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  چکيده
اطمينان از همخواني وضعيت سيستم عايقي با عمر نصب شده . سال است ۳۰مفيد ترانسفورماتورها قدرت بر اساس استانداردها موجود عمر 

مانده ترانسفورماتورها  در اين مقاله يك روش برا تخمين عمر باقي. هنگام آن جلوگير کند تواند از بروز نقص و از کارافتادگي نابه ترانسفورماتور، مي
به سه  2COو  COدر اين روش، وضعيت سيستم عايقي بر اساس مقادير گازها . است شده  ها حل شده در روغن معرفي قدرت بر اساس آناليز گاز

2H ،4CH ،2بند انجام شده و در نظر گرفتن مقادير گازها  سپس، بر اساس دسته. شود بند مي دسته کلي تقسيم 6C H  2وNتر  ، وضعيت دقيق
ترکيب شده  ١گرها با استفاده از الگوريتم سنجش فاز در نهايت خروجي اين تخمين. شود گر فاز تخمين زده مي وسيله چهار تخمين  سيستم عايقي به

دليل عدم قطعيت در نتايج حاصل شده بر اساس مقادير گازها و نسبي بودن موضوع تخمين وضعيت  به. شود ت سيستم عايقي مشخص ميو وضعي
ها گرفته شده  نتايج حاصل از اعمال نمونه. سيستم عايقي، از منطق فاز در تخمين و ترکيب نتايج حاصله بر اساس مقادير گازها، استفاده شده است

دهد که وضعيت تشخيص داده شده برا ترانسفورماتورها مورد بررسي در توافق بسيار خوبي  روش مورد نظر نشان مي فورماتورها مختلف بهاز ترانس
  .تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي در ترانسفورماتورها قدرت مورد استفاده قرار گيرد اين روش مي. ها است با وضعيت واقعي آن
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Abstract 

Any power transformer is expected to serve at least for 30 years according to the current standards. Therefore, 
the insulation life time should be in a good match with it to prevent unwanted failure or damage of transformers 
as a result of insulation failure. Based on the analysis of dissolved gases in oil, a new method is proposed for the 
estimation of remaining life of power transformer. In this method, status of the insulation is classified in three 
general groups based on the CO and CO2 contents of the oil. Then, having the H2, CH4, C2H6 and N2 contents of 
the oil, the condition of the insulation is determined more accurately by using the aforementioned classification 
and four fuzzy estimators. The fuzzy logic is employed to improve the accuracy of the estimated status for the 
insulation, obtained from the method based on the amount of dissolved gases in the oils. The proposed method is 
applied on different sets of samples obtained from several transformers with certain insulation conditions. The 
estimated status for the insulation of each transformer showed a good agreement with corresponding set of data 
for the same transformer. 
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  مقدمه - ۱
افزايش عمر اقتصاد ترانسفورماتورها قدرت يکي از  

برا عملي شدن . موضوعات مهم در زمينه مديريت انرژ است

مانده اين تجهيزات از اهميت  اين امر، تخمين دقيق عمر باقي

ها مربوط  توان هزينه با اين کار مي. است برخوردارويژه 

حداقل رسانده و قابليت  بهجايگزيني، تعميرات و نگهدار را  به

از طرف ديگر، . ]۶و  ۵[اطمينان سيستم را تا حد زياد باال برد 

کرد قابل اطمينان  عمر مفيد مورد انتظار و عمل

ها  ميزان فرسودگي سيستم عايقي آن ترانسفورماتورها قدرت به

ها گرمايي، الکتريکي و تجزيه  تنش. ]۲و  ۱[بستگي دارد 

ن از عوامل مهم در فرسودگي سيستم عايقي الکتروشيميايي روغ

  .]۴و  ۳[آيند  به حساب مي

و تجزيه شيميايي ) جامد(در اثر فرسودگي سيستم عايقي  

صورت حل شده در  روغن مقادير از گازها هيدروکربني به

، 2H ،4CHها  گاز. ]۷-۹[شود  روغن ترانسفورماتور ظاهر مي

2 6C H ،2 4C H ،2 2C H ،2N ،CO  2وCO  از مهمترين

مقدار و سرعت توليد هر . گازها توليد شده در روغن هستند

يابد  از گازهـا نـام بـرده در اثـر وجـود خطـا افزايـش مييک 

ها متعدد  ها مختلف روش در استانداردها و نوشته. ]۱۱و  ۱۰[

ن، ـل روغـر گازها داخـدر زمينه خطايابي بر اساس مقادي

، IECتوان به  ها مي از اين روش. ]۱۲-۱۴[آورده شده است 

مروزه، عالوه بر اين ا. راجرز، دورننبرگ و مثلث اشاره کرد

ها  ها هوشمند مانند خبره، فاز و شبکه ها، از سيستم روش

عصبي برا تحليل نتايج و خطايابي در ترانسفورماتورها قدرت 

ها موجود بر اساس  بيشتر روش. ]۱۵- ۱۷[شود  استفاده مي

رو ترانسفورماتورها   موضوع خطايابي و کار بر مقادير گازها به

اخته و در زمينه تخمين عمر بر اساس مقادير گازها پرد معيوب 

همچنين، در بيشتر موارد فقط . روش منسجمي وجود ندارد

گير گازها در ترانسفورماتورها مختلف بسنده  انجام اندازه به

  .شده است

گير شده مقادير گازها در  اين مقاله نتايج اندازه ۳در بخش   

لف در طول دوره سرويس بيش از صد و چهل ترانسفورماتور مخت

اقتباس شده است، آورده شده  ۸و  ۷ترانسفورماتور، که از مراجع 

با وجود اين، تخمين وضعيت سيستم عايقي يك  .است

ترانسفورماتور در حالت كلي بر اساس اين اطالعات آمار با 

 :مشکالت زير همراه است
گازها در هر دوره سرويس گير شده   مقادير اندازه - الف

انسفورماتور، برابر با متوسط اندازه گازها توليد شده در تر

  .ترانسفورماتورها آزمايش شده است

گير مقادير گازها برا يک ترانسفورماتور خاص،  در اندازه -ب
 ۸و  ۷مقادير گازها ممکن است با مقادير آورده شده در مراجع 

 همخواني نداشته باشد که اين خود باعث عدم قطعيت و تطابق
  .در نتايج حاصل خواهد شد

ها معيار برا جداساز ترانسفورماتور  گير در اين اندازه -ج
  .معيوب از ترانسفورماتور سالم وجود ندارد

در اين مقاله يك روش جديد برا تجزيه و تحليل مقادير   
منظور تخمين عمر و مقايسه  گازها توليد در ترانسفورماتور به

در اين روش، . فورماتور آورده شده استآن با شرايط نصب ترانس
وجود يا عدم وجود عيب در آن  وضعيت ترانسفورماتور با توجه به

در صورت سالم بودن آن بر اساس مقادير . است بررسي شده 
وضعيت کلي سيستم عايقي در سه دسته  2COو  COگازها 

عايق با "و " عايق با کيفيت متوسط"، "ا کيفيت خوبعايق ب"شامل 
تر  در مرحله بعد، وضعيت دقيق. شود تقسيم مي" کيفيت کم

بند انجام شده و مقادير  سيستم عايقي با استفاده از دسته
2H ،4CH ،2گازها  6C H  2وN گر  وسيله چهار تخمين به

در هر مرحله، از منطق فاز برا . شود فاز تشخيص داده مي
اين سيستم . شود تحليل نتايج و تخمين وضعيت استفاده مي

ساز  خبره قابل پياده - راحتي در قالب يک سيستم فاز به
ر ها موجود د استفاده از اين روش در کنار ساير روش. است

زمينه خطايابي، امکان ايجاد يک سيستم تشخيصي کامل را در 
ها انجام شده در مورد  ساز  شبيه. کند ترانسفورماتور فراهم مي

دهنده اين مطلب است که سيستم مورد  ها عملي نشان نمونه
مانده  نظر در تشخيص ميزان فرسودگي و تخمين ميزان عمر باقي

  .ثر استترانسفورماتورها قدرت بسيار مو
  

 مانده ترانسفورماتورها قدرت تخمين عمر باقي - ۲
ها موجود در ترانسفورماتورها قدرت از سلولز  اکثر عايق  

در اثر گذر زمان، حضور گرما، اکسيژن و رطوبت، . اند ساخته شده
ساختار مولکولي سلولز و مواد عايق موجود در سيستم عايقي 

زيه و تغيير شيميايي قرار ترانسفورماتورها قدرت، در معرض تج
در اثر تغيير ساختار و تجزيه شيميايي سلولز، . گيرند مي

يابد، که  ها الکتريکي و مکانيکي آن کاهش مي مشخصه
با افزايش . شود الح فرسودگي يا پير عايق ناميده ميطاص به

رطوبت، اکسيژن و دما کار ترانسفورماتور سرعت فرسودگي 
نتيجة فرسودگي سيستم عايقي . يابد يسيستم عايقي افزايش م

ها آزاد گلوکز،  در ترانسفورماتورها قدرت شامل مولکول
از ها آلي  اسيد، کربن اکسيد رطوبت، گازها منواکسيد و د

  .محلول در روغن استو گازها هيدروکربني  furanخانواده 
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ها موجود در زمينه تخمين وضعيت  اساس کار همه روش  
ماتورها قدرت، آناليز مواد ناشي از فرسودگي در ترانسفور

آناليز مقدار   توان به ها مي از اين روش. سيستم عايقي است
، آناليز مقادير گازها محلول در furanرطوبت، آناليز مقدار 

در اغلب موارد . الکتريک اشاره کرد گير پاسخ د روغن و اندازه
خمين وضعيت ها موجود در زمينه ت امکان اعمال همه روش

 ٢صورت برخط بردار به يک ترانسفورماتور در حال بهره به
آناليز گازها محلول در روغن از جمله . پذير نيست امکان
ترانسفورماتورها  صورت برخط بر رو  هايي است که به روش

عنوان يک وسيله تشخيص  تواند به قدرت قابل اعمال است و مي
  .مورد استفاده قرار گيرد

  

 مين عمر بر اساس مقادير گازهاتخ - ۳
در طول فرآيند فرسودگي سيستم عايقي در   

ترانسفورماتورها قدرت، مقادير از گازها مختلف 
افزايش مقادير اين گازها . شود هيدروکربني در روغن توليد مي

کرد عاد و مطلوب  ا برا عمل عالمت تهديد کننده
ها  ست حلقهاين گازها در اثر شک. ترانسفورماتور است
. شوند تر در روغن ترانسفورماتور توليد مي هيدروکربني بزرگ

وسيله کروماتورگرافي گازها محلول  مقادير اين گازها بهتعيين 
گازها توليد در ترانسفورماتورها . ستپذير ا در روغن انجام

  .شوند تقسيم مي سه دسته کلي زير   قدرت به
  گازها هيدروكربني: ۱گروه 
  اكسيدها كربن: ۲ گروه
  شوند صورت طبيعي توليد مي گازهايي كه به: ۳گروه
بردار مستقيم و استخراج از  دو روش نمونه اين گازها به   

  .بالنكت گازها از ترانسفورماتور قابل استخراج هستند
و  COدر اثر تجزيه گرمايي سلولز مقادير زياد از گازها   

2CO 2همراه مقادير از گازها   بهH  4وCH  توليد
دما كار  سرعت توليد هريك از اين گازها به . شوند مي

مقادير و چگونگي توليد هر يک از . ترانسفورماتور بستگي دارد
کرد آن در  در طول عمل گازها محلول در روغن ترانسفورماتور

  . ]۸و  ۷[ادامه آورده شده است 
گاز نيتروژن گاز است كه فقط در اثر گذر زمان توليد   
بنابراين، با افزايش زمان استفاده از ترانسفورماتور مقدار . شود مي

اين گاز در اثر حضور هوا در داخل محفظه . رود توليد آن باال مي
ادير اين گاز با گذر زمان به تغييرات مق. شود روغن ايجاد مي

  .]۷[خواهد بود ) ۱(صورت شکل 

  
  

  تغييرات مقدار نيتروژن در طول دوره کارکرد ترانسفورماتور - ۱شکل 
  

و  4CHها سبك، از جمله  بيشترين مقدار از هيدروكربن  

2 4C H رانسفورماتور، توليد سالگي از عمر ت ۱۱- ۱۵، در محدوده
مقادير توليد اين گاز را در طول دوره كاركرد ) ۲(شکل  .شود  مي

عنوان  اين محدوده زماني به . ]۷[دهد  ترانسفورماتور نشان مي
شروعي برا تجزيه سيستم عايقي ترانسفورماتور در نظر گرفته 

  .شود مي
  

  
  

وره ها سبک در طول د مقادير توليد شده هيدروکربن - ۲شکل 
  كاركرد ترانسفورماتور

  

3تر مانند  ها سنگين هيدروكربن   8C H  2و 6C H در ،
سالگي از عمر ترانسفورماتور بيشترين مقدار  ۱۰- ۲۰محدوده 

با فرسودگي بيشتر سيستم عايقي، ). ۳شکل (خود را دارند 
شده و در اثر تركيب اين  گازها بيشتر در داخل روغن توليد
  .]۷[تر توليد خواهد شد  گازها طبق معادله زير، گازها سنگين

 

2 4 4 3 8C H CH C H+ →  )۱(  
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ها سنگين در طول دوره كاركرد  مقادير توليد هيدروکربن - ۳شکل 
  ترانسفورماتور

  

سال عمر دارد، گازها  ۲۰در ترانسفورماتور که بيشتر از   

2H  2و 2C H  ۴شکل(دارا بيشترين مقدار خود هستند .(
ها سنگين  دليل اين امر آن است که در اثر تجزيه هيدروکربن

ها آخر عمر ترانسفورماتور مقدار زياد هيدروژن و  در سال
ها سبک ديگر طبق معادله زير توليد خواهد شد  هيدروکربن

]۷[.  
  

  
  

مقادير توليد گازها هيدروژن و اتيلن در طول دوره  - ۴شکل 
 کارکرد ترانسفورماتور

  

2 6 2 2 22C H C H H→ +  )۲(  

سال از عمر  ۲۰-۱۶مقدار آب داخل روغن در فاصله   
مقادير ) ۵(شکل . رسد بيشترين مقدار خود مي ترانسفورماتور به 

در طول دوره كاركرد  آب محلول در روغن ترانسفورماتور را
 .]۷[دهد  ترانسفورماتور نشان مي

  

  
  

  مقدار آب توليد شده در طول دوره کارکرد ترانسفورماتور -  ۵شکل
  

ها جامد  در اثر فرسودگي عايق 2COو  COگازها   
تواند  ين گازها ميمقادير ا. شوند  توليد مي) سلولز(ترانسفورماتور 

ميزان فرسودگي سيستم   به عنوان معيار مهم برا پي بردن به
در اثر گذر زمان و . عايقي ترانسفورماتور مورد استفاده قرار گيرد

سپر شدن عمر ترانسفورماتور فرسودگي سيستم عايقي آن 
. بيشتر شده و مقادير توليد اين گازها نيز بيشتر خواهد شد

اين گازها در طول کارکرد عمر ترانسفورماتور به مقادير توليد 
 .]۸[است ) ۷( و) ۶(ها  صورت شکل

  

  
  

مقادير توليد گاز منواکسيدکربن در طول دوره کارکرد  - ۶شکل 
  ترانسفورماتور

  

  
  

اکسيدکربن در طول دوره کارکرد  مقادير توليد گاز د - ۷شکل 
 ترانسفورماتور
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وضعيت سيستم عايقي در سيستم مورد نظر برا تعيين  - ۴

  ترانسفورماتورها قدرت

نشان داده شده ) ۸(نما کلي سيستم مورد نظر در شکل   

در اين سيستم، ابتد وجود هرگونه عيب و خطا با توجه به . است

مقادير گازها داخل روغن توسط آشکارساز خطا مشخص  

ميزان  ،که ترانسفورماتور سالم باشد صورتي  در . شود مي

گر عمر  مانده آن توسط سيستم تخمين گي و عمر باقيفرسود

دليل اهميت   ، به2COو  COبر اساس گازها . شود مي تعيين

ها در فرآيند فرسودگي، وضعيت سيستم عايقي از نظر  باال آن

س سپ. شود بند مي ميزان فرسودگي در سه دسته کلي تقسيم

2بر اساس مقادير گازها  2 4 2 6, , ,N H CH C H  وضعيت

گرها مربوطه تخمين  وسيله تخمين  تر سيستم عايقي به دقيق

گرها فوق توسط روش سنجش  خروجي تخمين. شود زده مي

صورت معيوب بودن ترانسفورماتور،  در . فاز ترکيب خواهد شد

زمينه خطايابي ها موجود در  عيب آن بايد توسط ساير روش

  .تشخيص داده شود
 
  آشکار ساز خطا - ۱- ۴

وظيفه اصلي اين آشکارساز تشخيص وضعيت غيرعاد و   

ورود اين سيستم شامل . وجود عيب در ترانسفورماتور است

مقادير گازها داخل ترانسفورماتور و سرعت توليد گازها براساس 

) ۸( اين آشکارساز مطابق شکل. گير انجام شده است نمونه

که هر يک از  در صورتي. شامل چهار آشكارساز کوچکتر است

آشکارسازها نشان داده شده وجود عيب را تشخيص دهند، 

ترانسفورماتور دارا وضعيت غير عاد است و بايد نوع خطا 

  .ها موجود تعيين گردد آن توسط ساير روش
 
 
  

 

 
  

  رد نظرنما كلي سيستم مو - ۸شكل 
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 آشکارساز خطا بر اساس مقادير گازها •
، 2Nاين آشكارساز گازها حل شده در روغن را که شامل   

2H ،4CH ،2CH ،2 4C H ،2 6C H ،CO  2وCO  است با
در صورتي كه مقادير هر يك . کند مقايسه مي) ۱(مقادير جدول 

بيشتر باشد خروجي ) ۱(از گازها از مقادير داده شده در جدول 
اين آشكارساز وضعيت غيرعاد را در ترانسفورماتور نشان 

آستانه استفاده شده در آشکارسازها آورده شده  مقادير. دهد مي
آورده  IEEE Std C57.104TMبخش زير بر اساس استاندارد 

  .]۱۰[شده است 
 

مقادير آستانه استفاده شده در آشکارساز خطا بر اساس  - ۱ جدول

  مقادير گازها

TD
G

A
 

2CO

  

CO

  2 6C H

  

2 4C H

  

2 2C H

  

4CH

  

2H

  
۷۲۰ ۴۰۰۰  ۴۰۰  ۶۵  ۵۰  ۳۵  ۱۲۰  ۴۰۰  

  

  آشكارساز خطا براساس سرعت توليد گازها •
 1ppm.day-در اين آشکارساز سرعت توليد گازها برحسب   

  . شود مقايسه مي 1ppm.day۱۰-محاسبه شده و با مقدار آستانه 
  

  آشكارساز خطا بر اساس سرعت نسبي توليد گازها •
در اين آشکارساز سرعت نسبي گازها برحسب درصد محاسبه   

  .شود درصد در ماه مقايسه مي ۱۰شده و با مقدار آستانه 
  

  اس كل گازها حل شده در روغنآشكارساز خطا بر اس •
در اين آشكارساز مقدار كل گازها حل شده در روغن   

)TDGA ( محاسبه شده و با مقدار آستانهppm۷۲۰  مقايسه
در صورتي كه مقدار کل گازها بيش از مقدار فوق باشد . شود مي

عالوه بر اين سرعت توليد كل گازها . نشانه وجود خطا است
3ب حل شده در روغن برحس -1ft .day  محاسبه شده و با مقدار

3آستانه  -1ft .day ۱/۰ شود مقايسه مي.  
  

  گر عمر سيستم تخمين - ۲- ۴
نشان داده شده است، اين سيستم ) ۸(طور که در شکل  همان  

 COنوع کالس عايق بر اساس مقادير گازها  گر شامل تخمين
بر اساس کالس عايق و مقدار گاز  ۱گر فاز  ، تخمين2COو 

بر اساس کالس عايق و مقدار گاز  ۲گر فاز  نيتروژن، تخمين
بر اساس کالس عايق و مقدار گاز  ۳گر فاز  هيدروژن، تخمين

بر اساس کالس عايق و مقدار گاز اتان  ۴گر فاز  متان، تخمين
و  COر اين سيستم، ابتدا بر اساس مقادير گازها د. است

2CO سپس، بر . شود نوع کالس عايقي ترانسفورماتور تعيين مي

2 اساس کالس عايق و مقادير گازها 6C H ،4CH ،2H  و

2N تعيين  ۱-۴گرها  توسط تخمين  تر آن وضعيت دقيق
 .شود مي
گرها نشانگر وضعيت احتمالي  خروجي هر يک از اين تخمين  

ها مختلف تعريف  وضعيت. سيستم عايقي ترانسفورماتور است

شده برا سيستم عايقي ترانسفورماتور بر مبنا سن عايق به 

 ۶-۱۰سن ( ، خوب)سال ۵سن کمتر از ( نج دسته شامل عاليپ 

و ) سال ۲۱-۲۵سن ( ، بد)سال ۱۱- ۲۰سن ( ، متوسط)سال

در خروجي اين . شود تقسيم مي) سال ۲۶-۳۰سن ( خيلي بد

ها تعريف شده، که  سيستم، احتمال وجود هر يک از وضعيت

وسيله روش  به ،اند محاسبه شده ۴الي  ۱گرها  توسط تخمين

  .شوند نجش فاز ترکيب ميس

  

 گر فاز نوع کالس عايق تخمين - ۱- ۲- ۴

بند وضعيت سيستم  گر تقسيم وظيفه اصلي اين تخمين  

  .عايقي ترانسفورماتور در سه دسته کلي زير است

ها اين دسته دارا  عايق: ها با کيفيت خوب عايق -دسته اول

هستند و بيشتر در  ۵۰۰درجه پليمريزاسيوني بيش از 

ها  در اين عايق. شوند سال يافت مي ۱۵رانسفورماتورها زير ت

  .است ۱۰۰۰و  ۱۳۰به ترتيب زير  2COو  COمقادير گازها 

ها  اين دسته از عايق: ها با کيفيت متوسط عايق - دسته دوم

بيشتر در  هستند و ۳۰۰-۵۰۰دارا درجه پليمريزاسيوني بين 

مقادير . وندـش سال يافت مي ۱۵ترانسفورماتورها باال 

ب ـه ترتيـها ب قـه از عايـن دستـبرا اي 2COو  COا ـگازه

ها تقريبا فرسوده  اين عايق. است ۱۰۰۰-۲۱۰۰و۱۳۰- ۲۵۰

نظر کيفيت عايقي ولي هنوز در وضعيت نسبتا خوبي از  اند شده

  .هستند

درجه پليمريزاسيون اين دسته : ها با کيفيت کم عايق -دسته سوم

 ۲۰است و بيشتر در ترانسفورماتورها باال  ۳۰۰ها زير  از عايق

شوند و تقريباً به اواخر عمر طراحي شده خود  سال يافت مي

 شدت ها به گونه عايق استقامت الکتريکي و مکانيکي اين. اند رسيده

مقادير . ها بسيار زياد است کاهش يافته و امکان بروز عيب در آن

ها به ترتيب باال  برا اين دسته از عايق 2COو  COگازها 

  .است ۲۱۰۰و  ۲۵۰

مقادير اين گازها، از  بند فوق با توجه به برا اعمال کالس  

  شود، زيرا با اين کار درصد اشتباه در  منطق فاز استفاده مي
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و ) ۹(ها  شکل. رسد انتخاب نادرست کالس عايقي به حداقل مي

ها کالمي  به عبارت 2COو  COتبديل مقادير گازها ) ۱۰(

low ،medium  وhigh قواعد الزم برا تعيين . دهند ا نشان مير

ها  عبارت. آورده شده است) ۲(نوع کالس عايقي در جدول 

کالمي برا تعيين نوع کالس سيستم عايقي در خروجي اين 

). ۱۱شکل (هستند  THREEو  ONE ،TWOگر شامل  تخمين

، چگونگي تعيين کالس عايق بر اساس مقادير )۱۲(در شکل 

  .نشان داده شده است 2COو  COگازها 
 

  
  

 COفاز کردن مقادير گاز - ۹شکل 
 

 
  

  2COفاز کردن مقادير گاز  -۱۰شکل 

  

  
  

در سيستم تعيين کننده کالس ) خروجي(مقادير کالمي - ۱۱شکل 

  عايق
  

  
  

  2COو  COتعيين نوع کالس بر اساس مقادير گازها  - ۱۲ل شک

تخمين وضعيت سيستم عايقي بر اساس مقدار گاز  - ۲- ۲- ۴

  )۱تخمينگر(نيتروژن و کالس عايق 

گاز نيتروژن فقط در اثر گذر زمان در ترانسفورماتور توليد   

برا تشخيص وضعيت عايقي  شود و معيار خوبي مي

مقادير اين گاز در ترانسفورماتورها معمولي . ترانسفورماتور است

برا فاز کردن مقادير اين گاز از توابع . است ۶۰۰۰باال 

قواعد . ، استفاده شده است)۱۳(صورت شکل   عضويت مثلثي، به

آورده ) ۳(اعمالي برا تعيين وضعيت ترانسفورماتور در جدول 

مقادير فاز شده برا محاسبه خروجي اين . ستشده ا

نشان داده شده است که شامل ) ۱۴(گر در شکل  تخمين

 veryو  very good ،good ،medium ،bad ها کالمي  عبارت

bad چگونگي تعيين وضعيت بر اساس کالس ) ۱۵(شکل . است

 .دهد عايق و مقدار گاز نيتروژن را نشان مي
  

 برا تعيين کالس هشداعمال  قواعد - ۲جدول 

High  Medium  Low  
CO 

CO2 
TWO  ONE  ONE Low  

TWO  TWO  ONE  Medium  

THREE  TWO  TWO  High  
  

  ۱ گر قواعد اعمال شده برا تعيين وضعيت عايق در تخمين - ۳جدول 

THREE  TWO  ONE 
  کالس

نيتروژن

good  good  very good  very low 
good  good  good  low  

bad  bad  medium  medium  

bad  bad  medium  high  

very bad  very bad  bad  very high  
  

تخمين وضعيت سيستم عايقي بر اساس مقدار گاز  - ۳- ۲- ۴

  )۲تخمينگر (هيدروژن و کالس عايق 

معموالً در يک ترانسفورماتور سالم مقادير گاز هيدروژن کمتر   

بيشترين مقدار اين گاز در اثر تجزيه . است ppm۴۰۰از 

ها بزرگتر مقادير نسبتاً زياد گازها اتيلن و  بنهيدروکر

در اينجا . شود هيدروژن در دهه آخر عمر ترانسفورماتور توليد مي

گاز هيدروژن نيز از توابع عضويت مثلثي برا فاز کردن مقادير 

ها کالمي برا مقادير گاز هيدروژن  عبارت. شود استفاده مي

low ،medium ،high ،very high ۱۶شکل(ند هست.(  
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 مقادير فاز شده گاز نيتروژن - ۱۳شکل 

  

قواعد الزم برا تعيين وضعيت ترانسفورماتور را ) ۴(جدول   

مقادير فاز برا محاسبه . دهد نشان مي ۲گر  در تخمين

است  ۱گر  تخمين  همان مقادير مربوط به ۲گر  خروجي تخمين

عايقي چگونگي تعيين وضعيت سيستم ) ۱۷(شکل ). ۱۴شکل(

  .دهد بر اساس کالس عايق و مقدار گاز هيدروژن را نشان مي

 

  
  

  ۴الي  ۱گرها  مقادير فاز خروجي تخمين - ۱۴شکل 

  

  
  

سيستم عايقي بر اساس مقادير گاز نيتروژن و  ن عمرتعيي - ۱۵شکل 

 قکالس عاي

  

  
  

  مقادير فاز شده گاز هيدروژن - ۱۶شکل 

  
  

بر اساس مقادير گاز هيدروژن و  قيعايستم عمر سين تعيي - ۱۷شکل 

  قکالس عاي
 

تخمين وضعيت سيستم عايقي بر اساس مقدار گاز  - ۴- ۲- ۴
  )۳گر  تخمين(متان و کالس عايق 

مقدار گاز متان در طول دوره كاركرد ترانسفورماتور کمتر از   
ppm۳۰۰  است، در صورت وجود خطا مقدار توليد آن بيشتر

سالگي  ۱۱-۱۵ن گاز در فاصله بيشترين مقدار از اي. خواهد شد
برا فاز کردن مقادير گاز . شود عمر ترانسفورماتور توليد مي

  ).۱۸شکل (شود  متان از توابع عضويت مثلثي استفاده مي
) ۵(قواعد الزم برا تخمين وضعيت ترانسفورماتور در جدول   

گر نيز از  برا محاسبه خروجي در اين تخمين. آورده شده است
) ۱۹(شکل . استفاده شده است) ۱۴(ز شده در شکل مقادير فا

چگونگي تعيين وضعيت سيستم عايقي را بر اساس کالس عايق و 
  .دهد مقدار گاز متان، نشان مي

  

  
  

 مقادير فاز شده گاز متان - ۱۸شکل 
  

  
 

سيستم عايقي بر اساس مقادير گاز متان و  ن عمرتعيي - ۱۹شکل 

  قکالس عاي
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 ۲ گر ده برا تعيين وضعيت عايق در تخمينقواعد اعمال ش - ۴ جدول

THREE  TWO  ONE  
  کالس

 هيدروژن

medium good very good very low 

medium  medium  medium Low  

very bad  bad  good  med  
very bad  good  very good  high  

bad  bad  bad  very high 
 

 ۳گر قواعد اعمال شده برا تعيين وضعيت عايق در تخمين - ۵ جدول

  

دار گاز اتان تخمين وضعيت سيستم عايقي بر اساس مق - ۵- ۲- ۴

  )۴گر  تخمين(و کالس عايق 

مقدار توليد گاز اتان در طول دوره كاركرد ترانسفورماتور   

بيشترين مقدار توليد اين گاز در . است ppm۱۸۰کمتر از 

جا نيز  در اين. سالگي عمر ترانسفورماتور است ۱۱-۲۰فاصله 

فاده برا فاز کردن مقادير گاز اتان از توابع عضويت مثلثي است

قواعد الزم برا تخمين وضعيت ). ۲۰شکل(شود  مي

محاسبه خروجي . آورده شده است) ۶(ترانسفورماتور در جدول 

) ۲۱(شکل . گرها قبلي است گر مانند تخمين در اين تخمين

چگونگي تعيين وضعيت سيستم عايقي را بر اساس کالس عايق و 

  .دهد مقدار گاز اتان، نشان مي
  

  
  

 ر فاز شده گاز اتانمقادي - ۲۰شکل 
  

  
  

هيدروژن و بر اساس مقادير گاز  قيعمر سيستم عاين تعيي - ۲۱شکل 

  قکالس عاي
 

  ۴ گر قواعد اعمال شده برا تعيين وضعيت عايق در تخمين - ۶ جدول

THREE  TWO  ONE  
  کالس

  اتان

medium very goodvery good very low 
bad  bad  good Low  

very bad  very bad  very good  medium  
medium  medium  medium  high  
Medium  medium  medium  very high 

  

  ترکيب نتايج - ۳- ۴
در اين قسمت وضعيت کلي ترانسفورماتور با توجه به ميزان   

محاسبه شده توسط (ها ممکن  احتمال هر يک از وضعيت
اين بخش به معرفي . شود محاسبه مي) ۴الي  ۱گرها  تخمين

ا ـگره ط تخمينـده توسـه شـج محاسبـب نتايـيچگونگي ترک
  .پردازد با استفاده از الگوريتم سنجش فاز مي ۴الي  ۱

ها  برا نشان دادن ميزان احتمال هر يک از وضعيت  
مختلف ترانسفورماتور، عالي، خوب، متوسط، بد و خيلي بد، که 

محاسبه شده است،  ۴الي  ۱گرها  توسط هر يک از تخمين
گر عمر تعريف  عنوان خروجي سيستم تخمين  به Eماتريس 

 4Eو  1E ،2E ،3Eکه خود شامل چهار بردار ستوني  شود مي
  .است

)۳(  1 2 3 4[ , , , ]E E E E E=  

خروجي  2E، ۱گر  خروجي تخمين 1Eدر اين ماتريس 
خروجي  4Eو  ۳گر  خروجي تخمين 3E، ۲گر  تخمين
هر يک از اين بردارها ميزان احتمال . است ۴گر  تخمين
دهند  آورده شده در قسمت قبل را نشان ميها مختلف  وضعيت

 :يعني
 

THREE  TWO  ONE  
  عايق

  متان

med  very  goodvery  goodvery very low

bad  bad  goodvery  low

bad  good  very goodLow  
very bad  very bad  very good  medium  
medium  medium  medium  high  
medium  medium  medium  very high
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2[ , , , , ] , [ , , , , ]T TE e e e e e E e e e e e= =  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4[ , , , , ] , [ , , , , ]T TE e e e e e E e e e e e= =  )۴(

jکه 
ie  بيانگر احتمال وضعيتj عالي، خوب، متوسط، بد و (ام
). i=۱, ۲, ۳, ۴و  j=۱,...  ,۵(ام است iگر  توسط تخمين) ضعيف
)وعه جهاني از مجم mتابع  )A P X∈  صورت زير تعريف  به
  .شود مي

)۵(  

: ( ) [0,1]m P X →  

( ) 0m φ    شرط مرز =

( ) 1, ( )m A A P X= ∈∑  

به بازه بسته  Aدهنده نگاشتي از مجموعه جهاني  نشان mتابع 

را  nEس ق ماتريبا استفاده از تعريف فو. صفر و يک است
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. هستند 4Eتا 1Eا مختلف بردارهاه هنرماليزه شده دراي

شوند و مقادير  ب ميصورت زير ترکي به 2Eو  1Eبردارها 
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به يک  nE، ماتريس 2Eو  1Eپس از ترکيب بردارها   

شود که ستون اول آن مربوط به  ماتريس سه ستوني تبديل مي

 3Eو ستون دوم و سوم آن مقادير نرماليزه شده بردار  12Eبردار 

نيز به همان روش قبلي  3Eو  12Eبردار جديد . است 4Eو 

 123Eدر واقع بردار . دشو حاصل مي 123Eترکيب شده و بردار 

با  123E در پايان بردار. است 3Eو  1E ،2Eترکيب بردارها 

به عنوان بردار خروجي،  1234Eترکيب شدن و بردار  4Eبردار 

ها ممکن  که در بردارنده مقادير نرماليزه شده احتمال وضعيت

  .شود در ترانسفورماتور است، معرفي مي
  

  ساز نتايج شبيه - ۵

برا ارزيابي ميزان دقت سيستم مورد نظر مقادير گازها   

کرد  ا عملدار(ترانسفورماتور سالم  ۱۰بردار شده از  نمونه

در مورد هر يک . سيستم مورد نظر داده شد انتخاب و به ) عاد

دوره كاركرد همراه با  از ترانسفورماتورها اطالعات مربوط به 

نتايج حاصل از عمل ) ۷(جدول . ها موجود است مقادير نامي آن

 . دهد تخمين توسط سيستم مورد نظر را نشان مي

 

 .ص داده شده استها توسط سيستم مورد نظر تشخي ترانسفورماتور مورد بررسي که وضعيت آن ۱۰به  ساز مربوط هنتايج شبي - ۷ جدول
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در سمت چپ جدول فوق مشخصات و اطالعات مربوط به 

ترانسفورماتورها مورد بررسي و در سمت راست نتايج تشخيص 

چنان که نشان داده . توسط سيستم مورد نظر آورده شده است

ص داده شده با وضعيت واقعي شده است وضعيت تشخي

ترانسفورماتورها مورد بررسي بسيار نزديک بوده و در نتيجه، 

تواند در تشخيص وضعيت عايقي  سيستم مورد نظر مي

  .ترانسفورماتورها مورد استفاده قرار گيرد

در واقع نتايج به دست آمده از عمل تشخيص توسط سيستم   

ي ترانسفورماتورها مورد نظر، در توافق کامل با وضعيت واقع

برا هريک از ترانسفورماتورها بررسي شده . مورد بررسي است

  .سال در نظر گرفته شده است ۳۰عمر طراحي شده 

  

  گير نتيجه - ۶

در اين مقاله يک روش جديد برا تخمين وضعيت سيستم   

عايقي ترانسفورماتورها قدرت بر اساس تحليل مقادير گازها 

در اين روش بر اساس مقادير . ي شدمحلول در روغن معرف

2N ،2H ،4CH ،2گازها  6C H ،CO  2وCO  وضعيت

. شود خيص داده ميها قدرت تش سيستم عايقي ترانسفورماتور

در زمينه تشخيص  2COو  COدر اين روش تاثير گازها 

 .وضعيت از ساير گازها بيشتر در نظر گرفته شده است

صورت برخط   بزرگترين مزيت اين روش قابليت اعمال آن به  

، در کنار برا تشخيص وضعيت در ترانسفورماتورها قدرت

. است ها مبتني بر مقادير گازها برا تشخيص خطا  ساير روش

در قالب يک سيستم  صورت يک برنامه کامپيوتر  اين روش به

عالوه بر موارد فوق، با استفاده از اين . ساز است قابل پيادهخبره 

توان وضعيت سيستم عايقي را، بدون نياز به انجام ساير  روش مي

. ود در زمينه خطايابي، تعيين کردها موج آزمايش

ها به دست آمده از  ها انجام شده بر رو داده ساز شبيه

ترانسفورماتورها مورد بررسي نشان دهنده موفقيت سيستم 

  .مورد نظر در تخمين وضعيت ترانسفورماتورها قدرت است
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