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  یتشکر و قدردان

 بھ يکارشناس مقطع در را قدرت-برق يمھندس رشتھ لیتحص نامھ، انیپا نیا ریتقر با کھ اکنون

 برق گروه در بزرگوارم دیاسات از را يسپاسگزار مراتب تا دانمیم واجب خود بر رسانم،یم انیپا
 يابر ھمواره کھ ينیحس يھاد دیس دکتر يآقا جناب ارجمندم يراھنما استاد خصوصًا زنجان دانشگاه

 کھ مھربانم مادر و پدر از .آورم يجا بھ اند، بوده دلسوز و صبور ياستاد شاگردانشان گرید و بنده

 زحمات من پرورش و رشد يبرا و اند بوده ام يحام و پشتوانھ يزندگ مراحل يتمام در ھمواره
 يعالمت نیامیبن مھندس يآقا جناب بزرگوارم برادر از .مینمایم يسپاسگزار اند، شده متحمل را ياریبس

 کسب ریمس در حرکت روشنگر و لیتحص ادامھ يبرا من ياصل مشوق کھ ترانسفو رانیا شرکت در
 افزار نرم ھیتھ بخش در کھ يمھر دیحم مھندس يآقا جناب از. سپاسگزارم اریبس اند، بوده نافع علم

 از نیھمچن .مینمایم يردانقد نمودند، برطرف و داده پاسخ صبورانھ را يمتعدد اشکاالت و سواالت

 روغن ياستانداردھا و ھا آزمون مورد در شانارزشمند يھا یيراھنما بابت يرحمت رعنا خانم سرکار
  .مینما يم تشکر ترانسفورماتور

  

 ا... ولي الْتوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  چکیده

 قابلیت و شبکھ پایداري. است قدرت ھاي شبکھ گرانقیمت و مھم بسیار اجزاء از یکي ترانسفورماتور

 ترانسفورماتور ناگھاني خروج. باشد مي ترانسفورماتورھا مستمر و صحیح عملکرد مستلزم آن اطمینان

 غیر و مستقیم ھاي ھزینھ و شده ناپذیر جبران خسارات آمدن وارد باعث عیب بروز اثر در مدار از
 ھنگام عیب بموقع تشخیص ملزو .کند مي تحمیل قدرت ھاي شبکھ براداران بھره بھ را زیادي مستقیم

 ترانسفورماتور از مناسب نگھداري ھمچنین و خطا وقوع از قبل پنھان عیوب شناسایي خطا، بروز
 کرده جادیا را "عمر مدیریت و وضعیت ارزیابي" عنوان با اي گسترده مبحث امروزه کھ ھستند يلیمسا

 ارزیابي یک سرعت و سھولت يطرف از .اند داده قرار محققین و صنعت صاحبان توجھ مورد بسیار و

 کھ است اي شده بندي دستھ و کامل ھاي داده داشتن اختیار در نیازمند گام اولین در آن موفقیت و دقیق
 در با امروزه خوشبختانھ. کرد پیدا دسترسي آنھا نیاز مورد بخش بھ بتوان ممکن زمان کمترین در

 قرار استفاده مورد اطالعاتي ھاي بانک ایجاد و حيطرا براي کھ قدرمندي افزارھاي نرم داشتن اختیار
 در. است شده پرداختھ آن بھ نامھ پایان این در کھ است اي مسالھ این و شده میسر امکان این گیرند، مي

 نیاز این پاسخگوي تحقیق این حاصل امیدواریم و ندارد وجود افزاري نرم چنین کشور در حاضر حال
 روي بر کشور در امروزه کھ ھایي پژوھش گرفتن نظر در با تا است شده سعي اینجا در. شود واقع

 ابزار میشود، انجام قدرت ھاي شبکھ در ترانسفورماتورھا عمر مدیریت و وضعیت ارزیابي و پایش
 بھ مربوط ھاي داده از اطالعاتي بانک یک آوري جمع براي 1اکسس افزار نرم از استفاده با مناسبي

 یک براي مناسبي ورودي ھاي داده آن، خروجي بطوریکھ شود، فراھم ترانسفورماتورھا وضعیت پایش
   . باشد ترانسفورماتور عمر مدیریت و وضعیت ارزیابي و پایش سیستم
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 و شبکھ يداریپا. است قدرت يھا شبکھ متیگرانق و مھم اریبس اجزاء از يکی ترانسفورماتور

 يناگھان خروج .باشد يم ترانسفورماتورھا مستمر و حیصح عملکرد مستلزم آن نانیاطم تیقابل

 نھیھز و شده ریناپذ جبران خسارات آمدن وارد باعث بیع بروز اثر در مدار از ترانسفورماتور

 يھا نھیھز .کند يم لیتحم قدرت يھا شبکھ براداران بھره بھ را يادیز میمستق ریغ و میمستق يھا

 بھ يگاھ يشگاھیپاال و يمیپتروش يھا مجتمع در ای فلزات ذوب مانند يعیصنا در يبرق يب از يناش

 در يبرق يب بھ منجر بیع صیتشخ چقدر ھر .رسد يم ساعت در الیر اردیلیم چند مرز

 و شده انجام يشتریب سھولت و سرعت با زین آن رفع ردیگ صورت قتریدق و عتریسر ترانسفورماتور
  .بود خواھد کمتر آن از يناش خسارات

 ادامھ خود کار بھ ھنوز سفورماتورتران آنھا وجود با کھ پنھان وبیع و خطاھا صیتشخ يطرف از

 فراھم را خطا وقوع ينیب شیپ امکان است، نشده آن يحفاظت يھا رلھ عملکرد موجب و دھد يم

 برق يب بدون امکان صورت در مناسب اقدامات انجام با بردار بھره تا شود يم موجب و کرده

 بیع نمودن رطرفب امکان عدم صورت در ای و کرده برطرف را بیع سفورماتورنترا کردن
 آن ضیتعو ای ریتعم جھت شبکھ از سفورماتورنترا کردن خارج يبرا را الزم يھا يزیر برنامھ

  . دھد انجام

 عمر شیافزا موجب بموقع يھا سیسرو و ھا يدگیرس انجام و مناسب ينگھدار گرید يسو از

 در را متیگرانق المان نیا از يشتریب استفاده فرصت بردار بھره بھ و گردد يم ترانسفورماتور

 تعمیرات و نگھداري .شود يم ھا نھیھز در یيجو صرفھ موجب قیطر نیا از و داده قدرت شبکھ

 در تدریج بھ 1970 دھھ از كھ است تعمیرات و نگھداري ھاي روش سوم نسل 1وضعیت برمبناي

  . باشد يم 2تیوضع شیپا آن يمرکز ھستھ و است  شده وارد صنعت

 نیھمچن و خطا وقوع از قبل پنھان وبیع یيشناسا خطا، بروز ھنگام بیع بموقع صیتشخ لزوم
 عنوان با يا گسترده مبحث دھنده لیتشک ياجزا يھمگ ترانسفورماتور از مناسب ينگھدار

 نیمحقق و صنعت صاحبان توجھ مورد اریبس امروزه کھ ھستند"عمر تیریمد و تیوضع يابیارز"

 از حاصل يا شبکھ در ترانسفورماتور عمر شیپا و يابیارز ستمیس کی واقع در .است گرفتھ قرار

  :]6[ دھد پاسخ ریز ياساس مسالھ سھ بھ بتواند دیبا قدرت ترانسفورماتور نیچند

                                                             
١ Condition based maintenance 
٢ Condition monitoring 



٣ 
 

 آن وگسترش جادیازا يناش خسارات رساندن حداقل وبھ داده رخ يخطا بموقع صیتشخ -1

 تر فیضع يترانسفورماتورھا صیتشخ و ترانسفورماتور کی در پنھان يخطاھا صیتشخ -2

 شبکھ در
 ترانسفورماتور ضیتعو ای ریتعم و ينگھدار تیریمد برنامھ ارائھ -3

  : از عبارتند يستمیس نیچن ياجرا يبرا ياساس مرحلھ سھ و

 ترانسفورماتور تیوضع شیپا-1

  ترانسفورماتور در پنھان وبیع ای آشکار يخطاھا صیتشخ -2

  ترانسفورماتور عمر و تیوضع يابیارز -3

 يعنی اول مرحلھ حیصح ياجرا مستلزم ،تیوضع يابیارز و خطا صیتشخ يعنی سوم و دوم مرحلھ
 ثبت و يریگ اندازه قیطر از ترانسفورماتور تیوضع مستمر شیپا .باشند يم تیوضع شیپا

 در نگیتوریمان ستمیس کی ياصل فھیوظ. شودیم دهینام" نگیتوریمان" ،يتیوضع مختلف يپارامترھا

 گذشتھ. است ترانسفورماتور در آمده بوجود دیجد بیع کی يھا نشانھ کردن آشکار ترانسفورماتور،

 يبرا يزیر برنامھ مانده،یباق عمر ينیب شیپ چون يگرید يایمزا يستمیس نیچن از استفاده نھایا از
 کاھش ،ترانسفورماتور عملکرد يساز نھیبھ و يبارگذار اضافھ امکان يبررس ،مناسب يبارگذار
  .دارد ھمراه بھ زین را کارکنان يمنیا شیافزا و يستیز طیمح صدمات و خطرات

 رفتار فیتوص يبرا يتیوضع مھم يپارامترھا ترانسفورماتور نگیتوریمان ستمیس کی
 داده با و کرده ثبت و يآور جمع را يکیمکان و يکیالکتر ،يحرارت بخش سھ در ترانسفورماتور

 و کوتاه اتصال يھا انیجر دامنھ ،ولتاژ میتنظ دیکل تیوضع زمان، حسب بر بار يمنحن مانند یيھا
 و "3يبردار بھره با ھمزمان" روش دو بھ پارامترھا نیا وستھیپ ثبت و يآور جمع. دھدیم ارتباط... 

 صیتشخ در پارامتر کی تیاھم زانیم بھ بستھ نیھمچن.شودیم انجام "4مدار از خروج ھنگام" ای

 مورد در ،يبردار بھره با ھمزمان نِگیتوریمان بھ مربوط يھا نھیھز و ترانسفورماتور تیوضع
 معموًال امروزه مثال، عنوان بھ. شودیم يریگ میتصم پارامتر آن بھ مربوط يھا داده يآور جمع نوع

 صیتشخ يول شوندیم شیپا و يریگ اندازه يبردار بھره با ھمزمان صورت بھ يحرارت يتھایکم
  .ردیگ يم صورت مدار از خروج ھنگام لیتبد تابع از استفاده با چھایپ میس در بیع

 و ثبت خام يھا داده. است شده داده نشان نگیتوریمان ستمیس کی مختلف يقسمتھا 1-1 شکل در

 نیا. شوند يم لیتبد لیتحل قابل يپارامترھا بھ مناسب يمدلھا لھیوس بھ معموال شده يآور جمع

                                                             
٣ Online monitoring 
٤ Offline monitoring 
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 و يمرز ریمقاد نیھمچن و ترانسفورماتور يعاد کار طیشرا بھ مربوط اطالعات کنار در پارامترھا
 تیوضع ،يفاز منطق مانند ھوشمند يروشھا کمک بھ و شوند يم لیتحل و ھیتجز تھایکم يا آستانھ

 ]3[.شوند يم گرفتھ الزم ماتیتصم تینھا در و شده يابیارز ترانسفورماتور

  

  نگیتوریمان ستمیس کی يکل يشما: 1-1 شکل

 يترانسفورماتورھا يبرا فقط عمر تیریمد و تیوضع شیپا بحث کشور، داخل در حاضر حال در
 مورد در. دارد قرار عیصنا صاحبان و قدرت يھا شبکھ برداران بھره توجھ مورد قدرت

 جمع يبرا کھ يلیمسا و مشکالت و ترانسفورماتورھا نیا يباال تیجمع عیتوز يترانسفورماتورھا
  . ندارد ياقتصاد ھیتوج کار نیا دارد وجود آنھا بھ مربوط يھا هداد يآور

 حجم قدرت شبکھ کی در موجود قدرت يترانسفورماتورھا گرفتن نظر در با فقط يحت حال ھر در
 و سھولت گرید يسو از. بود خواھد ادیز آنھا تیوضع يابیارز و شیپا يبرا ازین مورد يھا داده

 و کامل يھا داده داشتن اریاخت در ازمندین گام نیاول در آن تیموفق و قیدق يابیارز کی سرعت
. کرد دایپ يدسترس آنھا ازین مورد بخش بھ بتوان ممکن زمان نیکمتر در کھ است يا شده يبند دستھ

 يھا بانک جادیا و يطراح يبرا کھ يقدرمند يافزارھا نرم داشتن اریاخت در با امروزه خوشبختانھ
 انیپا نیا در کھ است يا مسالھ نیا و شده سریم امکان نیا رند،یگ يم قرار استفاده مورد ياطالعات

 میدواریام و ندارد وجود يافزار نرم نیچن کشور در حاضر حال در. است شده پرداختھ آن بھ نامھ

 گرفتن نظر در با تا است شده يسع نجایا در. شود واقع ازین نیا يپاسخگو قیتحق نیا حاصل
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 عمر تیریمد و تیوضع يابیارز و شیپا يرو بر کشور در امروزه کھ یيھا شپژوھ
 5اکسس افزار نرم از استفاده با يمناسب ابزار شود،یم انجام قدرت يھا شبکھ در ترانسفورماتورھا

 فراھم ترانسفورماتورھا تیوضع شیپا بھ مربوط يھا داده از ياطالعات بانک کی يآور جمع يبرا
 و تیوضع يابیارز و شیپا ستمیس کی يبرا يمناسب يورود يھا داده ،آن يخروج کھیبطور ،شود

 يم نشان را ياطالعات بانک نیچن مختلف يھایورود 2-1 شکل .باشد ترانسفورماتور عمر تیریمد

  .دھد

  

  ترانسفورماتور تیوضع شیپا يھا داده از ياطالعات بانک کی مختلف يھایورود: 2-1شکل

 تیوضع يابیارز و شیپا يروشھا و يفن يمبان بھ اختصار بھ نامھ انیپا نیا دوم فصل در
 شده يمعرف شده، يطراح افزار نرم يکل ساختار سوم فصل در. است شده پرداختھ ترانسفورماتورھا

 يم شرح را گزارشات ھیتھ نیھمچن و ھا داده ورود يبرا افزار نرم با کار نحوه چھارم فصل. است

  .دارد اختصاص کار ادامھ يبرا شنھاداتیپ و يریگ جھینت بھ زین پنجم فصل و دھد

  

  

  

                                                             
٥Access 
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  فصل پنجم

  ادامه کار يشنهادات برایو پ يریجه گینت
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 متیگرانق زیتجھ نیا" عمر تیریمد و تیوضع يابیارز"قدرت، يھا شبکھ در ترانسفورماتور تیاھم

 از تیوضع شیپا ترانسفورماتور، تیوضع يابیارز در مولفھ نیتر ياصل و نیاول. کندیم الزام را

 در کھ باشد يم زمان طول در ترانسفورماتور بھ مربوط مختلف يھا داده ثبت و يآور جمع قیطر
 يھا آزمون و ھا يبازرس جینتا توانند يم ھا داده .است گرفتھ قرار توجھ مورد نامھ انیپا نیا

 و نیمھمتر يفن يمبان و روندیم کار بھ ترانسفورماتور تیوضع يابیارز يبرا کھ باشند يمختلف
 يسع مطالعھ نیا در. است گرفتھ قرار بحث مورد مفصًال نامھ انیپا نیا دوم فصل در آنھا نیجتریرا

 از ياطالعات بانک کی جادیا يبرا يابزار اکسس، کروسافتیما افزار نرم از استفاده با تا است شده
 افزار نرم نیا يکل ساختار .شود يطراح ترانسفورماتور تیوضع شیپا بھ مربوط مختلف يھا داده

 نامھ انیپا نیا در شده انجام کار. است شده حیتشر چھارم فصل در آن با کار نحوه و سوم فصل در

. باشدیم ترانسفورماتور عمر تیریمد و تیوضع يابیارز جامع افزار نرم کی يطراح در قدم نیاول

 و" گزارشات ھیتھ و ھا داده ثبت و يآور جمع" بخش دو يدارا يستیبا واقع در يافزار نرم نیچن

 شده اجرا آن اول بخش اعظم قسمت مطالعھ نیا در کھ باشد" تیوضع يابیارز و گزارشات لیتحل"

 کھ رد،یگیبرم در را مختلف آزمون دوازده بھ مربوط يھا داده افزار نرم نیا حاضر حال در. است

 ریتعم و ينگھدار سوابق جملھ از يگرید يھا داده ثبت امکان آن لیتکم يبرا توانیم ندهیآ در
 لیتحل ون،یزاسیمریپل درجھ ،يجزئ ھیتخل آزمون ،يا کارخانھ يھا آزمون سوابق ترانسفورماتور،

 انجام يستیبا يآت يکارھا در کھ يبعد مھم گام. کرد جادیا آن در زین را...  و کیالکتر يد پاسخ

 .باشدیم "تیوضع يابیارز و گزارشات لیتحل " يعنی افزار نرم دوم بخش يرو بر کار شود،
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