تجهیز از رده خارج  (M) شود تعمیر مرحله وارد یا (K)دهد ادامه

مربوط به  روند« 1شکل ». (R)شده و با یک تجهیز جدید جایگزین گردد

در این مدل به دو علت  ترانسفورماتورض یتعو دهد.این روش را نشان می

 دهد:رخ می

صرفه نیست  به مقرون دیگر اقتصادی لحاظ از فورماتورترانس نگهداری -1

های مربوط به و بهتر است با تجهیز جدید جایگزین گردد. به عبارتی هزینه

از هزینه خرید تجهیز جدید بیشتر شده و منجر به ، تعمیراتنگهداری و 

گردد. خطوط مورب باالیی نشان دهنده تعمیر یا تعویض تعویض آن می

ای که باید به آن توجه شود این است باشد. نکتهاقتصادی می تجهیز به دالیل

 در یکسالحداقل  از پس و گردد تعمیر ایستیب ابتدا تجهیز حالت این در که

  گیری شود.خصوص تعویض آن تصمیم

در کشور ما با توجه به رشد باالی مصرف در برخی از مناطق  -0

اب ناپذیر است. بنابراین   جایگزینی زود هنگام ترانسفورماتور توزیع اجتن

رشد بار  ،شوددر این مقاله مطرح میحالت دیگری که برای تعویض تجهیز 

شود تا به جهت باعث میافزایش بار متصل به یک ترانسفورماتور  باشد.می

جلوگیری از قطعی ناخواسته برق مشترکین و خاموشی، ترانسفورماتور با 

هرچند ممکن است این  زین گردد.گیک ترانسفورماتور ظرفیت باالتر جای

 تجهیز احتمال دارد که پذیر نباشد، زیرااقتصادی توجیه تعویض از لحاظ

. خطوط مورب پایینی نشان باشدبه پایان عمر اقتصادی خود نرسیده  هنوز

باشد. بر خالف حالت اول در تجهیز به دلیل رشد بار می جایگزینیدهنده 

  که مستقیم وارد مرحله تعویض شود.اینجا تجهیز این امکان را دارد 

گیرد می انجام ترانسفورماتور روی بر اساسی تعمیر مرحله در که عملیاتی

 :[2] از است عبارت

 در صورت نیاز ترانسفورماتور هایپیچسیمتعویض  -

 ی ترانسفورماتور و یا تعویض آنتمیزکاری و چیدن مجدد هسته -
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در صورت یا تعویض کامل آن و  روغن موجود در تانکی کامل تصفیه -

 نداشتن استقامت عایقی مناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :[0] شودتابع هدف به صورت زیر تعریف می -

       

 tهزینه خرید تجهیز جدید در سال :         

 tتجهیز در سال  اساسی تعمیراتهای مربوط به هزینه:     

 tبی تجهیز در سال های مربوط به خراهزینه:          

Tطول دوره طراحی : 

 :[7] باشدمی زیر هایهزینه شامل ات اساسیتعمیر به مربوط هایهزینه -

  

 tهای کوچک در سال مربوط به بازدید و رفع خرابی هزینه :     

 tمربوط به تعمیرات اساسی در سال  هزینه:            

درصد هزینه تجهیز  14 اساسی یراتدر این مقاله فرض شده است هزینه تعم

 باشد.جدید می

 

 :[8] شودبرای محاسبه هزینه خرابی تجهیز از روابط زیر استفاده می -

 

 

 

  

 نرخ خرابی اولیه تجهیز : 

سال اول عمر  02)نرخ خرابی تجهیز در  tنرخ خرابی تجهیز در سال  : 

ل این نرخ به صورت سا 02کند اما بعد از آن به صورت خطی تغییر می

 یابد.(نمایی افزایش می

 به ساعت برقیمدت زمان بی:    

 (kW)به تجهیز متصلمقدار بار :  

                 (kWh/€) هزینه تحمیلی به مشتری در اثر قطع تغذیه بر حسب:    

های مربوط به خرابی، همانطور که ذکر شد، هدف، حداقل کردن هزینه

    :[9]باشد، بنابراین جهیز میتعمیر و تعویض ت
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 (t,nحداقل هزینه تا مرحله ):           

 : حالت        

 (t,n( به حالت )t-1,mهزینه انتقال از حالت ):                         

 t-1حداقل هزینه تجمعی در سال  :                             

m  وn  شماره گره ،i   و  بهرهنرخt باشد.سال می 

 (A( به ارزش همسنگ ساالنه)Pرزش فعلی)اتبدیل : ضریب    

 

 : عمر بهینه تجهیز    

 mدر گره  tسن تجهیز در زمان  :        

 و هزینه تعمیر اساسی هزینه خرابی :               

INV  :یا خرید تجهیز جدید گذاریهزینه سرمایه 

 ضریب ارزش فعلی :   

 سه حالت ممکن وجود دارد:در این روش  ای هزینه انتقالبر

 :تجهیز تعمیر اساسی و یا جایگزین نشودچنانچه  -

 

 تجهیز وارد مرحله تعمیر اساسی شود: - 

 

 تجهیز تعویض شود: -

   

 

های همسنگ به هزینه (10)ها توسط سهولت مقایسه، تمامی هزینه برای

  .[14] ساالنه تبدیل شده است

 

 های تعمیراستراتژی .3

های تعمیری بر روی تجهیزات در خصوص بحث اثرگذاری فعالیت

 :[11] از است ترکه دو مدل پرکاربرد آن عبا شده ارائههای مختلفی مدل

سال  xکه عمر تجهیز بعد از تعمیر بر این استدر مدل اول فرض  -1

 (. در نظر گرفته می شود =2xمعموالً شود)تر میجوان

 (10)، نرخ خرابی آن طبق شودتعمیر می تجهیزآنکه پس از ، مدل این رد -0

سال( دوباره نرخ خرابی  2بهبود یافته اما بعد از گذشت چند سال )معموالً 

 .«0شکل » گرددمیبه حالت قبل از تعمیر بر

 

     

شان دهنده ارتباط بین نرخ خرابی تجهیز پس از تعمیر، نسبت به نرخ ن :     

 باشد.در سال اول تعمیر می ،بی اصلی تجهیزخرا

 .بودهپس از تعمیر تجهیز  ،هانشان دهنده تعداد سال:    

بیان کننده این است که نرخ خرابی بعد از تعمیر، سالیانه چقدر افزایش  :    

 یابد.می

 tسال بعد از تعمیر در سال  aنرخ خرابی تجهیز :            

 بدون تعمیر tی تجهیز در سال نرخ خراب:          

با توجه به اینکه مدل دوم به واقعیت نزدیکتر است لذا در این مقاله 

های تعمیری بر اساس این فرض بر این است که نوع اثرگذاری فعالیت

 باشد.استراتژی می
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 اثر تورم .4

گیری بین چند گزینه تصمیم یکی از پارامترهای مهم هنگام مقایسه و

 جبه همین دلیل و به جهت نزدیکتر شدن نتای .باشدتورم می نرخ تصادیاق

ها و یا درآمدها( در های جدید )اعم از هزینهقیمت ،روجی به واقعیتخ

 : شودمحاسبه میشروع هر سال و بر اساس تورم، از رابطه زیر 

  t قیمت در پایان سال = (1+f)t  × قیمت در آغاز سال اول 

 f  [10] درصد می باشد10ورم ساالنه که برابر نرخ متوسط ت . 

 

 ارزش باقیمانده .5

توان به عنوان یک شوند را میترانسفورماتورهایی که از رده خارج می

در این مقاله برای دارائی به فروش رساند و سودی را نصیب سیستم کرد. 

شده استفاده  «سنوات ارقام جمع» روش از ترانسفورماتورها استهالک محاسبه

. بر اساس این روش، مقدار استهالک در سال اول بیشترین مقدار را ستا

یابد تا جائیکه در دارد و بر حسب یک نسبت مشخص سالیانه کاهش می

  .[10] سال آخر عمر مفید تجهیز کمترین مقدار استهالک را داراست

 

 

 

 ارزش دفتری تجهیز :       

 هزینه اولیه دارائی :   

ارزش اسقاطی  که است شده فرض پروژه این دارائی)در اسقاطی ارزش :     

 باشد.(تومان می 0244دارائی بعد از عمر مفید آن طبق عرف بازار کیلویی 

n  سال( 04اسقاطی دارائی ): عمر 

 : جمع ارقام سنوات       

m  :( 1،0،0سال)...و 

 قید بودجه .6

مواجه  با آنهای توزیع شرکت که ایمحدودیت بودجه با توجه به

میسر همزمان چند ترانسفورماتور با هم و در یکسال  امکان تعویضهستند 

رماتور در لذا برای جلوگیری از تعویض همزمان چند ترانسفو .باشدنمی

تحت عنوان قید بودجه در نظر گرفته شده است که بر اساس  ،قیدی ،کسالی

از آنجائیکه  شود.می داده فقط ترانسفوراتور یک تعویض اجازه سال هر در آن

 یاز اهمیت بیشترسایر ترانسفورماتورها  به نسبت kVA844 ترانسفورماتور

 که به آن متصل است،ری و بار بزرگت قیمت باالتر به دلیل برخوردار است،

بنابراین زمان تعویض این ترانسفورماتور را به عنوان مبنا در نظر گرفته و 

بر اساس  ی دیگرترانسفورماتورها برداریبهرهسال تعمیر، تعویض و هزینه 

  .شودتعیین می بودجهقید 

 مطالعه موردی .7

ه های قبلی بشده در بخش ارائهدر این قسمت، با توجه به توضیحات 

ترانسفورماتور توزیع پرداخته و زمان تعمیر، تعویض و هزینه کل  2بررسی 

هزینه کل سالیانه شامل  ،ریزی پویابرنامه روشدر  شود.سالیانه آنها تعیین می

عالوه بر باشد. هزینه نگهداری، تعمیرات اساسی و جایگزینی تجهیز می

 مورد دیگر روش دو از استفاده با همسأل ،شده معرفی پویا ریزیبرنامه روش

اول  روشدر  شود.گیرد و نتایج با هم مقایسه میتجزیه و تحلیل قرار می

 اولیهاطالعات : 1جدول 

 ترانس
kVA088 

 ترانس
kVA638 

 ترانس
kVA315 

 نسترا
kVA258 

 ترانس
kVA188 تجهیز 

402/4  40/4  42/4  402/4  40/4  
 نرخ خرابی

 (بر سال 1)

10 12 10 11 10 
 تجهیزاولیه سن 

 )سال(

0 0 0 0 0 
 مدت بی برقی

 )ساعت(

024 044 024 124 84 
اولیه  میزان بار

(kW) 

2/4%  0%  2/1%  7%  0%  
 نرخ سالیانه 

 رشد بار

0030443044 0439813144 3044003428  0430093044 1139183044 

 هزینه تجهیز جدید

 t=0در 

 )تومان(

(10) 

mBV

P

SV

SYD

(12) 

(10) 

( ( / 2) 0.5)
[ ]( )m

m n m
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سال( ترانسفورماتورها  04فرض بر این است که در طول دوره مطالعه )

فقط هزینه نگهداری  ،در نتیجه هزینه کل تعمیر اساسی و یا تعویض نشوند

 توزیع مورد استفاده قرار ایهکه بیشتر در شرکت دوم روش .باشدتجهیز می

 اما شونداساسی نمی تعمیر ترانسفورماتورها که است صورت این به گیردمی

دلیل افزایش  به است ممکن جایگزینی این .دارد وجود آنها تعویض امکان

بنابراین در این حالت هزینه نگهداری تجهیز یا رشد بار رخ دهد،  هایهزینه

به طور خالصه  باشد.جایگزینی تجهیز می ونگهداری  هایامل هزینهش کل

 ،گیردمیمورد استفاده قرار مسأله جهت حل  که در این مقاله روشیسه 

 عبارت است از:

 تعویض اول: بدون تعمیر اساسی و روش - 

 دوم: فقط تعویض)بدون تعمیر اساسی( روش -

 شده در مقاله ارائهریزی پویا سوم: روش برنامه روش -

 نتایج .0

 024، 144مشخص است ترانسفورماتورهای  «0 جدول»ر که از همانطو

تعویض  .اندشده تعویض بار دو مطالعه دوره طول در آمپر ولت کیلو 012 و

ترانسفورماتورها در نتیجه  ،بودهبه علت رشد بار این ترانسفورماتورها اولیه 

 با یک ترانسفورماتور جدید  یمقمست اساسی شوند تعمیربدون اینکه 

شود تا این تعویض زود هنگام ترانسفورماتور باعث می گردند.گزین میجای

هنوز به پایان عمر  زیرا تجهیز ،های مرتبط با تجهیز افزایش یابدهزینه

به عنوان مثال اگر رشد بار صفر باشد زمان  .است اقتصادی خود نرسیده

 است که به علت رشد بار 00سال  kVA144بهینه تعویض ترانسفورماتور 

این تعویض شده است و  14سال زودتر و در سال  10این ترانسفورماتور 

برداری افزایش یابد. تعویض دوم به علت مسائل شود تا هزینه بهرهعاملی می

دهد در نتیجه ترانسفورماتورها ابتدا تعمیر اساسی شده و اقتصادی رخ می

 نگهداری هایگردند، یعنی در این حالت افزایش هزینهسپس جایگزین می
 -حفظ آن مقرون بهبه  نسبت ترانسفورماتور تعویض شودمی باعث تجهیز

 

چون رشد   آمپر، کیلوولت 844و  004ترانسفورماتورهای در  تر باشد.صرفه

 امکان این بنابراین بار به حدی نیست که باعث تعویض ترانسفورماتور شود

و  ریزی کردبرنامه تعمیرات اساسی هایبرنامه اجرای برای تا دارد وجود

 سپس در صورت لزوم ترانسفورماتور جایگزین شود.

نگهداری سالیانه   ، در روش اول هزینهدهدنشان می «0 جدول»نتایج 

باال رفتن عمر ترانسفورماتور دلیل آن، رگی است که ترانسفورماتورها عدد بز

 kVA 044 . به عنوان مثال در ترانسفورماتوراستنرخ خرابی آن  افزایش و

 و تعویض )سال( زمان بهینه تعمیر :2جدول 

 تجهیز kVA188ترانس  kVA258ترانس  kVA315ترانس  kVA638ترانس  kVA088ترانس 

وم مدل 
ض د
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عوی
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عوی
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ول
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ن ت
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 روش اول - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 روش دوم - 14 - 00 - 7 - 00 - 10 - 07 - 18 - - - 04 - -

 روش سوم - 14 02 08 - 7 00 02 - 10 00 09 18 01 27 - 19 00 20 -

 )تومان(سالیانه کلهزینه  : 3جدول 

ترانس 

kVA088 

ترانس 

kVA638 

ترانس 

kVA315 

ترانس 

kVA258 

ترانس 

kVA188 
 تجهیز

 مدل 

 اول روش 1418×7/89 1418×2/9 1404×1/21 1404×2/08 1404×0/70

730793710 732003889 030093098 031023011 212300030  دومروش  

200379030  230013400 034703077 039423114 379247130  سومروش  
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باشد. اما چنانچه تومان می 08/2×0414ولت آمپر این مبلغ در حدود  کیلو

ترانسفورماتور در زمان مناسب جایگزین شود هزینه سالیانه کاهش 

رسد. از طرف میمیلیون تومان  2/7شت و به حدود چشمگیری خواهد دا

 %08را این هزینه توان میسازی یک برنامه تعمیری مناسب دیگر، با پیاده

بنابراین روش  میلیون تومان رساند. 2/2بیشتر کاهش داد و به حدود 

دهد تا با بردار شبکه قرار میریزی پویا این امکان را در اختیار بهرهبرنامه

ای در جویی قابل مالحظههصرف ،تجهیززمان بهینه تعمیر یا تعویض اب خانت

سالیانه ناشی از روش دوم و  هزینهبین تالف خاگر ا ها انجام دهد.هزینه

سطح  kVA044  روش سوم را محاسبه و در تعداد کل ترانسفورماتورهای

 خواهیم داشت: کردمشهد ضرب  ستانشهر

 

 

به روش  نسبت پویا ریزیبرنامه شرو از استفاده است مشخص (18)از  

میلیون تومانی  012جویی سالیانه موجب صرفه توزیع، هایشرکت در مرسوم

 بنابراین تعمیر .شودمی kVA044 هایترانسفورماتور برداریبهره هایهزینه در

، نقش تعیین زمان بهینه تعویض و آنجایگزینی از  قبل ترانسفورماتور اساسی

     .کندمی ءتجهیز ایفاهای مرتبط با هزینهرساندن مهمی در به حداقل 

 گیرینتیجه .9

شرایط کشور و اطالعات موجود در شرکت بر اساس در این مقاله، 

چند ترانسفورماتور توزیع نمونه ، رضوی خراساناستان  نیروی برق توزیع

و  اساسی تعمیر ،و زمان بهینه تعویضمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

سواالتی که اینجا  تعیین گردید. ترانسفورماتورها برداری سالیانههبهر هزینه

در کاهش  ثیریأت ترانسفورماتور اساسی تعمیر آیا که است این دشومی مطرح

چه  ترانسفورماتوردارد؟ و زمان بهینه تعویض  آنبرداری های بهرههزینه

 باشد؟قع میوم

ا نقشه راهی در اختیار ریزی پویدهد استفاده از برنامهنتایج نشان می

تا با تعیین زمان بهینه تعمیر اساسی و  بردار شبکه قرار خواهد دادبهره

برداری را کاهش دهد. از طرفی های بهره، هزینهترانسفورماتورجایگزینی 

در را برداری های بهرهیک تجهیز عالوه بر اینکه کاهش هزینه تعمیر اساسی

های موجود مدت کند تا از دارائیهم میپی خواهد داشت این امکان را فرا

سازی پیاده باتوانند می صنایع و هاشرکت بنابراین تری استفاده کرد.طوالنی

ها و تجهیزات خود و تعیین زمان یک الگوریتم مناسب، متناسب با دستگاه

ها و افزایش کیفیت موجب کاهش هزینه آنها،بهینه تعمیر اساسی و تعویض 

       ات خود شوند.  محصوالت و خدم

در مقاله حاضر، هر ترانسفورماتور به عنوان یک تجهیز مستقل و منفرد 

های نگهداری و توان برنامهمورد بررسی قرار گرفته است اما در مواردی نمی

تعمیرات تجهیز را مستقل از سایر تجهیزات فرض کرد، به عبارتی اجرای 

باشد. برای این به هم وابسته میهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات برنامه

حالت بهتر است تجهیزات نزدیک به هم در یک گروه فرض شود و با 

 .جایگزنی مورد بررسی قرار گیردمسأله تعریف پارامترهای جدید 
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