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 بفهتفازگی پیشفنهاد شفده اسفت در ایفن م الفه، استفاده از رادار فراپهنباند جهت تشخیص برخط عیب مکانیکی سیمپیچ ترانسففورماتور:چکیده
بهمنظور شناسایی و تخمین تغییر شکل شعاعی و جابهجایی محوری در سیمپیچ ترانسفورماتور از تکنیک تحلیل مدال استفاده شده است در روش
 با توجه به تأثیر تغییرات مکانیکی بر پارامترهای کانال انتشار موج فراپهنباند در داخفل ترانسففورماتور و نمفای آن بهصفورت تفاب،مورد استفاده
 از آن برای تعیفین م فدار صففرها و، به استخراج ویژگی برای تشخیص عیب پرداخته شده است با انتخاب بهترین روش تخمین تاب تبدیل،تبدیل
قطبهای سیستم در حالتهای مختلف سالم و معیوب محوری و شعاعی استفاده شده است با م ایسه م ادیر صفر و قطبهای تاب تبدیل درحالت
سالم و معیوب میتوان به تشخیص قطعی برای وجود عیب پرداخت و میزان عیب را بهصورت ت ریبی تعیین نمود اندازگیریهای انجامشده بر روی
مدل آزمایشگاهی نیز نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند وجود عیب محوری و شعاعی را تشخیص دهد اما در تعیفین میفزان ایفن عیبهفا
 میتوان از آن بهصورت ترکیبی با روش تصویربرداری راداری استفاده نمود،همراه با خطا عمل میکند لذا با توجه به قابلیتهای روش پیشنهادی
BJ  مدل،RLS  روش،تبدیل

 تاب، سیمپیچ ترانسفورماتور، صفر و قطب:واژههای کلیدی

Online Detection of Transformer Winding Mechanical Faults
Using Estimation of the Transfer Function of the UWB Wave
Propagation Channel
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Abstract: Transformer winding mechanical fault detection by Ultra Wide Band (UWB) Sensors has been recently proposed. In this
paper, modal analysis technique has been used to detect and estimate radial deformation and axial displacement in transformer
winding. In this technique, using the UWB wave propagation channel modeling by transfer function and knowing that mechanical
changes affect the channel parameters, the features have been extracted for the fault diagnosis. By choosing the best method of
estimating the transfer function, the zeroes and poles in different sound and defective mode has been determined. For diagnosing and
determining the approximate amount of the faults, the amounts of Zeroes and Poles of the Transfer Function have been compared in
different modes. The measurement results have been shown that the proposed method can be successful in the detection of the fault
but it cannot determine the amount of the faults accurately. According to the capabilities of the proposed method, it can be used in
combination with the previously introduced Radar Imaging Method.
Keywords: Zeroes and poles, transformer winding, transfer function, RLS method, BJ model.
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 -1مقدمه
ترانسفورماتورها از مهمترین عناصر شبکه قدرت هستند که سطوح
مختلف ولتاژ را به یکدیگر اتصال میدهند ] [6برای افزای قابلیت
اطمینان تغذیه انرژی برق ،شناسایی سری عیبهای رخداده در
ترانسفورماتور الزامی میباشد عیوب مکانیکی سیمپیچهای
ترانسفورماتور میتوانند در هنگام حملون ل و یا در اثر نیروهای
الکترودینامیکی ناشی از اتصالکوتاه بهوجود آیند بهطور کلی میتوان
این عیوب را به دو دسته جابهجایی محوری و تغییر شکل شعاعی
سیمپیچهای ترانسفورماتور ت سیم کرد ] [8این عیوب بهمرور زمان
موجب خرابی عایق سیمپیچهای ترانسفورماتور و درنتیجه بروز
اتصالکوتاه در داخل ترانسفورماتور میشود بنابراین تشخیص بهموق
آنها اهمیت زیادی دارد استفاده از رادار فراپهنباند )UWB( 6امکان
تشخیص عیوب مکانیکی ترانسفورماتور را بهصورت برخط و توسط
یک دستگاه فرستنده و گیرنده امواج فراهم میسازد پهنای پالس
بسیار باریک استفادهشده در تکنولوژی  ،UWBپهنای باند بسیار
وسیعی را ایجاد میکند و باعث میشود تا بازتاب های محیط در
گیرنده از یکدیگر مجزا باشند بنابراین میتوان تغییرات اجزاء محیط
را بهصورت مجزا بررسی کرد از این ویژگی برای پیشنهاد روش جدید
برای پای تغییرات فیزیکی در سیمپیچهای ترانسفورماتور استفاده
شده است ] [9در این روش یک پالس  UWBبهطرف سیمپیچ
ترانسفورماتور ارسال میشود سیگنال داخل محیط منتشرشده و به
هدف (سیمپیچ) برخورد مینماید سیگنال بازتابشده از محیط و
سیمپیچ ترانسفورماتور توسط دستگاه گیرنده دریافت و ذخیره
میشود با تجزیهوتحلیل امواج دریافتی ،تغییر شکل هندسی سیمپیچ
ترانسفورماتور تشخیص داده میشود ][7-4
روشهای مختلفی برای تحلیل سیگنال دریافتی از رادار UWB
برای تشخیص نوع و میزان تغییر شکل شعاعی و جابهجایی محوری
وجود دارد ازجمله میتوان به تشخیص وجود و تخمین میزان عیب با
تعریف شاخص ] ،[2تعیین نوع و میزان عیب با استفاده از استخراج
ویژگی با ویولت و روشهای شناسایی الگو ] ،[3تعیین محل عیب با
استفاده از تحلیل اختالف زمانی رسیدن سیگنال در دو گیرنده و
روش هایپربولیک ] ،[61تشخیص نوع ،محل و میزان عیب با استفاده
از تصویربرداری با رادار  [66] UWBاشاره کرد در روش
تصویربرداری که بهصورت برخط انجام میشود ،نیاز است که آنتن در
سرتاسر سیمپیچ حرکت داده شود ] [68 ،66در ] ،[69گزارشی از
پیادهسازی روش تصویربرداری راداری روی یک ترانسفورماتور
تعمیری  91MWارائه شده است از طرفی کانال به محیط انتشاری
عبور سیگنال از فرستنده به گیرنده میگویند که با استفاده از
سیگنال ورودی و خروجی ،میتوان تاب تبدیل محیط بین فرستنده و
گیرنده را متناظر با عیوب مختلف سیمپیچ ترانسفورماتور مدلسازی
ریاضی نمود
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در شرایطی که شکی بهوجود عیب در سیمپیچ ترانسفورماتور
نباشد ،جهت صرفهجویی در هزینهها بهتر است ،حرکت آنتن انجام
نشود بنابراین در این م اله پیشنهاد شده است که ابتدا با آنتنهای
ثابت و با استفاده از روش تحلیل مکان صفر و قطبهای تاب تبدیل
اندازهگیری انجام شود درصورتیکه احتمال وجود عیب از آستانهای
باالتر بود ،سیستم کنترل به آنتنها فرمان شروع حرکت جهت
تصویربرداری راداری را ارسال نماید
در بخ دوم این م اله اجزای مجموعه آزمایشگاهی معرفی شده
و در بخ سوم ،مراحل استفاده از روش پیشنهادی برای تشخیص
عیوب بیان میشود روشهای مختلف مدلسازی کانال انتشار موج
 UWBبا در نظر گرفتن دینامیک خطا ،در بخ چهارم ارائه میشود
پنجم با توجه به مسئله موردنظر و م ایسه نتایج
در بخ
آزمایشگاهی و سیگنالهای بهدست آمده از تواب تبدیل
تخمینزدهشده ،یکی از روشها انتخاب میگردد سپس برای
مدلهای مختلف چیدمان آزمای  ،نتایج تخمین تاب تبدیل بررسی
میشود درنهایت در بخ نهایی با توجه به مدل انتخابی از این
روشها برای ارزیابی عیوب تغییر شکل شعاعی و جابهجایی محوری
استفاده شده است

 -2مجموعه آزمایشگاهی
مجموعه آزمایشگاهی آمادهشده برای اندازگیریها ،شامل اجزای
زیر است:

مدل سیمپیچ ترانسفورماتور

آنتنهای فرستنده و گیرنده ][67

موقعیت مدل سیمپیچ ترانسفورماتور و آنتنهای فرستنده و
گیرنده در شکل  6و مشخصات مربوط به آن در جدول  6بیان شده
است
ورودی سیستم در آزمای های انجامشده پالس  UWBارسالی از
نوع گوسی است که توسط دستگاه فرستنده  Pulse ON 220ارسال
میشود روش انجام آزمای و پی پردازش دادهها در ][68 ،66
بیان شده است

شکل  :1مجموعه آزمایشگاهی
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جدول  :1مشخصات مجموعه آزمایشگاهی
فاصله بین آنتن فرستنده و گیرنده

 -3مراحل استفاده از روش تحلیل صفر و قطب برای
74 cm

ارتفاع آنتنها از سطح میز آزمای

87/1 cm

ارتفاع مدل سیمپیچ ترانسفورماتور از سطح میز آزمای

68/1 cm

فاصله مدل سیمپیچ ترانسفورماتور از خط واصل بین آنتنهای
فرستنده و گیرنده

71 cm

اگر سیگنال ارسالی ) x(tدرنظر گرفته شود ،سیگنال دریافتی را
میتوان بهصورت رابطه ( )6بیان نمود:
)𝒕( 𝒂𝒉 ∗ )𝒕( 𝟐𝒉 ∗ )𝒕( 𝟏𝒉 ∗ )𝒕(𝒙 = )𝒕(𝒚

()6

)𝑡( ℎ1پاسخ ضربه سیستم الکترونیکی تولید پالس  UWBو آنتن
فرستنده و )𝑡( ℎ2مربوط به آنتن گیرنده و مدار الکترونیکی دریافت
سیگنال و )𝑡( 𝑎 ℎپاسخ ضربه محیط بین فرستنده و گیرنده است در
آزمای های مختلف که فرستنده و گیرنده در فواصل مختلف قرار
میگیرند ℎ1 ،و  ℎ2ثابت هستند و ف ط 𝑎 ℎتغییر میکند که تمام
گذر است تأثیر محیط بین فرستنده و گیرنده ،تضعیف دامنه سیگنال
است که میتوان این تضعیف را برحسب فاصله بین فرستنده و
گیرنده بهدست آورد شکل -8الف اندازه میانگین دامنه اولین
چندمسیری سیگنال دریافتی را برحسب فاصله بین فرستنده و
گیرنده و ش -8ب پالس ارسالی توسط فرستنده (ورودی) و پالس
دریافتی توسط گیرنده (خروجی) را برای یک چیدمان مشخص نسبت
به یک مرج زمانی نشان میدهد
با داشتن فاصله آنتنهای فرستنده و گیرنده میتوان زمان ارسال
پالس توسط فرستنده را نسبت به اولین چندمسیری دریافتی در
گیرنده بهدست آورد اولین چندمسیری دریافتی در گیرنده مربوط به
مسیر مست یم بین آنتن فرستنده و گیرنده است که سیگنال ارسالی
نسبت به اولین چندمسیری بهاندازه زمانی که سیگنال از فرستنده تا
گیرنده طی میکند جلوتر است اگر فاصله بین فرستنده و گیرنده
برابر  dباشد ،این زمان برابر  d/cخواهد بود که  cسرعت حرکت موج
 UWBدر محیط هوا است
222
220

216
214
212
210
208

Normalized Mean Amplitude

218

120

100

110

80

90

204
60

)Antenna Distance (cm
700

Received signal
Transmitted Pulse

500

100
-100
-300

Normalized Amplitude

300

-500
12

10

8

6

4

2

-700
0

)Time (ns

شکل  :2الف) تضعیف دامنه سیگنال دریافتی برحسب فاصله
بین فرستنده و گیرنده ،ب)پالس ارسالی از فرستنده و سیگنال
دریافتی در گیرنده
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تشخیص عیوب سیمپیچی
در روش پیشنهادی ابتدا یک مدل ریاضی بین ورودی و خروجی
کانال انتشار  UWBدر نظر گرفته میشود ،سپس با انجام
اندازهگیریهای حوزه زمان پارامترهای آن تعیین میشوند روشهای
متنوعی برای تخمین یک تاب تبدیل وجود دارد که با توجه به مسئله
موردنظر یکی از روشها انتخاب میگردد سپس برای مدلهای
مختلف چیدمان آزمای  ،نتایج تخمین تاب تبدیل ارزیابی میشود
سپس سیگنالهای بهدستآمده از تاب تبدیل تخمینزده با نتایج
آزمای های عملی م ایسه شده و میزان خطا بررسی میشود پس از
انتخاب بهترین روش تخمین تاب تبدیل با کمترین خطا ،از آن برای
تعیین صفرها و قطبهای سیستم در حالتهای مختلف سالم و
معیوب محوری و شعاعی استفاده میشود درنهایت برای تشخیص
وجود عیب استفاده از شاخص حرکت قطب ( )Dپیشنهاد میگردد
شکل  9روند کلی استفاده از تخمین تاب تبدیل کانال انتشار موج
 UWBو تحلیل صفر و قطب برای تشخیص عیوب مکانیکی
سیمپیچی را نشان میدهد
مدلسازی ریاضی کانال انتشار

UWB

انتخاب روش تخمین پارامترهای مدل
تعیین صفر و قطبهای سیستم در حات سالم و معیوب
محاسبه شاخص حرکت قطب

شکل  :3روند کلی استفاده از تحلیل صفر و قطب برای تشخیص
عیوب

علت استفاده از این روش نگاشت هر حالت عیب با تعداد زیادی
ویژگی (منحنیهای بهدستآمده در حوزه زمان) به تعداد محدودی
ویژگی (صفرها و قطبهای تاب تبدیل) برای تسهیل امر ذخیرهسازی
اطالعات و م ایسه حالتهای مختلف میباشد

 -4مدلسازی کانال انتشار موج  UWBدر ترانسفورماتور

206
70
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هدف از مدلسازی کانال انتشار موج  UWBدر ترانسفورماتور پای
وضعیت سیمپیچ از طریق م ایسه پارامترهای مدل (تواب تبدیل) در
حالت سالم و حالت عیب است برای تاب تبدیل یک کانال انتشار
موج مدلهای مختلفی ارائه شده است ] [61در تمامی این روشها
باید درجه مدل یعنی تعداد صفرها و قطبهای تاب تبدیل مشخص
شود تعداد قطبهای مزدوج تاب تبدیل برابر تعداد ن اط پیک در
چگالی طیف توان )PSD( 8سیگنال خروجی سیستم میباشد البته
شرط استفاده از چگالی طیف توان این است که سیگنالهای دریافتی
از لحاظ آماری ایستا باشند ][61
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در حوزه زمان گسسته 9میتوان یک فرآیند تصادفی
نمونهبرداریشده را بهصورت خروجی یک سیستم خطی تغییرناپذیر با
زمان با تبدیل  Zمدلسازی کرد که با در نظر گرفتن دینامیک خطا
بهصورت شکل  7در نظر گرفت خطای سیستم را میتوان خروجی
یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان با ورودی نویز سفید بهصورت

رابطه ( )8در نظر گرفت که باید پارامترهای مربوط به چهار
چندجملهای ) 𝐶(𝑧 −1) ،𝐵(𝑧 −1) ،𝐴(𝑧 −1و ) 𝐷(𝑧 −1تخمین زده
شوند
) 𝐴(𝑧 −1
) 𝐶(𝑧 −1
𝑥
+
𝑣
𝑡
) 𝐵(𝑧 −1
𝑡 ) 𝐷(𝑧 −1

()8

= 𝑡𝑦
7

اگر رابطه ( )8بهصورت زیر درنظر گرفته شود مدل
بهدست میآید
−1
−1
−1
𝑡𝑣) 𝑧(𝐶 𝐵(𝑧 )𝑦𝑡 = 𝐴(𝑧 )𝑥𝑡 +
()9
این مدل بیان میکند که مدل سیستم و نویز دارای صفر و قطب
میباشند و قطبهای درنظرگرفته شده برای مدلسازی نویز با
قطبهای سیستم یکسان است
ARMAX

𝑡𝑣

𝑡𝑦

𝑡𝑥

شکل  :4مدل سیستم بههمراه مدل خطا

اگر رابطه ( )8بهصورت زیر درنظر گرفته شود مدل
بهدست میآید

1

ARX

𝑡𝑣 𝐵(𝑧 −1 )𝑦𝑡 = 𝐴(𝑧 −1 )𝑥𝑡 +

()7

این مدل بیان میکند که مدل سیستم دارای صفر و قطب
میباشد ولی مدل نویز تمام قطب است همچنین قطبهای
درنظرگرفته شده برای مدلسازی نویز با قطبهای سیستم یکسان
است اگر رابطه ( )8بهصورت زیر درنظرگرفته شود مدل  1OEبهدست
میآید
−1
) 𝑧(𝐴
()1
= 𝑦
𝑣𝑥 +
𝑡

𝑡

) 𝐵(𝑧 −1

𝑡

در این مدل نویز سیستم یک نویز سفید است و تاب تبدیل آن
4
برابر  6است اگر رابطه ( )8بهصورت زیر درنظرگرفته شود مدل BJ
بهدست میآید
−1
−1
) 𝑧(𝐴
) 𝑧(𝐶
()1
= 𝑦
𝑥 +
𝑣
𝑡

) 𝐷(𝑧 −1

𝑡

) 𝐵(𝑧 −1

𝑡

این مدل حالت کلیتر مدلهای فوق است و بیان میکند که مدل
سیستم و نویز شامل صفر و قطب است و قطبهای نویز از قطبهای

Serial no. 82

تشخیص برخط عیبهای مکانیکی

سیستم متمایز است ] [64درنهایت این مدل برای آزمای ها انتخاب
شد

 -5انتخاب روش برای تخمین تابع تبدیل
2

روشهای تخمین تاب تبدیل شامل روشهای خارج از خط یا
یکباره 3و روشهای روی خط هستند در روشهای یکباره تخمین
بهصورت خارج از خط انجام میگیرد بهصورتی که با نمونهبرداری از
ورودی و خروجی در آزمای  ،محاسبات الزم انجام شده و پارامترهای
سیستم تخمین زده میشوند در روشهای روی خط پارامترهای
سیستم با نمونهبرداریهای گذشته ورودی و خروجی تخمین زده
شده اند و با دریافت نمونه جدید از ورودی و خروجی پارامترهای قبلی
اصالح میشوند
یکی از کاربردیترین و جام ترین روشهای تخمین یکباره که
بهدلیل مشکالت و محدودیتهای زیادی که دارند ،کمتر مورد
استفاده قرار میگیرند ،روش حداقل مربعات میباشد که مبتنی بر
پاسخ پله ،پاسخ ضربه و پاسخ فرکانسی سیستمها هستند در
روشهای تخمین پارامتر بین سیستم و تخمینزننده پارامتر بهصورت
لحظهای ارتباط برقرار است ،بهطوریکه تا لحظه  tاز نمونههای
ورودی و خروجی استفاده شده و تخمین پارامتر صورت گرفته است
حال بر اساس اطالعات ورودی و خروجی در لحظه  t+1تخمین قبلی
اصالح میشود بهعبارتدیگر با هر نمونه جدید از اطالعات ورودی و
خروجی پارامترها بهروز میشوند
یکی دیگر از روشهای تخمین پارامتر ،روشهای تطبی ی است که
شامل الگوریتمهایی ازجمله :الگوریتم تصویر ( ،61)PAالگوریتم تصویر
متعامد ( ،66)OPAروش حداقل مربعات بازگشتی ( ،68)RLSروش
حداقل مربعات بازگشتی با وزندهی دادههای انتخابی (،69)RLSDW
روش حداقل مربعات بازگشتی با وزندهی نمایی دادهها
( 67)RLSEXPو روش حداقل مربعات بازگشتی با ریست کردن
کوواریانس ([62] 61)RLSCR
برای انتخاب نوع روش تخمین در این تح یق  611آزمای
مختلف در حالت سالم مدل سیمپیچ ترانسفورماتور انجام شده است
در تمامی آزمای ها ،مجموعه آزمایشگاهی ثابت است چگالی طیف
توان سیگنال دریافتی در حالت سالم مدل سیمپیچ ترانسفورماتور
بهصورت شکل  1میباشد چگالی طیف توان با روش برگ 61تخمین
زده شده است ][63
با توجه به شکل مشاهده میشود که دو ن طه ماکزیمم در اطراف
فرکانس  7گیگاهرتز وجود دارد پس میتوان حدس زد که دو
زوجقطب در تاب تبدیل وجود دارد بنابراین درجه مخرج تاب تبدیل
بین فرستنده و گیرنده ،برابر  7در نظر گرفته میشود
برای پیدا کردن بهترین روش تخمین تاب تبدیل ،با توجه به
مطالب بیانشده با در نظر گرفتن تاب تبدیل با  7قطب و صفرهای
مختلف سیگنال اندازگیری شده و سیگنال تخمینزدهشده م ایسه
میشود
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Burg Power Spectral Density Estimate

 -6نتایج بهدستآمده از روش تخمین  RLSبرای مدل BJ

-40

-80

-100

در این مدل برای سیستم  7قطب و  8صفر و برای خطا نیز  7قطب و
 8صفر در نظر گرفتهشده است مدل ریاضی تاب تبدیل آن بهصورت
معادله  4است که پارامترهای آن با روش  RLSتخمین زده شدهاند:
) (𝑎0 +𝑎1 𝑧 −1 +𝑎2 𝑧 −2
()4
= 𝑦
𝑥 +

)Power/frequency (dB/Hz

-60

تشخیص برخط عیبهای مکانیکی

𝑡

12

14

10

6
8
)Frequency (GHz

-120
0

2

4

𝑡 ) (1+𝑏1 𝑧 −1 +𝑏2 𝑧 −2 +𝑏3 𝑧 −3 +𝑏4 𝑧 −4
) (1+𝑓1 𝑧 −1 +𝑓2 𝑧 −2
𝑣
𝑡 ) (1+𝑑1 𝑧 −1 +𝑑2 𝑧 −2 +𝑑3 𝑧 −3 +𝑑4 𝑧 −4

شکل  :5مشخصه چگالی طیف توان سیگنالهای دریافتی

3
2
1
0
d1

-1

amplitude

اگر  PSDسیگنال تخمینزدهشده بهدرستی ن اط ماکزیمم
سیگنال اندازگیریشده را دنبال کند این روش برای تخمین
پارامترهای تاب تبدیل مناسب است اندازهگیریها نشان داد که در
روش  RLSپارامترهای تاب تبدیل بهخوبی همگرا میشوند و PSD
سیگنال خروجی تخمینزدهشده در ن اط ماکزیمم اطراف فرکانس 7
گیگاهرتز منطبق بر  PSDسیگنال خروجی اندازهگیری شده است
شکل -1الف نشان میدهد که خروجی تخمینزدهشده خروجی
واقعی سیستم را دنبال میکند و میزان خطای بین این دو بسیار کم
است همچنین شکل -1ب  PSDسیگنال تخمینزدهشده بهدرستی
ن اط ماکزیمم  PSDسیگنال اندازهگیری شده را دنبال میکند
شکل آبی رنگ مربوط به سیگنال اندازهگیری شده و شکل
قرمزرنگ مربوط به سیگنال تخمینزدهشده است نتایج نشان داد
برای تعیین پارامترهای مجهول با روش  RLSکه با درنظرگرفتن
تعداد  1و  8و  7صفر ،ضرایب مربوط به صفرهای سیستم بهسمت
صفر همگرا شده است این نشاندهنده آن است که در روشهای
تخمین تطبی ی ،تاب تبدیل سیستم صفری ندارد و مدل آن تمام
قطب است با توجه به اندازهگیریها با افزای تعداد قطبهای
سیستم ،چگالی طیف توان سیگنال دریافتی اندازهگیریشده تغییری
نکرده است بنابراین تعداد قطبهای تاب تبدیل  7انتخاب شد
PSD

منحنیهای مربوط به همگرایی پارامترهای مدل سیستم در شکل
-4الف آورده شده است با توجه به این شکل مشخص است که
پارامترهای مربوط به صفرهای سیستم یعنی  a1 ،a0و  a2بهسمت
صفر همگرا شدهاند بنابراین مدل سیستم صفری ندارد شکل -4ب
همگرایی پارامترهای مربوط به مدل خطا را نشان میدهد از این
شکل نیز مشخص است که پارامترهای مربوط به صفرهای مدل خطا
یعنی  c1و  c2بهسمت صفر همگرا شدهاند و این نشاندهنده این است
که مدل درنظرگرفته شده برای خطا باید تمامقطب باشد
برای ارزیابی تاب تبدیل بهدستآمده ،سیگنال مربوط بهحالت
سالم مدل سیمپیچ اندازگیریشده با سیگنال مربوط بهحالت سالم
مدل سیمپیچ که از تاب تبدیل تخمینزدهشده بهدستآمده م ایسه
میشوند بدین منظور زمان نمونهبرداری برابر  61 Binیا 96/423 ps
تنظیم شده است و فاصله زمانی بین پالسهای ارسالی توسط
فرستنده برابر 11میلیثانیه است

d2
measured recieved signal
estimated recieved signal

500

d3

400

d4

0
-100
-200
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2
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-1
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-3

-110
-120
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شکل  :6سیگنال دریافتی اندازهگیری و تخمینزدهشده توسط
الگوریتم  ،RLSالف)حوزه زمان ،ب) چگالی طیف توان
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1
0

)Power/frequency (dB/Hz

-90
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2
amplitude
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3
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a1
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Burg Power Spectral Density Estimate
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شکل  :7منحنی همگرایی پارامترها در مدل  BJتوسط الگوریتم
 ،RLSالف) مدل سیستم ،ب) مدل خطا
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درنهایت با داشتن سیگنال ورودی و سیگنال دریافتی توسط
گیرنده در آزمای  ،تاب تبدیل بین ورودی و خروجی برای این
چیدمان آزمای بهدست میآید
شکل  2سیگنال بهدستآمده از اندازهگیریها و سیگنال
استخراجشده از تاب تبدیل مفروض را نشان میدهد که اختالف کمی
بین دو سیگنال وجود دارد
Burg Power Spectral Density Estimate

الف)

-40
-50

-70
-80
-90
-100

)Power/frequency (dB/Hz

-60

-110
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10

15

-120
0
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ب)

شکل  :8سیگنالهای دریافتشده توسط گیرنده و
تخمینزدهشده در حالت سالم مدل سیمپیچ ترانسفورماتور

 -7استفاده از پارامترهای تابع تبدیل برای تشخیص
وجود عیبهای سیمپیچ ترانسفورماتور
برای این بخ  ،سه مسأله زیر تعریف میشود و اندازه جابهجایی
محوری در هر آزمای  1/8 mmدر نظرگرفته شده است:
 6تشخیص وجود عیب محوری یا عیب شعاعی
 8تشخیص میزان عیب محوری
 9تشخیص میزان عیب شعاعی
-1-7تغییر شکل شعاعی

نمای باالیی از قطاعهای مدل سیمپیچ ،ج) باالبر ساختهشده برای
جابهجایی محوری مدل سیمپیچ
Burg Power Spectral Density Estimate
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شکل  :9الف) مدل سیمپیچ با دیسکهای با قطر  66سانتیمتر ،ب)
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-120
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5
)Frequency (GHz

Burg Power Spectral Density Estimate
-48
0 cm
0.4 cm
0.8 cm
1.2 cm
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2 cm

-50
-52
-54
-56
-58

)Power/frequency (dB/Hz

برای انجام این آزمای  1دیسک با قطرهای  11سانتیمتر روی
یکدیگر قرار داده شده است که یکی از این دیسکها در راستای مرکز
دیسک برشدادهشده است برای ایجاد تغییر شکل شعاعی قطاعهای
برشدادهشده در راستای شعاع بهسمت بیرون کشیده شدهاند که یک
نمونه از آن در شکل  3الف و ب نشان داده شده است
چگالی طیف توان سیگنال دریافتی در حالت سالم و حالتهای
عیوب تغییر شکل شعاعی مدل سیمپیچ ترانسفورماتور بهصورت شکل
 61میباشد همانطور که در شکل مشاهده میشود در تمامی حاالت
عیب چگالی طیف توان دارای دو ن طه پیک است بنابراین همه
حاالت با دو زوج قطب ،قابل تخمین است شکل  66مکان قطبهای
تاب تبدیل برای حالت سالم و حالتهای مختلف تغییر شکل شعاعی
ایجادشده بر روی مدل سیمپیچ به قطر  11سانتیمتر را نشان
میدهد تاب تبدیل بهروش  RLSEXPتخمین زده شده است با
توجه به شکل  11مشاهده میشود که تغییر شکل شعاعی در
سیمپیچ ترانسفورماتور ،تنها موجب حرکت قطبها شده است.

ج)

-60
-62
5

4.8

4.6

4.4

4
4.2
)Frequency (GHz

3.8

3.6

3.4

3.2

3

شکل  :16چگالی طیف توان سیگنالهای دریافتی اندازهگیری شده برای عیوب
مختلف تغیر شکل شعاعی بر روی مدل سیمپیچ به قطر  66سانتیمتر
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شکل  :11مکان قطبهای تابع تبدیل برای حالت سالم و حالتهای
مختلف تغییر شکل شعاعی ایجادشده بر روی مدل سیمپیچ به
قطر  66سانتیمتر

لذا برای تشخیص وجود عیب استفاده از شاخص حرکت قطب
( )Dبهشکل رابطه ( )2پیشنهاد میشود
| 𝑖𝑑𝑃 |𝑃𝑆𝑖 −

()2

| 𝑖𝑆𝑃|
1 𝐷 ≥ 0.001
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ

𝑖=1

{ = )𝑇 = 𝑢(𝐷 − 0.001

 -2-7عیب جابهجایی محوری
برای انجام این آزمای  1دیسک با قطرهای  11سانتیمتر روی
یکدیگر قرار داده شده است برای ایجاد جابهجایی محوری از یک
دستگاه باالبر مطابق شکل  -3ج استفاده شده است
شکل  68مکان قطبهای تاب تبدیل را برای جابهجاییهای
محوری مختلف نشان میدهد همانطور که از این شکل مشخص
است مکان قطبهای تاب تبدیل برای جابهجاییهای محوری مختلف
دارای تغییر میباشد
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شکل  :12مکان قطبهای تابع تبدیل برای حالت سالم و حالتهای
مختلف جابهجایی محوری ایجادشده بر روی مدل سیمپیچ به قطر
 66سانتیمتر
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استفاده از صفر و قطب بهعنوان ویژگی
 -1-8تغییر شکل شعاعی
با استفاده از ویژگیهای استخراجشده از تاب تبدیل کانال انتشار با
استفاده از شبکه عصبی ] ،[81میزان عیب شعاعی و محوری
شناسایی میشود آزمای ها برای  76حالت مختلف عیب شعاعی
است قطاع  8×8از صفرتا  71mmحرکت داده شده است و هر حالت
شامل سیگنالی است که  171نمونه دارد  21درصد کل دادهها را
برای آموزش و  81درصد را برای آزمای انتخاب شده است شبکه
عصبی مورداستفاده شامل  2الیه و  61نرون میباشد
جدول  :2نتایج تخمین وجود و میزان تغییر شکل شعاعی
%خطا

T

م دار تخمینزدهشده
با شبکه عصبی ()mm

اندازه تغییرشکل
شعاعی ()mm

964/669
1/8641
1/99364
3/19
71/811
63/27614
17/4783
87/17
63/13182
1/1911

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

61/1271
2/1647
68/1714
67/1118
66/3722
63/8921
79/1721
87/6748
82/3714
71/1688

7
2
68
61
81
87
82
98
91
71

𝑛

∑=𝐷

که در آن  :nتعداد قطبهای سیستم
 :PSمختصات قطب در حالت سالم
 :Pdمختصات قطب در حالت معیوب
بهطوریکه اگر م دار ( Dحرکت قطبها) از  1/116بزرگتر باشد
بهمعنی تشخیص خطا ،و در غیراینصورت بهمعنای عدم تشخیص
خطا خواهد بود

0.72

 -8تشخیص میزان عیب سیمپیچ ترانسفورماتور با

0.2

-0.4

0.75
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48/47655

 :درصد خطا

با توجه به نتایج جدول  8مشاهده میشود که این روش برای
تشخیص تغییر شکل شعاعی کامالا موفق و برای تشخیص میزان
تغییر شکل شعاعی همراه با خطای  %72عمل میکند
 -2-8جابهجایی محوری
کل آزمای ها برای جابهجایی محوری  616حالت مختلف بوده و هر
حالت شامل سیگنالی است که  816نمونه دارد با ورودی مشخص
قطبهای سیستم تخمین زده میشوند  21درصد کل دادهها را برای
آموزش و  81درصد را برای برآورد انتحاب شده است شبکه عصبی
مورد استفاده شامل  2الیه و  61نرون میباشد جدول  9نتایج
تخمین میزان جابهجایی محوری را نشان میدهد
با توجه به نتایج جدول  9مشاهده میشود که این روش برای
تشخیص تغییر جابهجایی محوری کامالا موفق و برای تشخیص میزان
تغییر شکل شعاعی همراه با خطای  %84عمل میکند با توجه به
نتایج بهدستآمده و اینکه این روش در تشخیص وجود عیب محوری
و شعاعی  %611موفق بوده است ،میتوان از ترکیب این روش با روش
تصویربرداری راداری استفاده نمود
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عیب همراه با خطا عمل میکند لذا این روش میتواند بهصورت
ترکیبی با روش تصویربرداری راداری استفاده شود با بهکارگیری این
روش نیاز نیست که برای تشخیص عیب بهصورت برخط انرژی زیادی
جهت حرکت دادن مداوم آنتنها مصرف شود و تنها در صورت بروز
عیب مکانیکی آنتن حرکت نموده و محل دقیق عیب را تعیین
.مینماید
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 نتایج تخمین وجود و میزان جابهجایی محوری:3 جدول
اندازه جابهجایی
)mm( محوری

م دار تخمین زده شده
)mm( با شبکه عصبی

T

1/2
6/2
8/2

9/1911
6/3414
6/7928

6
6
6

9/2
7/2
1/2
1/2
4/2
2/2
3/2
61/2
66/2
68/2
69/2
67/2
61/2
61/2
64/2
62/2
63/2
81/2
86/2
88/2
89/2
87/2
81/2
81/2
84/2
82/2
83/2

7/8183
7/1386
8/2171
1/2171
7/3168
61/3476
66/1129
3/9331
3/1188
61/4476
61/2117
2/7836
61/7381
67/6111
62/1636
2/8413
62/2137
62/9178
86/9412
88/1174
82/1631
81/1311
84/3122
81/8891
81/8928
82/4123
84/1867

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

درصد خطا:

 خطا%
917/111
3/4167
72/1981
66/3631
8/8749
16/1717
1/3737
94/6191
87/4112
64/3782
68/3481
62/3191
61/2813
67/1937
79/1718
6/3713
61/1769
7/1716
11/3494
7/1331
66/4618
6/3121
9/7221
63/2918
4/8763
2/7119
1/2288
1/1641
1/6144
3/9876
%84/9463

با استفاده از این روش میتوان آنتنها را در یک ن طه ثابت نمود
و بهطور پیوسته ارسال و دریافت سیگنال را انجام داد بهمحض اینکه
 سیستم کنترل حرکت آنتنها،این سامانه وجود عیب را تشخیص داد
را صادر مینماید و محل دقیق عیب را مشخص میکند

 نتیجهگیری-9
در این م اله با استفاده از نمای کانال انتشار موج فراپهنباند
داخل ترانسفورماتور بهصورت تاب تبدیل و دانستن اینکه تغییرات
 به استخراج ویژگی،مکانیکی باید بر پارامترهای کانال تأثیر بگذارند
 هر حالت به،برای تشخیص عیب پرداختیم این روش باعث میشود
تعداد محدودی قطب و صفر نگاشته شود اندازگیریهای انجامشده بر
روی مدل آزمایشگاهی نشان میدهد که روش پیشنهادی میتواند
وجود عیب محوری و شعاعی را تشخیص دهد اما در تشخیص میزان
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