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 -1مقدمه
ترانسوورماتورهای قدرت از تجهیزات گرانقیمت صنعت بارق محساوب
شده که معیوب شدن آنها وقوههای طوالنیمدتی را باه دنباال دارد و
ترمیم و رفع عیب آن نیز هزینههای باالیی را میطلبد.
عالوه بر این ،تعمیر ترانسوورماتور ،پرهزینه و وقاتگیر میباشاد و
هرگونه جایگزینی خصوصًا مرتبط با خطاهای سیمپیچ میتواند چندین
ماه به طول بینجامد .لاا حواظت از آن ،یکی از مسائل مهم و حیاتی به
شمار میآید.
یک سیستم حواظتی مناسب ،باید در شرایط خطا عمل نماید و از
صدور فرمان قطع در شارایط ییرخطاا اجتنااب کناد .بارای حواظات
ترانسااوورماتورها ،رلااههای دیورانساایل درصاادی ارائااه شاادهاند .رلااه
دیورانسیل زمانی عمل میکناد کاه در آن جریاان دیورانسایل از یاک
درصد تعیینشده از جریان آستانه بیشتر گردد .از سوی دیگر در حاین
برقدار کردن ترانسوورماتورهای قدرت ،جریان هجاومی مغناطیسای از
منبع به سمت ترانسوورماتور ،جریان مییابد کاه مقادار آن گااهی باه
بزرگی ده برابر جریان بار کامال باوده و مایتواناد منجار باه عملکارد
نادرست رله شود ] .[2 ،1همچنین ،اشباع ترانسوورماتورهای جریان در
هنگام خطاهای داخلی و خارجی [ ،]9از جملاه ماواردی هساتند کاه
میتواند موجب عملکرد نادرست رلههای دیورانسایل درصادی گردناد.
لاا روشهای مختلوی برای شناسایی الگوهاای جریاان دیورانسایل در
مورد خطاهای الکتریکی ارائه شدهاند که میتوان به روشهای ترکیبای
اشاره نمود .در ] ،[8استواده از روشهاای هوشامند و تحلیلای باهطور
همزمان جهت تشاخی خطاا از روی توکیاک و طبقهبنادی نماودن
اطالعات استخراجشده از سیگنالهای ولتاژ و جریان مورد توجاه قارار
گرفته است .در سالهای اخیر ،از روشهای هوشامند مختلوای جهات
تشااخی و طبقهبناادی انااواع خطاهااا از جملااه روشهااای درخاات
تصامیمگیاری ( ،[2] 1)DTشابکه عصابی مصانوعی (،[6 ،8] 2)ANN
ماشین باردار پشاتیبان ( ،[1] 3)SVMالگاوریتم سانجف فاازی ] [4و
جهت استخراج بردار ویژگیها از تبدیالت هوشمند مانند تبدیل ویولت
] ،[16 ،3تباادیل  ،[11-19] Sتباادیل زمااان-زمااان ] ،[18تباادیل
چیرپلت ،[12] 4تبدیل فوریه ] [16و ییره که دارای قابلیت یاادگیری و
تعمیمپایری خوبی هستند ،استواده شده است.
در ] ،[11روشهای مختلوی جهت کالسهبندی خطاهای الکتریکی
در ترانسوورماتورها مد نظر قرار گرفته است .ایان خطاهاای الکتریکای
شامل شکست عایقی یا اتصال کوتااه الکتریکای ،تخلیاه جزئای ،قاو
الکتریکی و جرقه میباشند؛ اما آنچه در این مقاله مشاهود اسات ،ایان
است که تمام نمونهها تنها مربوط به خطاهای الکتریکی است و بحثی از
خطاهای مکانیکی به میان نیامده است.
برخاای مقاااالت نیااز بااه توکیااک و تشااخی خطاهااای مکااانیکی
ترانسوورماتورهای قدرت پرداختهاناد .در] ،[11از شااخ های آمااری
بارای تشاخی و مکاانیاابی خطاهاای مکاانیکی در ترانساوورماتورها
استواده شده است .در این کار ،مکانیابی از دقت باالیی برخوردار نبوده
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و همچنین ،فقط خطاهای مکانیکی مدنظر بوده و خطاهاای الکتریکای
مدنظر قرار نگرفته است.
5
در ] ،[13از روش تطبیق برداری ( ،)VFجهت توکیک خطاهاای
مکانیکی سیمپیچ ترانسوورماتورها با دقت باالیی استواده شده است ،اما
این روش فاقد دقت مورد نیاز برای تشخی شدت جابهجایی یا مکاان
تغییر شکل شعاعی است .همچنین ،تمام نمونهها فقط مربوط به عیاوب
مکانیکی است و باز هم بحثی از خطاهای الکتریکای باه میاان نیاماده
است.
در ] ،[22از روش تطبیااق باارداری و شاابکه عصاابی احتماااالتی6
( )PNNبهصورت ترکیبی جهت تشخی نوع خطاهایی شامل خطاهای
تغییر شکل شعاعی ،جابجایی محوری ،اتصال کوتاه دیسک به دیسک و
تغییر فاصله دیسکها استواده شده است .در ] ،[22بحثای از خطاهاای
الکتریکی داخلی و خارجی و جریان هجومی نشده است.
در این مقاله ،ابتادا عیاوب مکاانیکی سایمپیچ ترانساوورماتورها از
جمله تغییار شاکل مکاانیکی در راساتای شاعاعی  )RD(7و جابجاایی
مکانیکی در راستای محاوری  )AD(1در آزمایشاگاه بار روی سایمپیچ
مورد مطالعاه بررسای و مدلساازی خواهاد شاد .ساپ ،،باا تخماین
پارامترهای مدل مشرو سیمپیچ ترانسوورماتور با استواده از الگاوریتم
ژنتیک در نرمافزار  Matlabو با تغییر این پارامترها به تناسب خطاهای
مکاااانیکی صاااورت گرفتاااه در نرمافااازار  ،ATP/EMPTجریانهاااای
دیورانسیل نمونهبرداری شاده ترانساوورماتور را اساتخراج ماینمااییم.
سپ ،،خطاهای الکتریکی داخلی و خارجی و پدیده جریان هجاومی را
بر روی سیستم مورد مطالعه شبیهسازی مینماییم .در مرحله بعاد ،باا
استواده از خانواده ویولت (دابچی  ،)8سیگنالهای جریاان دیورانسایل
مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و ویژگیهای باارز آنهاا اساتخراج
میگردد .درنهایت ،این ویژگیهای استخراجشده جهت آموزش شابکه
عصبی مصنوعی با الگوریتمهای آموزشی مختلا ماورد اساتواده قارار
گرفته و پیشامدها از یکدیگر توکیک میگردند.

 -2بررسی عیوب مکانیکی سیمپیچ ترانسفورماتورها
بسیاری از خطاهای عایقی ترانسوورماتور نتیجه مستقیم کاهف قادرت
عاایقی باهعلت خطاهاای مکاانیکی سایمپیچ ترانساوورماتور هساتند.
بهعبارت دیگر تغییر شاکل سایمپیچ باعا کااهف قادرت عاایقی آن
میگردد .از طرفی ،در قسمتهای مختل ترانسوورماتور از انواع عایقها
مانند کایا ،روین و سرامیک استواده شده اسات .بزرگتارین ماانع در
تشخی به موقع خطاهای مکانیکی سیمپیچ ،آن اسات کاه ایان ناوع
خطاها هیچ تأثیری در مشخصهها و عملکرد ترانسوورماتور در حالت کار
نمیگاارند و به همین علت ،تشخی سریع آنهاا کاار آساانی نیسات.
عیوب مکانیکی سیمپیچ را میتوان بهوسیله فرمولهاای ریاضای ماورد
مطالعه قرار داد و این امر ،محقق را قادر میسازد تاا باهراحتی درجاات
مختل عیوب مکانیکی سایمپیچ را مدلساازی نمایاد و تاأثیر عیاوب
مکانیکی مختل که بهصورت تغییرات ابعاد فیزیکی ترانسوورماتور مدل
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میگردد را بر روی تابع تبدیل ( )TFترانساوورماتور مشااهده نمایاد .در
این مقالاه ،دو ناوع خطاای مکاانیکی  ADو  RDدر آزمایشاگاه ماورد
بررسی قرار گرفته است.

تمایز میان عیوب مکانیکی . . .

شعاع سیمپیچ در حالت سالم میباشد .شکل  ،2چگاونگی اعماال ایان
عیب را بر روی سیمپیچ ترانسوورماتور مورد مطالعه در آزمایشگاه نشان
میدهد.

 -1-2بررسی نیروهای شعاعی سیمپیچ ترانسفورماتورها
هنگامی که یک حلقه رسانا (مانند هر دور سیمپیچ) در معار میادان
مغناطیسی موازی محور حلقه قرار گیرد ،در آن نیاروی شاعاعی ایجااد
میشود که بسته به جهت میدان میتواند درون-سو یا برون-سو باشاد.
در ترانساوورماتورها ایان میادان توساط جریاانی کاه از خاود سایمها
میگارد ،ایجاد شده و باع وارد شدن نیرو به سیمپیچهای دیگار (کاه
حاوی جریان مخال هستند) میشود .در ترانسوورماتورها ،فاصله باین
دو سیمپیچ (دارای میدان مغناطیسی) کم است درنتیجه این میدانها،
سیمپیچ داخلی دچار فشاردگی و سایمپیچ خاارجی دچاار کشایدگی
شعاعی میشوند .سیمپیچ خارجی ،نیروی شعاعی رو به خاارج تحمال
میکند در حالی که سیمپیچ داخلای ،نیاروی رو باه داخال را متحمال
میشود .سیمپیچ خارجی نیروی شعاعی رو به خارج را تحمل میکناد،
در حالی که سیمپیچ داخلی نیروی رو باه داخال را متحمال مایشاود.
تغییر شکل شعاعی سیمپیچ به دو دسته تغییر شکل اجبااری 9و تغییار
شکل آزاد 12تقسیمبندی میگردند].[21 ،26
در ] ،[22یک روش ساده جهت مدلساازی تغییار شاکل شاعاعی
سیمپیچ بهصورت یک منحنی سینوسی ارائه شده است که در ادامه بیان
میشود.
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در مدل مشرو  ،خازن موازی نشاندهنده میادان الکتریکای باین
دیسکها با یکدیگر و یا با زمین هستند .در حالت معیوب ،خازن ماوازی
 Ciاز طریق معادله زیر که در ] [22آورده شده است ،محاسبه میگردد:
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نتاایج تحقیقاات تجربای و عاددی ] ،[11-24رابطاه باین تغییار
پارامترهای مادل مشارو و تغییار شاکل مکاانیکی سایمپیچ را تأییاد
میکند.
 -2-2بررسی نیروهای محوری سیمپیچ ترانسفورماتورها
نیروی محوری در اثر عمل متقابل جریان سیمپیچی و مؤلواه عماودی
شار پراکندگی به وجود میآید که در جهت محاوری سایمپایچ عمال
میکند .این نیرو میتواند باع فشرده شدن و در موارد شادیدتر خام
شدن سیمپیچ در جهت محوری و شکسته شادن کلما بااال و پاایین
سیمپیچ از یک نقطه گردد.
برای مدلسازی خطای جابهجایی محوری سیمپیچ ،فر میشود
که سیمپیچ فشارقوی بهتدریج در راستای محاورش تغییار مکاان داده
شود .شکل  ،3چگونگی اعمال ایان خطاا در آزمایشاگاه را نشاان داده
است.

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود شکل تورفتگی سیمپیچ
دارای منحنی سینوسای باا عماق و گساتردگی مشاخ مایباشاد.
اینحالت باع افزایف خازن باین سایمپیچها و کااهف خاازن باین
سیمپیچ فشارقوی و زمین خواهد شد .تغییر شکل )  r (مایتواناد
بهصورت زیر مدل گردد:
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در اینجا  dنشاندهنده عمق تغییر شکل و  sنشاندهنده پهنای تغییر
شکل میباشد .همچنین  زاویه میزان گستردگی تغییار شاکل و r0
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با توجه به مطالعات صورتگرفته در ] ،[23 ،22بادیهی اسات کاه
جابهجایی محوری ،اجزاء ماتری ،اندوکتان )M( ،را که توصی کننده
اندوکتان،های متقابل بین اجزاء سیمپیچ هستند ،تغییر خواهد داد.

 -3روش ارائهشده
روش ارائهشااده در ایاان مقالااه شااامل سااه مرحلااه مایباشااد .مرحلااه
تشخی  ،مرحله استخراج ویژگی با استواده از تبدیل ویولت و مرحلاه
تمایز با استواده از روش  ،ANNکه در قسمتهای بعد بررسی میگردد.
 -1-3مرحله اول
در مرحله اول ،جهت جلوگیری از عملکرد اشتباه حواظات دیورانسایل
ترانسوورماتورها ،یک مرحله تشخی برای آن در نظر مایگیاریم .باه
اینصورت که یک جریان آستانه ) (ithrبهصورت رابطه  9در نظر گرفتاه
میشود .هنگامیکه جریان دیورانسیل از مقدار جریاان آساتانه بیشاتر
شد ،بهعنوان یک جریان خطاای داخلای شناساایی مایشاود .در ییار
اینصورت ،بهعنوان یک خطاای خاارجی تشاخی داده خواهاد شاد.
مقدار جریان آستانه ( )ithrاز رابطه زیر محاسبه میشود ]:[22
()9

) ( isec ct  i prict
 I0
2

ithr  k .

در رابطه فوق ithr ،دامنه جریان آستانه Io ،حداقل جریان عملکردی که
مقدار آن بین  26تا  86درصد بوده K ،شیب مشخصه عملکاردی رلاه
دیورانسیل درصدی که بر اسا استاندارد  IEEEبرابر  6/1تا  6/8بوده،
 iprictجریان اولیه CTها و  isecctجریان ثانویه عبوری از CTها میباشند.
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برابر ،بخف فرکان ،باالی یک سیگنال ،تعداد نمونههای بیفتاری در
مقایسه با بخف فرکان ،پایین همان سیگنال دارد .همچنین ،در روش
تبدیل موجک ،مسائله تقسایم سایگنال باه بخفهاای مختلاا بااا
استواده از مقیا گااری و انتقال دادن یک تابع حل میشاود .ویژگای
اصلی تبدیل موجک در مقابل تبدیل فوریه زمان کوتاه ایان اسات کاه
تمامی تواباع پایاه از انتقاال و مقیااا یااک تااابع (موجاک ماادر)
بهدست میآیند ].[16
تبدیل موجک پیوسته بهصورت زیر تعری میشود:
()8

t 
)dt
s

( x( t ) 



1
s

CWT  X (  , s )   x (  , s) 

  , sپارامترهای مقیا و انتقال و  ویولت مادر میباشد.
تبدیل موجک گسسته نیاز ،اطالعااتی در ماورد تجزیاه و ترکیاب
سیگنالها ارائه میکناد و نسابت باه تبادیل موجاک پیوساته جهات
پیادهسازی سادهتر میباشد ] .[16 ، 3عملکرد تبدیل موجاک گسساته
به اینصورت است که سیگنال جریان دیورانسیل از یاک فیلتار پاایین
گار عبور میکند و سیگنال تقریب بهدست میآید و با عبور سیگنال از
فیلتر باالگار ،سیگنال جزئیات بهدست میآید .طول ایان دو سایگنال
نص

سیگنال اصلی است .در مرحلاه بعاد باا سایگنال تقریاب مانناد

سیگنال اصلی برخورد میشود و سیگنالهای تقریب و جزئیات مرحلاه
دوم بهدست میآید که این سیگنال جزئیات ،ویژگیهاای دقیاقتری از
سیگنال اصلی را در بر دارد .تبدیل موجک گسسته بهصورت زیر تعری
میشود:

 -2-3مرحله دوم
مرحله مهم در روشهای الگوشناسای ،اساتخراج ویژگایهاای مهام از
اطالعات مشاهدهشده در حاالت و شرایط مختل میباشد .جهت بهبود
عملکرد روش طبقهبندی پیشنهادی در مرحله کالساهبندی ،از تبادیل
ویولاات بااهمنظور تحلیاال ساایگنالهای نمونااهبرداریشااده اسااتواده
مینماییم .این تبدیل از یک پنجره که عر آن متناساب باا فرکاان،
تغییر مییابد استواده ماینمایاد ،بناابراین یاک وضاو خاوب زماان-
فرکان ،بهدست میدهد.
تبدیل موجک پیوسته بهعنوان یک راهحل مناسب جهت یلباه بار
مشکل توکیکپایری در تبدیل فوریه زمان کوتاه ایجاد گردید .تحلیال
موجک به روشی مشابه تحلیل تبدیل فوریه زمان کوتاه عمل مایکناد
بهشکلی که سیگنال در یک تابع ضرب میشاود کاه آن تاابع موجاک
میباشد .تبدیل فوریه زمان کوتااه بارای تماام زمانهاا توکیکپاایری
ثابتی را ارائه میدهد .درحالیکه تبدیل موجک ،توکیکپایری متغیری
ارائه میدهد .باه اینصاورت کاه فرکان،هاای بااال در حاوزه زماان و
فرکان،های پایین در حوزه فرکان ،بهتر بازیابی میشوند؛ یعنای یاک
مؤلوه فرکان ،باال در حوزه زمان بهتر تشخی داده میشود و برعک،
مؤلوه فرکان ،پایین در مقایسه با مؤلوه فرکان ،باال در حوزه فرکان،
بهتر قرار میگیرد .علت این امر واضح است .چون در یاک باازه زماانی
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()2

)

m ,n ( k

 f ( k )x

*

DWT X f ( m , n ) 

k

که در آن xm ,n ،ویولت مادر گسسته مایباشاد .انتخااب مناسابترین
موجک در تحلیل سیستمهای قدرت گارا از اهمیت بسیاری برخاوردار
است .این انتخاب مناساب ،باه اساتخراج باردار ویژگایهاای مطلاوب
بهمنظور آموزش صحیح و دقیق روشهای طبقهبندی کننده ،تشخی
دقیقتر پیشامدها در ترانساوورماتور ماورد مطالعاه و افازایف قابلیات
اطمینان سیستم کمک بسیاری مینماید .بنابراین ،باا توجاه باه ]،[18
«دابچی  »8بهدلیل نتاایج مناساب در تشاخی پیشاامدها ،باهعنوان
ویولت مادر انتخاب میشود .به اینصورت که ابتدا سیگنالهای جریاان
دیورانسیل نمونهبرداریشده در هر پیشامد توسط  EMTPرا اساتخراج
کرده و به محیط متلب میبریم .سپ ،با استواده از دابچای  ،8ساطو
اناارژی س ایگنالهای جزئی اات را در بهتاارین ناحی اه فرکانس ای جهاات
شناسایی ماهیت گارای جریانهای خطای داخلی و خارجی و جریاان
هجومی بهدست میآوریم .درنهایت ،بهترین ویژگیهاای استخراجشاده
توسط سطو انرژی ضریب جزئیات ( )d1-d4بهعنوان بردار ویژگایهاا،
به ابزار طبقهبندی پیشنهادی جهت توکیک رویدادهای مختل اعماال
مینماییم.
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 -3-3مرحله سوم
در ] ،[23 ،22 ،6 ،4از شبکههای عصبی مصنوعی جهت طبقهبنادی و
تمایز پیشامدهای مختل در سیستمهای قدرت بهره گرفتهاند.
این تحقیقات نشان داد که الگوریتمهایی که بر اسا روش ANN
طراحی شدهاند ،جهت ارزیابی ،پایف وضعیت ،تشاخی و طبقهبنادی
نمودن پیشامدهای مختل موفق بوده است.
در این مقاله ،جهت تمایز پیشامدهای مختل در ترانسوورماتورها،
از روش شبکه عصابی ولای باا تغییار الگاوریتم آموزشای آن اساتواده
میشود .فلوچارت روش ارائهشده بهمنظور توکیک پیشامدها بهصاورت
شکل  8مشخ میگردد.

در تحقیقات صاورتگرفته ] [23 ،22 ،6 ،4بهوسایله روش ،ANN
عملکرد بهینه و مطلوب آن از طریق آزمون و خطاا بهدسات مایآیاد.
بهعبارتدیگر ،باید آزمونهای مختلوی صورت گیرد تا تعاداد الیاههای
میانی و نورونهای آنها مشخ گردد .در این تحقیقاات ،روش ANN
جهت طبقهبندی خطاها بهصورت موفقی نتیجه داده است.
در جداول  1و  ،2مشخصات پارامترهای استوادهشده در الگاوریتم
ژنتیک و الگوریتم انتشار به عقب ارائه شده است.
ج ول  :1پارامتر ای ال وریتم ژ تیک
پارامتر

مقدار

تابع ارزیابی

میانگین مربعات خطا

اندازه جمعیت
تابع
شرو
ش یهسا ی پیشام ای مختلف ا جمله خطا ای
ای مکا یکی سیمپیچ و جریا
الکتریکی
ومی با در ر رفت شرای اری مختلف

انتخابی03

تابع جهش

یکنواخت04

نرخ جهش

1010

تابع کراس

استخرا سی ال ای
جریا دی را یل

0111
چرخه رولت

اور05

اکتشافی

تولید

0111

آستانه

0×01-01

ادامه

ج ول  :2پارامتر ای ال وریتم ا تشار به ع ب
یا جریا دی را یل
ب ر تر ا جریا ستا ه اس
)مر له تشخی (

خطای خارجی/شرای
رمال

پارامتر

مقدار

تابع یادگیری

گرادیان نزولی
سیگموئید

تابع انتقال الیه پنهان
تابع انتقال الیه خروجی

تحلیل سی ال ای جریا دی را یل
توس ت یل ویول و استخرا بردار وی ی
ا بهم ور مو ANN

تغییر شکل شعاعی سیمپیچ

شکل  :4فلوچارت رو

بیشینه تکرار

0111

جریا

1.6 MVA, 20/0.4V,
50Hz, D/Yg

ومی

ارائهش ه

بهطورکلی ،هر جا که نیاز به تخمین ،تشخی الگو و یا طبقهبندی
باشد ،میتوان از شبکههای عصبی مصنوعی استواده نمود .آموزش اکثر
شبکههای عصبی با استواده از زوج بردارهای نموناه صاورت میگیارد،
بهطوریکه به هر بردار ورودی یک بردار خروجی مشخ نسابت داده
میشود .با ارائه این مجموعه بردارها به شبکه ،وزنها بر اسا الگوریتم
یاادگیری شاابکه اصااال میگردنااد .از الگوریتمهااای آموزشاای ،ANN
میتوان به الگوریتم پ،خوران پایف-انتشاار  ،LM11الگاوریتم ژنتیاک
( )GAو الگوریتم انتشار به عقب  )BP(12که در این مقاله مورد اساتواده
قرا گرفته است ،اشاره نمود ].[6
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تابع ارزیابی

میانگین مربعات خطا

برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی ،سیستم نشاندادهشده در شکل
 ،2در نرمافاازار  EMTP/ATPمدلسااازی شااده اساات .ترانسااوورماتور
شبیهسازیشاده یاک ترانساوورماتور ساهفاز،1/6 MVA ،26/6/8 kv ،
 26 Hz ،D/Ygمیباشد.

هب ی پیشام ا

جاب ایی محوری سیمپیچ

لگاریتمی07

 -4سیستم تحت مطالعه

اعمال بردار وی ی ا به ANN

خطا ای الکتریکی

سیگموئید

تانژانت06

transmission
line

D

PI

Secondary CTs

Transformer
Detailed
Model

Y
Primary CTs

transmission
line
PI

source

Load
P Q

A
+ Differential

Current

شکل  :5سی تم مورد مطالعه

همچنین ،سیمپیچ فشارقوی این ترانسوورماتور ساختهشاده از 94
دیسک است که  4دیسک ابتدایی و  4دیساک انتهاایی  26دوره و 22
دیسک میانی دارای  21حلقه میباشند .سیمپیچ فشارضاعی نیاز از دو
الیه  19حلقهای که هر حلقه از سه هادی که در راستای ارتواع سیمپیچ
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بهصورت موازی نسبت به هم قرار دارند ،تشکیل شاده اسات .بارخال
ساختمان سیمپیچ ترانسوورماتورهای توزیع با قدرتهای کم و با توجاه
به سوارش ،سیمپیچ آن بهصورت زوج دیسک واژگون پیچیده شده است.

لاا با توجه به نوع سیمپیچ ،قابل مقایسه با سیمپیچ ترانساوورماتورهای
بزرگ میباشد .مشخصات ابعاد هندسی سیمپیچ ترانساوورماتور ماورد
مطالعه در جدول  9آورده شده است.

ج ول  :3مشخصات ابعاد سیمپیچ ترا

ورماتور مورد مطالعه
توصیف

ابعاد ()mm

شعاع داخلی سیمپیچ فشار ضعیف

33

سطح مقطع هادی فشار ضعیف

3/35×00/8

شعاع خارجی سیمپیچ فشار ضعیف

016

سطح مقطع هادی فشارقوی

1/01×8/5

کانال بین دوالیه سیمپیچ فشار ضعیف

4

ضخامت کاغذ عایقی

1/5

توصیف

ابعاد ()mm

کانال بین دوالیه سیمپیچ فشار ضعیف و قوی

01/5

ارتفاع سیمپیچ فشار ضعیف

536

شعاع داخلی سیمپیچ فشارقوی

008/5

ارتفاع سیمپیچ فشارقوی

434

شعاع خارجی سیمپیچ فشارقوی

076/5

شعاع هسته

31

 -1-4نحوه مدلسازی سیمپیچ ترانسفورماتور
در تحقیقات انجامشده قبلی ] ،[18 ،12 ،11جهات مدلساازی برخای
خطاهای الکتریکی سیمپیچ ازجمله خطاهای دوربهدور و دوربهزمین ،از
زیرمجموعه شناختهشده  BCTRANSدر محیط  EMTPکه سیمپیچ را
بهصورت یک ماتری RL6×6،مدل مینماید ،استواده شاده اسات؛ اماا
این مدل ،جهت بررسی خطاهای مکانیکی سیمپیچ مناسب نمیباشد.
در این مقاله ،از مدل مشرو  [22] 11استواده میگردد.
 -2-4نحوه مدلسازی ترانسفورماتورهای جریان
بهمنظور بررسای رفتاار واقعای ترانساوورماتورهای جریاان در شارایط
مختل از جمله خطاهای داخلی ،خطاهای خارجی و در لحظه کلیدزنی
ترانسوورماتور ،نیاز به مدل دقیق CTها میباشد .در ]،[26
یک مدل دقیق ریاضی برای ترانسوورماتورهای جریان جهت پیف-
بینی عملکرد گارا ارائه شده است.
در این مقاله ،از زیرمجموعه اشباع و پسماند مغناطیسی در نرمافزار
 EMTPکااه در ] [11توضاایح داده شااده اساات ،جهاات مدلسااازی
ترانسوورماتورهای جریان استواده میگردد.

 -5نتایج شبیهسازی و بحث
 -1-5نتایج حاصل از تغییر شکل شعاعی سیمپیچ
در این مقاله ،تغییر شکل شعاعی از نوع اجباری مورد مطالعه قرار گرفت.
این تغییر شکل شعاعی میتواند درجه یک ،درجه دو ،درجه سه و درجه
چهار باشاد کاه هماه ایان ماوارد بار روی سایمپیچ ماورد مطالعاه در
آزمایشگاه صورت گرفت .در این مجموعه ،از نظر طولی هر شف دیسک
مجاور یا بهعبارتی هر سه زوج دیسک مجاور بهعنوان یک واحاد بارای
اعمال قرشدگی مدنظر قرار گرفت .در این حالت مقادیر عمق و پهناای

تغییر شکل ،مطابق شاکل  1بهصاورت  d  0.2 r0و   45
فر گردید .این خطا عمدتًا باع تغییر ظرفیت الکتریکای باین الیاه
بیرونی سیمپیچ فشارقوی و تانک میشود .بناابراین بارای ایان خطاا،
ظرفیات الکتریکای ماوازی باین سایمپیچ فشاارقوی و زماین بارای

Serial no. 83

قسمتهای معیوب با توجه به رابطه  ،2برای درجات مختل محاسبه و
در جدول  4ارائه شده است.

ج ول  :4ظرفی

الکتریکی موا ی بی سیمپیچ  HVو می برای و
دی ک ای معیوب ][22

درجه تغییر شکل شعاعی

ظرفیت الکتریکی محاسبهشده ()pF

در حالت سالم

1/73105

درجه ( 0تغییر شکل از یک طرف)

1/71154

درجه ( 1تغییر شکل از دو طرف)

1/66334

درجه ( 3تغییر شکل از سه طرف)

1/53348

درجه ( 4تغییر شکل از چهار طرف)

1/53530

پ ،از جایگااری این ظرفیتها بهجای ظرفیتهای سالم در مادل
مشرو در نرمافازار  ،EMTPخطاای مکاانیکی ناشای از تغییار شاکل
شعاعی با درجات مختل را مدلسازی مینماییم .ساپ ،،جریانهاای
دیورانسیل نمونهبرداریشده را باهازای درجاات مختلا تغییار شاکل
شعاعی بهصورت شکل  6نشان میدهایم .زماان شبیهساازی برابار 86
میلیثانیه ( 266نمونه) فر شده است.
همانطور که از شکل  6مشخ اسات ،جریاان دیورانسایل فقاط
بهازای تغییر شاکل شاعاعی درجاه  9و  8بزرگتار از جریاان آساتانه
میباشد .پ ،این دو حالت نمایانگر خطای مکانیکی سایمپیچ و تغییار
شکل شعاعی درجه  1و  2نمایانگر عیب مکاانیکی سایمپیچ باه شامار
میروند .بههمین دلیل ،فقاط سایگنالهای نموناهبرداریشاده باهازای
خطاهای مکانیکی سیمپیچ (درجه  9و  )8جهت اساتخراج ویژگای باه
تبدیل ویولت و سپ ،جهت آموزش ،به شبکه عصبی اعماال خواهناد
شد .این دو سیگنال ،به چهار ساطح ( )d1-d4تجزیاه مایشاوند .ایان
ویژگیهای استخراجشده توسط سطو انرژی ضریب جزئیات ()d1-d4
بهعنوان بردار ویژگیها ،به ابازار طبقهبنادیکنناده پیشانهادی جهات
تمایز رویدادهای مختل اعمال میگردد .شکل  ،1جریاان دیورانسایل
بهازای  RDدرجه  8و ضریب جزئیات تا سطح چهارم را نشان میدهد.
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جریان زمینِ سمت فشارقوی ،در آزمایشگاه ،برای مجموعه مورد مطالعه
اندازهگیری شد .این اندازهگیریها توسط دستگاه امپدان ،آناالیزر کاه
در شکل  4بههمراه سیمپیچ مورد مطالعه نشان داده شده است ،صورت
گرفت .سپ ،،در هر یک از این حاالت ،القاهای متقابل بین واحادهای
سیمپیچ  HV , LVدستخوش تغییرات گردید که مقادیر این پارامترها
توسط الگوریتم ژنتیک و در محیط نرمافزار متلب محاسبه شد .در ]،29
 ،[21پاسخ فرکانسی سیمپیچ مورد مطالعه توسط روش تحلیال پاساخ
فرکانسی و دستگاه امپدان ،آناالیزر اندازهگیری و نتایج شبیهسازی نیز
در نرمافاازار  EMTPنشااان داده شااد .جهاات اعتبارساانجی مقااادیر
بهدستآمده ،مقایسه بین نتایج شبیهسازی و انادازهگیریهاای عملای
صااورت گرفاات و تطبیااق خااوبی بااین آنهااا وجااود داشاات .مقااادیر
محاسبهشده بارای القاهاای متقابال 19باین برخای واحادهای HV,LV
سیمپیچ در خطای جابهجایی محوری در جدول  2آمده است.

شکل  :6سی ال ای جریا دی را یل مو هبرداریش ه ا
ترا

ورماتور در ال

شکل  :7ت

خطای مکا یکی ا و تغییر شکل شعاعی

یه جریا دی را یل بها ای تغییر شکل شعاعی درجه 4
با است اده ا خا واده ویول

در چهار سطح

 -2-5نتایج حاصل از جابهجایی محوری سیمپیچ
در هنگام خطاهای مکانیکی ناشی از نیروهاای محاوری ،ممکان اسات
سیمپیچ  HVنسبت به  LVباال بزند ] [22و یا  LVنسبت باه  HVبااال
بزند ] [13و یا هردو آنها اتواق بیوتد .لاا ،با توجاه باه ] ،[22مطالعاه
خود را معطو به حالت اول مینماییم.
جهت بررسی این نوع خطا ،سیمپیچ فشارقوی نسبت باه سایمپیچ
فشارضعی بهصورت مرحلهای جابهجا میشود .ایان جاباهجاییهاا باا
گامهای 15میلیمتری بهترتیب تا  62میلایمتار بهسامت بااال مطاابق
شکل  ،3انجام گردید .سپ ،،تابع تبادیل امپدانسای ولتااژ ورودی باه
ج ول  :5ال ا ای مت ابل بی برخی وا
بخف باالیی سیمپیچ

بخف میانی سیمپیچ

بخف پایینی سیمپیچ

Serial no. 83

شکل  :8سیمپیچ تح

ت

و دست اه امپ ا س االی ر

ای  HV , LVسیمپیچ در جابهجایی محوری

)MHV,LV(μH

حالت سالم

 15میلیمتر

 32میلیمتر

 45میلیمتر

 62میلیمتر

M15,1

9/619

9/314

9/229

1/731

1/452

M15,5

15/119

14/411

13/714

13/271

12/411

M15,10

35/135

33/922

31/527

29/145

26/942

M10,1

14/243

13/555

12/925

12/347

11/114

M10,5

27/363

25/332

23/515

21/197

22/455

M10,10

21/213

22/741

24/472

26/421

21/552

M1,1

33/621

34/133

34/492

32/761

32/447

M1,5

16/191

17/194

11/313

19/563

22/966

M1,10

9/227

9/343

9/723

12/292

12/527
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پ ،از جایگااری القاهای متقابل سایمپیچها ناشای از جاباهجایی
محوری بهجای القاهای متقابل بین سیمپیچها در حالت سالم در مدل
مشرو بهوسیله نرمافزار  ،EMTPخطای مکانیکی سیمپیچها ناشای از
جابهجایی محوری را مدلسازی مینماییم.
جریانهای دیورانسیل نمونهبرداری شاده باه ازای جابجااییهاای
محوری مختل  ،در شکل  3نشان داده شده است.
مطابق شکل  ،3جریان دیورانسیل فقط به ازای جابهجایی محوری
 82و  66میلیمتر ،بزرگتر از جریان آستانه میباشد .پ ،مجددًا این
دو حالت نمایانگر خطای مکانیکی سیمپیچ از نوع جابهجایی محوری
در نظر گرفته میشوند .بههمیندلیل ،فقط این دو جریان دیورانسیل
نمونهبرداریشده جهت استخراج ویژگی به تبدیل ویولت و سپ ،جهت
آموزش ،به شبکه عصبی اعمال خواهند شد.
مطابق شکل  ،16جریان دیورانسیل نمونهبرداریشده بهازای  ADبا
گام  66میلیمتری و ضریب جزئیات تا سطح چهاارم جهات اساتخراج
بردار ویژگیها نشان داده شده است.

شکل  :9سی ال ای جریا دی را یل مو هبرداریش ه ا
ترا

ورماتور در ال

خطای مکا یکی ا و جابهجایی محوری

تمایز میان عیوب مکانیکی . . .

 -3-5نتایج حاصل از خطاهای الکتریکی داخلی و خارجی و پدیده
جریان هجومی
در این قسمت ،چندین شرایط عملکردی مختل ترانسوورماتور ازجمله
خطاهای الکتریکی داخلی و خارجی و پدیده جریاان هجاومی بار روی
سیستم تحت مطالعه شبیهسازی گردید .مطاابق شاکلهای  11و ،12
نمونهای از سیگنالهای جریان دیورانسیل نمونهبرداری شاده باههمراه
ویژگیهای استخراجشده توسط تبدیل ویولت نشان داده میشود.
در این مقالاه ،خطاهاای الکتریکای در ترمیناال فشاارقوی شاامل
خطای فازبهفاز ،فازبهزمین و سهفاز ،در نظر گرفته شده اسات .جریاان
دیورانسیل نموناهبرداریشاده در هنگاام خطاای فااز  Aباه زماین در
ترمینال فشارقوی ترانسوورماتور مورد مطالعه و ضریب جزئیات تا سطح
چهارم جهت استخراج بردار ویژگیها و آموزش شابکه عصابی مطاابق
شکل  11نشان داده شده است .این خطا در لحظه  19میلیثانیه اتواق
افتاده است.
نتایج بررسی پدیده جریان هجاومی بار روی ترانساوورماتور ماورد
مطالعه مطابق شکل 12نشان داده شده است .در این شاکل ،سایگنال
جریان دیورانسیل نمونهبرداریشاده فااز  ،Aدر هنگاام بارقدار کاردن
ترانسوورماتور در لحظه  14میلیثانیه و ضریب جزئیات تا سطح چهارم
جهت استخراج بردار ویژگیها نشان داده شده است .زاویه فاز  Aبرابار
 36درجه در لحظه برقدار کردن است و ترانسوورماتور  %26بار نامی را
تغایه میکند .همچنین ،زمان شبیهسازی برابار  66میلایثانیاه (966
نمونه) فر شده است.
نتایج برای خطای خارجی به ازای خطای فاز  Aبه زماین در خاط
انتقال سمت ثانویه نیز بررسی گردید.
با توجه به مرحلاه تشاخی  ،چاون قبال و بعاد از خطااithr>idiff ،
گردیااد ،ساایگنال جریااان دیورانساایل نمونااهبرداریشااده بااهمنظور
آموزش ،ANNبه تبدیل ویولت جهت استخراج ویژگیها اعمال نگردید.

شکل  :11ت
شکل  :11ت

یه جریا دی را یل بها ای جابهجایی محوری با ام61

میلیمتر با است اده ا خا واده ویول

Serial no. 83

در چهار سطح

یه جریا دی را یل بها ای خطای ترمی ال فا  Aبه

می در ترمی ال  HVترا

ورماتور با است اده ا خا واده ویول

در

چهار سطح
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الگوریتم مورد استواده برای آماوزش  ،ANNالگاوریتم پ،خاوران
پیف-انتشار  Levenberg-Marqurdtمیباشد .مطابق جدول  ،7نتایج
بهدستآمده بر مبنای ساختار ANNپیشنهادی ارائه میشود.
همچنین ،جهت بررسی عملکرد روش پیشنهادی و مقایسه با سایر
روشها ،مطاابق ] ،[6نتاایج روش طبقهبنادیکنناده  ANNارائهشاده،
زمانی که با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم انتشار باه عقاب ( )BPآماوزش
داده میشود ،در جداول  4و  3ارائه شده است.
مطابق جدول  ،6جهات بااال باردن دقات طبقهبنادی 12 ،حالات
شکل  :12ت

یه جریا دی را یل برای یک جریا
است اده ا خا واده ویول

ومی با

محوری 21 ،مجموعه ویژگی بارای خطاهاای ترمیناال و  15مجموعاه

در چهار سطح

ویژگی برای جریانهای هجومی شبیهسازی گردیاد .پا ،از اساتخراج

 -4-5نتایج حاصل از مرحله طبقهبندی پیشامدها
ورودیهای  ،ANNویژگیهای مختل تولیدشده توسط تبدیل ویولت و
خروجیهای آنها ،ناوع خطاا کاه شاامل درجاات مختلا خطاهاای
مکانیکی سیمپیچ (جابهجایی محوری و تغییر شکلشعاعی) ،خطاهاای
الکتریکی داخلی (خطاهای ترمینال) و جریان هجومی هستند ،میباشد.
بهعبارتدیگر ،با توجه به تعاداد سایگنالهای بهدساتآمده بارای هار
پیشامد در مرحله شبیهسازی 12 ،مجموعه ویژگای بارای تغییار شاکل
شعاعی 4 ،مجموعه ویژگی برای جابهجایی محوری 21 ،مجموعه ویژگی
برای خطاهای ترمینال و  15مجموعه ویژگی برای جریانهای هجومی
مااورد اسااتواده قاارار گرفتااه اساات .جاادول  59 ،6حالاات مختل ا
شبیهسازیشده توسط نرمافزار  EMTPرا نشان داده است .هد از این
ساختار ،تمایز پیشامدهای مختل در ترانسوورماتورها میباشد.
در ساختار روش  ،ANNدر مرحله کالساهبندی ،یاک سااختار ساه
الیه تکثیری پرسپترون 22که در جعبهابزار شبکه عصابی  MATLABدر
دستر است ،بهعنوان  ANNمورد استواده قرار گرفته است .این موتور
کالسهبندی از سه الیه ورودی ،پنهان و خروجی تشکیل شده است .الیه
ورودی از  59نورون ،یک الیه میانی متشکل از  12نورون و الیه خارجی
متشکل از چهار نورون که مشخ کننده نوع خطا مایباشاد ،تشاکیل
یافته است .ساختار کلی این موتور کالسهبندی در شکل  13نشان داده
شده است.
جریا ای

ومی
.
.

خطای مکا یکی سیمپیچ)تغییر
شکل شعاعی درجه  3الی(4
خطای مکا یکی سیمپیچ )جاب ایی
محوری  45الی  60میلیمتر(

خطا ای الکتریکی در
ترمی ال فشار قوی

.
.
.

ویژگیهای برتر توسط تبدیل ویولت (دابچی  )8که نمونهای از آنها در
شاکلهای 16و 11و  12نشاان داده شاد ،باه روش  ANNپیشانهادی
اعمال گردید .نتایج بهدستآمده مطابق جداول  1الی  3نشان میدهد
که روش  ANNپرساپترون تکثیاری ساه الیاه باا آماوزش الگاوریتم
پ،خااوران پاایف-انتشااار  LMو اسااتخراج ویژگاای توسااط ویولاات و
همچنین آموزش بهوسیله  ،GAقادر هستند پیشامدهای مختلا را باا
دقت باالیی در ترانسوورماتورها در مقایسه با  ANNآموزشدیدهشده باا
 BPتمایز دهند .عالوه بر آن میتوان دریافت که نتایج حاصل از تماایز
جریان هجومی و خطای الکتریکی در ترمینال فشارقوی از دقت باالتری
در هر سه ساختار برخوردار است و این امر را میتوان به تعداد بیفتار
مجموعههای یادگیری ابزار طبقهبندی کننده ارتباط داد.
همچنین ،کمترین دقت مقدار خروجی نتایج شبیهسازیها نسابت
به مقادیر هد برای پیشامدهای مختل  ،مربوط به تشاخی

خطاای

مکانیکی سیمپیچ از نوع جابجایی محوری میباشد .علت این امر را نیاز
میتوانیم به تعداد کمتر نمونههای این کال

( 4نمونه) در مقایساه باا

تعداد نمونههای پیشامدهای دیگر نسبت داد.
از طر دیگر ،روش  ANNآموزشدیده با  ،BPنتایج مختلوی را در
هاار مرحلااه شبیهسااازی تولیااد م ایکنااد .بااهعالوه ،همگرایاای روش
آموزشدیده توسط  ،BPدر حاین آماوزش نسابت باه مقاادیر اولیاهی
وزنها حسا

میباشد و ممکن است نتایج در یک کمینه یا مااکزیمم

محلی گرفتار شوند .درصورتی که بهدلیل اساتخراج ویژگایهاای برتار
.
.
.

توسط ویولت و آموزش بهوسیله  LMو حتای  ،GAاشاکاالت ذکرشاده
I59

 BPبرطر و نتایج ثابتی را در هر مرحله شبیهسازی تولیاد مایکناد.
این امر ،در حواظت مطلاوبتر ترانساوورماتورها نقاف بسازایی را ایواا

الیه خروجی ) 4الیه(

الیه ای ورودی) 59الیه(
الیه پ ها ) 10الیه(

شکل  :13ساختار لی موتور السهب

Serial no. 83

I1

.
.
.
.
.

مختل برای تغییر شکل شعاعی 4 ،مجموعه ویژگای بارای جاباهجایی

ی ANN

کرده و قابلیت اطمینان سیستم را در شرایط کاری مختل باال خواهاد
برد.
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ج ول  :6مو ه ای ش یهسا یش ه در رماف

ار EMTP/ATP

خطاهای الکتریکی در ترمینال
فشارقوی ( 24نمونه)

زاویه فاز
 Aدر
هنگام خطا
(درجه)

مقدار
مقاومت
خطا
(اهم)

جریان هجومی
( 12نمونه)

زاویه فاز
در هنگام
خطا (درجه)

میزان
جابهجایی
محوری
(میلیمتر)8( -
نمونه)

شماره سه_زوج دیسک
متوالی (بخف آخر
شامل_8زوج دیسک
میباشد) 12( -نمونه)

درجه تغییر
شکل
( 1الی )8

خطای فاز  Aبه زمین

6

6

جریان هجومی ( 26%تحت بار)

6

82

1

9

خطای فاز  Aبه زمین

82

1

جریان هجومی ( 26%تحت بار)

96

26

1

8

خطای فاز  Aبه زمین

66

2

جریان هجومی ( 26%تحت بار)

126
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 -6نتیجهگیری
این مقاله بر روی تمایز خطاهای مکانیکی سیمپیچ ،خطاهای الکتریکی
در ترمیناااال فشاااارقوی ،خطاهاااای خاااارجی و جریاااان هجاااومی
ترانسوورماتورها بهعنوان مهمترین نوآوری مقاله تمرکز میکند.
جهت شناسایی الگوهای جریان دیورانسیل و استخراج ویژگیهاای
برتر ،از خانواده ویولت (دابچی  )8و جهت توکیک نماودن رویادادهای
مختل از روش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای آموزشی مختل
که به روش ترکیبی موسوم است ،استواده گردید.
در این روش ترکیبی ،تشخی شکل موجهای جریاان دیورانسایل
در دو مرحله صورت گرفت .در مرحله اول باا اساتواده از مناسابترین
موجک ،سیگنالها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و ویژگیهاای باارز
آنهااا اسااتخراج گردی اد و سااپ ،در مرحلااه دوم ایاان ویژگ ایهااای
استخراجشده جهت آموزش و طبقهبندی مناسب و دقیقتر پیشامدهای
مختل به  ANNاعمال گردید.
نتایج حاصل از شبیهسازیهای صاورتگرفته نشاان داد کاه روش
 ANNبا الگوریتم آموزشی  LMو  GAنسبت به الگوریتم آموزشای BP
از دقت باالتری در توکیاک پیشاامدها در شارایط عملکاردی مختلا
برخاوردار اساات .موفاقترین نتااایج خروجای مربااوط باه پیشااامدهای
خطاهاااای الکتریکااای در ترمیناااال فشاااارقوی و جریاااان هجاااومی
ترانسااوورماتور م ایباشااد .علاات ایاان اماار تعااداد نمونااههای بیفتاار
شبیهسازیها و نحوه آموزش الگوریتم میباشد.
همچنین ،نتایج حاصل از اندازهگیریهای صاورتگرفته در محایط
آزمایشگاه نشان داد که بررسی و مدلسازی عیوب مکاانیکی سایمپیچ

Serial no. 83

ترانسوورماتورها شاامل جاباهجایی محاوری و تغییار شاکل شاعاعی و
توکیک نمودن آنها از پیشامدهای دیگار ،کماک زیاادی باه تعمیار و
نگهداری ،ارزیابی و پایف وضعیت ،حواظت مطلوبتر ترانسوورماتورها و
افزایف قابلیت اطمینان سیستم در شرایط کاری مختل مینماید.
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