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چکیده :این مقاله یک مدل شاخص بهرهوری طول عمر و یک روش الگوریتم جستجوی کالغ توسعهیافته ( )DCSAبهمنظور دستیابی بـه
نگهداری و تعمیرات بهینه برای ترانسفورماتور قدرت ارائه میکند .اگر نگهداری و تعمیرات روی ترانسفورماتورهای قدرت صورت نگیرد،
نتیجهاش ناپایداری سیستم انتقال و عدم تأمین پایدار انرژی الکتریکی در نقاط بار خواهد بود؛ بهعبارت دیگر ،خرابـی سیسـتم انتقـال روی
وضعیت سیستم توزیع اثر می گذارد و ممکن است باعث وقوع خاموشی برای مصرفکنندگان انرژی الکتریکی شود .بنابراین یک اسـتراتژی
نگهداری و تعمیرات بهمنظور کاهش نرخ خرابی و افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتور قدرت موردنیاز است .استراتژی نگهداری و تعمیرات
برای ترانسفورماتور قدرت شامل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی است .در این مقاله ،نرخ خرابی ترانسفورماتور قدرت توسط تابع
توزیع ویبول و طول عمر ترانسفورماتور قدرت با استفاده از سری تیلور در تابع توزیع ویبول با یک تقریب مناسب مدل شده است .استراتژی
نگهداری و تعمیرات باید در جهت حداقل هزینه تحت شرط قابلیت اطمینان موردنیاز بهینه شود .برای حل این مسئلۀ بهینهسـازی ،از روش
 DCSAاستفاده شده و نتایج با روشهای دیگر مقایسه شده است .نتایج آزمون نشان میدهد که روش  DCSAپیشنهادی برای مسئلۀ نگهداری
و تعمیرات بهینه ،قادر به بهدستآوردن جوابهای با کیفیت باالتر نسبتبه روشهای دیگر است.

واژههای کلیدی:

الگوریتم جستجوی کالغ توسعهیافته ( ،)DCSAتوزیع ویبول ،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( ،)PMنگهداری و

تعمیرات اصالحی ( ،)CMقابلیت اطمینان.
* نویسندۀ مسئول

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی بهمنظور بهرهوری طول عمر ترانسفورماتور...

موردنیتاز استتت ،معمتتوالً نیهتتداری و تعمیتترات در دو دستتتۀ احتتلی

 .1مقدمه

1

ترانسفورماتورهای قدرت در شبکههای انتقال ولتاژ باال برای افزایش یا
کاهش ولتاژ استفاده میشوند .قابلیت اطمینان شبکۀ انتقال بستتیی بته
در دسترس پت یری و بهتره وری ترانستفورماتورهای قتدرت دارد ].[1
به عبارتدییر ،ترانسفورماتور قدرت اثر قابلتوجهی بر روی امنیتت و
تداوم پایداری شبکۀ انتقال میگ ارد .بنابراین انتختا

ترانستفورماتور

مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است .نصتب و راهانتدازی حتحی
ترانستتفورماتور قتتدرت ،بهتترهبتترداری بهینتته و عملیتتات نیهتتداری و
تعمیرات بهینه در افزایش کارایی و عمر مفیتد ترانستفورماتور قتدرت
نقش مؤثری دارند .ترانسفورماتور قدرت با عمل کردن و گت ر زمتان
به تدریج فرسوده و خرا

میشوند .بنابراین نیاز به اقدامات پیشییرانه

بهمنظور افزایش عمر مفید ترانسفورماتور قدرت است .واض است که
اقتتدامات پیشتتییرانه بتتر جتتاییزین کتتردن تحهیتتزات ارجحیتتت دارد.
استراتژی بهره وری نیهداری و تعمیرات ،یک مستئلۀ مهت در جهتت
افزایش بهره وری تحهیتزات استت .استتراتژی نیهتداری و تعمیترات
به منظور مدیریت انرژی انحام میشود کته ازجملته اهتدا

متدیریت

انرژی میتوان به افزایش بهرهوری و کاهش تلفات سیست های انترژی
اشاره کرد .بهمنظور حفظ عملکرد موردانتظار ترانستفورماتور قتدرت،
انح ام نیهداری و تعمیرات مناسب در طی دوران عمر آنها ضتروری
است .نیهداری و تعمیرات میتواند قابلیت اطمینان را بهبود دهد ،امتا
این ممکن است منحر به هزینههای نیهداری و تعمیرات غیرضتروری
شود .بنابراین قابلیت اطمینان و هزینههای نیهداری و تعمیترات بایتد
در تعادل باشند .یکی از مه ترین چالشهتای متدیریت سیستت هتای
انرژی ،برنامهریزی برای بیشترین بهرهوری و کمترین هزینۀ نیهتداری
و تعمیرات ممکن برای تحهیزات اثرگ ار شبکه ماننتد ترانستفورماتور
قتتدرت استتت .هتتد
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متتدیریت سیستتت انتترژی ،خیتترۀ انتترژی

جمعآوری شده و در اختیار قرار دادن آن بته نقتا بتار یتا تحهیتزات
مختلف بهطور بهینه است ] .[2در این مقاله ،به این دغدغۀ سیست های
انرژی الکتریکی از نقطهنظر قابلیت اطمینان شتبکه و بتا درنظرگترفتن
فرسودگی تحهیزات پرداخته شده و روش جدید ارائهشده در این مقاله
بهمنظور مدیریت نیهداری و تعمیرات پیشییرانه و احالحی و دستت
یافتن به بیشترین بهرهوری مطرح شده است .انتقتال و توزیتع انترژی
الکتریکی نیازمند وجود ترانسفورماتورهای قدرت استت کته بتهدلیتل

طبقه بندی متیشتود ] ،[3نیهتداری و تعمیترات پیشتییرانه ( )PMو
احالحی .)CM( 2بهطورکلی برای یک ترانسفورماتور قدرت ،عملیات
 PMشامل نظارت ،تمیتز کتردن ،روغتنکتاری ،تطبیت ،،تنظتی و یتا
جاییزین کردن است .از طری ،عملیات  ،PMهزینۀ تحمیلشده بهدلیل
رخداد خطاها کاهش مییابد اما منحر به تحمیل هزینتههتای عملیتات
 PMمیشتود .زمتانی کته در سیستت خطتا رخ متیدهتد ،بتهمنظتور
برگرداندن سیست به وضعیت بهترهبترداری عملیتات  CMکته شتامل
حداقل تعمیرات احالحی و جاییزینی است ،انحام میشود.
تعداد زیادی از مطالعات روی نیهداری و تعمیرات بحه کردهاند.
آنها نیهداری و تعمیرات بهینه را توسط روشهای بهینهسازی ریاضی
یا ابتکاری کشف کردهاند .برای مثال در مرجع ] ،[4مسئلۀ نیهداری و
تعمیرات پیشییرانۀ بهینه برای تحهیزات پست توسط روش شبیهسازی
مونتکارلو حل شده استت ،امتا بیشتتر مطالعتات بترای حتل مستئلۀ
نیهداری و تعمیرات بهینته بتر روی روشهتای بهینتهستازی ازدحتام
رات )PSO( 3یا الیوریت ژنتیک )GA( 4تمرکز کردهاند .بترای مثتال
مرجتتع ] [5دربتتارۀ کتتاربرد  PSOبتترای یتتک استتتراتژی نیهتتداری و
تعمیرات بهینه در سیست های انتقال است ،درحالیکه مرجع ] [6دربارۀ
کاربرد جمعیت ازدحتام رات بهبودیافتته )IPSO( 5بتهمنظتور کمینته
کردن هزینۀ دورهای نیهداری و تعمیرات پیشییرانه برای سیست هتای
سری -موازی ،بحه کرده است.
در این مقاله ،احتمال خرابی تحهیز توسط تابع توزیع ویبول متدل
شده است .درنتیحه ،این مقاله دو نوآوری ارائه میدهد .اول یک متدل
شاخص بهره وری طول عمر برای ترانسفورماتور قدرت ارائه میشود،
دوم یک روش مؤثر بترای حتل مستئلۀ نیهتداری و تعمیترات بهینته
مطرحشده در مرجع ] [7ارائه میگردد .بنابراین ،روش بر پایۀ الیوریت
جستتتحوی کتتال توستتعهیافتتته )DCSA( 6بتتهمنظتتور پیتتدا کتتردن
استتراتژیهتای بهینتتۀ نیهتداری و تعمیتترات ترانستفورماتور قتتدرت،
هنیامیکه قیود بهره برداری و هزینۀ اقتصادی بترآورده شتود ،قابلیتت
اطمینان ترانسفورماتور قدرت را بیشینه یا هزینههای سراسری را کمینه
متیکنتتد .در ایتتن مقالتته ،نتتایج روش  DCSAبتترای بتتهدستتتآوردن
نیهداری و تعمیرات بهینۀ ترانسفورماتور قدرت با روشهتای  GAو
 PSOمقایسه شدهاند .این مقاله نشان میدهد که نرخ خرابی افزایشی،

افزایش نرخ خرابی و افت مشخصات کیفی ترانسفورماتورهای قدرت،
با تلفات انرژی روبرو خواهد شتد .استتراتژی نیهتداری و تعمیترات
ترانستفورماتورهای قتتدرت باعتته کتاهش تلفتتات انتترژی الکتریکتتی
میشود .براساس زمانی که برای انحام عملیات نیهتداری و تعمیترات

1. Preventive Maintenance
2. Corrective Maintenance
3. Particle Swarm Optimization
4. Genetic Algorithm
5. Improved Particle Swarm Optimization
6. Developed Crow Search Algorithm
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طول عمر تحهیزات را کاهش میدهد و باعه میشود که طتول عمتر
تحهیزات کمتر از طول عمر موردانتظار آنهتا باشتد .از طتر

دییتر،

جتتزء تحهیتتز چتته متتدت م تیتوانتتد وظیفتتۀ ختتود را در یتتک ستتط
رضایت بخش انحام دهد؛ به عبارت دییر ،آن انتدازهگیتری شتان

در

بودن در یک نقطه از زمتان استت .بتهطتور ختا ،،قابلیتت

استراتژی نیهداری و تعمیرات متیتوانتد عمتر مفیتد ترانستفورماتور

سروی

قدرت را افزایش دهد .در این مقاله ،یک مدل شاخص بهرهوری طول

اطمینان تحهیز ،احتمال این است که تحهیتز در یتک متدت مشتخص

عمر ترانسفورماتور قدرت بهمنظور اینکه نشان داده شود به چه میتزان

تحت شرایط عملیاتی طراحی ،بدون خرابتی و بتهدرستتی کتار کنتد.

یتتک استتتراتژی نیهتتداری و تعمیتترات در افتتزایش عمتتر مفیتتد

قابلیت اطمینان توسط توابعی از یک متغیر تصتادفی شترح داده شتده

ترانسفورماتور قدرت مؤثر است ،ارائه شده است.

است .در مدت دورۀ عملکردی ،متغیر تصادفی زمتان گت ر از حالتت
2

عملکردی به حالت خرابی است کته بتهطتورکلی «زمتان تتا خرابتی

 .2ارزیابی احتماالتی تجهیزات
در این بخش ،ارزیابی احتماالتی و قابلیتت اطمینتان تحهیتزات شترح
داده شده است .مدل خرابی رفتار بخشی از تحهیز برای هر مد خرابی،
میتوانتد توستط متدل احتمتاالتی توابتع قابلیتت اطمینتان و توانتایی
نیهداری و تعمیرات تعریف شود .روش ارزیابی احتمتاالتی بتر روی
مدیریت عدم قطعیت رفتارهای تحهیزات تمرکز کرده استت .بنتابراین
قابلیتتت اطمینتتان تحهیتتزات توستتط یتتک تتتابع احتمتتاالتی بتترای
تحزیهوتحلیل رفتار تحهیزات ارائه شده است.

( »)TTFنامیده شده است .از طر

دییر ،تابع نرخ خرابی نسبت تابع

چیالی احتمال )PDF( 3به تابع قابلیت اطمینان است .تابع  PDFیتک
متغیر تصادفی پیوسته ،تابعی است که احتمال نسبی بترای ایتن متغیتر
تصتتادفی را در یتتک مقتتدار داده شتتده شتترح متتیدهتتد .برختتی از
اندازهگیریهای مه بهرهوری نیهداری و تعمیرات بهحتورت زیرنتد.
روابط ( )1تا ( )4در مراجع ] 9و  [11معرفی شدهاند.
 .1تابع خرابی :تابع خرابی بهحورت احتمال اینکه یک جزء قبل یا
در لحظۀ زمان عملکردی خرا

شود .تابع خرابی برابتر احتمتال ایتن

است که متغیر تصادفی  TTFبرابر یا کمتر از یک مقدار خا ،از زمان

 .1.2خرابی تجهیزات
منحنی نرخ خرابی تحهیزات الکتریکی میتواند با منحنی وانتیشتکل

1

توحیف شود ] .[8همان گونه که در منحنی وانتیشتکل در شتکل ()1
مشخص است ،طول عمر یک جزء تحهیز به سه فاحلۀ زمانی تقستی
میشود ،دورۀ شکست زودرس ،دورۀ عمر مفید و دورۀ فرسایش.

عملکردی باشد .تابع خرابی میتواند توسط رابطۀ ( )1محاسبه شود.
T

F (t )  P(TTF  T )   f (t )dt

( )1

0

که در آن t ،زمان F (t ) ،تابع خرابی P ،تابع احتمتال TTF ،زمتان تتا
خرابی ]سال[ T ،زمان عملکردی ]سال[ و )  f (tتابع چیتالی احتمتال
 TTFاست.
 .2تابع قابلیت اطمینان :تابع قابلیت اطمینان از روی احتمال اینکه
تحهیز حداقل برای یک مدتزمان مشخص سال بماند ،تعیین میشود.
تابع قابلیت اطمینان یک جزء توسط رابطۀ ( )2تعریف میشود.
( )2

T



0

T

) R(t )  P(TTF  T )   f (t )dt  1   f (t )dt  1  F (t

که در آن R(t ) ،تابع قابلیت اطمینان بر حسب زمان است.
 .3نرخ خرابی :متوسط فراوانی خرابیهتای تحهیتز ،نترخ خرابتی
شکل ( :)1منحنی وانیشکل

نامیده میشود  .نرخ خرابی افزایشتی یتک متاده داللتت بتر قطعتی یتا

برای بیشتر قطعات مکانیکی ،تابع نرخ خرابی در دورۀ عمر مفیتد
میل اندکی به افزایش یافتن دارد.

فرسودگی آن دارد .به خوبی دانسته شده استت کته تتابع نترخ خرابتی
میتواند بهحورت احتمال خرابی در یک فاحتلۀ زمتانی بستیار کوتتاه
تفسیر شود .بنابراین ،زمانی که میدانید یک جزء در حال عملکترد در

 .2.2ارزیابی قابلیت اطمینان

زمان  tاست ،احتمال اینکه جزء در فاحلۀ زمانی ]  (t , t  tخترا

قابلیت اطمینان تحهیز بهمعنی اندازهگیری احتمال این استت کته یتک

شود میتواند توسط رابطۀ ( )3محاسبه شود.

1. Bathtub Curve

2. Time to Failure
3. Probability Density Function

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی بهمنظور بهرهوری طول عمر ترانسفورماتور...
( )3

) P(t  T  t  t
) R(t )  R(t  t ) f (t
 lim


t

0
) P(T  t
) t.R(t
) R(t

 (t ) 

که در آن  (t ) ،نرخ خرابی و  tفاحلۀ زمانی است.
 .4میانیین زمان تا خرابی :میتانیین زمتان تتا خرابتی)MTTF( 1
متوسط زمانی است که یک جزء قبل از اینکه خرا

شود ،کار میکند.

آن طول عمر میانیین یک جزء است .مدتزمان خرابی موردانتظتاری
که یک جزء بدون خرابی کار متیکنتد ،متیتوانتد توستط رابطتۀ ()4
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شکل دهی (  ) دستۀ سبک خرابی 5را مشخص میکند .مقدار پارامتر
شکلدهی کمتر از  1بیانیر نرخ خرابی کاهشی ،مقدار برابر با  1بیانیر
نرخ خرابی ثابت و مقدار بزرگ تر از  1بیتانیر نترخ خرابتی افزایشتی
است .پارامتر مقیاس (  ) بر روی مقیتاس منحنتی عمتر جتزء تت ثیر
میگ ارد.

 .4 .2کاربردهای آماری توزیع ویبول
کاربردهای آماری توزیع ویبتول بترای انتدازهگیتری قابلیتت اطمینتان

محاسبه شود:


MTTF   t  f (t )dt

( )4

0

میتواند توسط روابط ( )6تا ( )9شرح داده شود ].[9
 .1تابع خرابی
i

که در آن MTTF ،میانیین زمان تا خرابی است.
 .5شاخص بهره وری طول عمتر :شتاخص بهترهوری طتول عمتر
( )LEIبهحورت تقسی میزان طتول عمتر تحهیتز بتدون نیهتداری و
تعمیرات بر میزان طول عمر آن بتا نیهتداری و تعمیترات ،شترح داده
شده است .توسط این شاخص میتوان میزان تغییر طول عمتر تحهیتز
با و بدون نیهداری را تحزیهوتحلیل کرد.

 .3.2تابع توزیع ویبول

2

t

 
t 
 1 
  
 
 

1 e
!i
i 0

( )6

i

t

 
t 
  
 


e  
!i
i 0
 1

( )7

دو حالت خطی و ثابت دارد و حالت کلیتری محسو

میشتود .در

 1

( )8

t
  
 





این حالت تابع چیالی احتمال خرابی از توزیع ویبول پیروی متیکنتد
] .[11توزیع ویبول یکی از پرکاربردترین و متداولترین متدلهتای در
مبحه قابلیت اطمینان و مدلکردن احتمال خرابی تحهیزات بتهشتمار
میرود .تابع توزیع ویبول یک تعمتی از توزیتع نمتایی استت کته در
تحزیه وتحلیل مسائل بهکار میرود .تابع توزیع ویبول برای مدل کردن
طتتول عمتتر اجتتزا بتتا توابتتع نتترخ خرابتتی نوستتانی بستتیار مناستتب و
انعطا پ یر است .تابع چیالی احتمال دوپتارامتری متیتوانتد توستط
رابطۀ ( )5شرح داده شود ].[9


t





R(t )  e

 .3نرخ خرابی

یا چندجملهای مدل میشود .حالت چندجملهای دقت بیشتری نسبتبه

t 
  
 





F (t )  1  e

 .2تابع قابلیت اطمینان

احتمال خرابی تحهیزات قدرت معموالً با یکی از مدلهای ثابت ،خطی

 1

t

   t  1 t
e
) ( 
i

t
 
t
  1   
 

e 
!i
i 0

) f (t
 (t ) 

) R(t

که در آن (  ) ،یک رابطه برحسب  است.
 .4میانیین زمان تا خرابی
( )9




1
MTTF  [tR (t )] |   R(t )dt   1  
0


0

 .3استراتژی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتور قدرت
نیهداری و تعمیرات یک فعالیت تعهد داده شده با هد
انحام عملکرد مطلو

مقدور کردن

در یک جزء با باقی ماندن در عملکرد درست یا

   t  1 t 
f (t ) 
e

) ( 


برگشتن به سط عملکترد قبلتی استت .یتک استتراتژی نیهتداری و

که در آن  ،پارامتر شکلدهی ،پارامتر مقیاس و  تابع گاماست.

تعمیرات ،قواعد مرحلۀ کار نیهداری و تعمیرات برنامهریتزیشتده را

( )5

e

t
  
 

توجتته شتتود کتته توزیتتع نمتتایی 3و توزیتتع رایلتتی ،4بتتهترتیتتب

تعریف میکند .آن شامل اطالعات خاموشی کل است و میتوانتد بته

در    1و    2حاالت خاحی از تابع توزیع ویبول هستند .پارامتر

تعداد زیادی از جداول وظیفۀ نیهداری و تعمیرات و برنامهریزیهای
نیهداری و تعمیرات محول شود .در این بخش ،طبقهبندی نیهداری و
تعمیرات و مدل آن معرفیشده است.

1. Mean Time to Failure
2. Weibull Distribution Function
3. Exponential Distribution
4. Rayliegh Distribution

5. Failure Mode Class
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بتتتهازای    1افتتتزایش و بتتتهازای   1کتتتاهش متتتییابتتتد و

 .1.3طبقهبندی نگهداری و تعمیرات
استراتژی نیهداری و تعمیرات به دو دستۀ زیر طبقهبندی میشود:
 .1نیهتتداری و تعمیتترات پیشتتییرانه :یتتک برنامتتۀ نیهتتداری و
تعمیرات پیشییرانه ( )PMبتهمنظتور جلتوگیری از خرابتی زودرس و
افت کیفیت اجزا ،در نظر گرفتته شتده استت .نیهتداری و تعمیترات
پیشییرانه ،عمل انحام فعالیتهای تعیینشده روی اجتزای سیستت بتا
بهبود قابلیت اطمینان ،در دسترسپت یری ،امنیتت و کتارایی آن

هد

است؛ به عبارت دییر PM ،میتواند احتمتال خرابتی جتزء را کتاهش
دهد .عملیات نیهداری و تعمیرات میتواند در چهار دسته طبقهبنتدی
شود :نیهداری و تعمیرات بر پایۀ طول عمر ،نیهداری و تعمیرات بتر
پایۀ ساعت ،نیهتداری و تعمیترات بتر پایتۀ وضتعیت و نیهتداری و
تعمیرات بهنیام .در این مقاله ،روی نیهداری و تعمیرات بر پایۀ طول
عمر تمرکز شده است  .در حالت نیهداری و تعمیرات بتر پایتۀ طتول
عمر ،عملیات  PMدر یک عمر مشخص جزء حورت میگیرد .طتول
عمر میتواند به عنوان زمان عملکرد یا مفاهی زمانی دییر اندازهگیری

قابلیت اطمینان از توزیع ویبول درجایی که    1همتانگونته کته در
( )11نشتتان داده شتتده ،متتد ل شتتود .در ایتتن مقالتته ،از توزیتتع رایلتتی
(  )   2که حالت خاحی از توزیع ویبول است ،استفاده میشود.
 1

,  1

()11

t
  
 




0 (t ) 

 .2ت ثیر مدل نیهداری و تعمیرات :نیهداری و تعمیرات امنیت را
افزایش میدهد ،به این معنی که وقتی روی یتک تحهیتز نیهتداری و
تعمیرات انحام میشود ،نرخ خرابی تحهیز که متیتوانستت منحتر بته
کاهش عمر تحهیز ،تخریب محیط یا تلفتات اقتصتادی شتود ،کتاهش
مییابد [ .]13همانگونه که در رابطۀ ( )11ارائه شده است ،نرخ خرابی
که توسط عملیات نیهداری و تعمیرات در زمان  tبهبود یافتته استت،
توسط  کاهش مییابد.
 (t )  0 (t )  

()11

که در آن  (t ) ،نرخ خرابی با ] PMتعداد خرابی \سال[ 0 (t ) ،نترخ

شود.
 .2نیهداری و تعمیرات احالحی :نیهداری و تعمیرات احتالحی
( )CMبعد از اینکه یک جزء خرا

بهازای    1ثابت است .بنابراین ،آن متیتوانتد توستط انتدازهگیتری

شود ،انحام میشود .هتد

CM

خرابتتی بتتدون ] PMتعتتداد خرابتتی \ستتال[ و  ستتط ] PMتعتتداد
خرابی \سال[ است.

برگرداندن جزء به حالت عملکردی ،توسط تعمیر یا جاییزینی جزئی

 PMمیتواند نرخ خرابی را کاهش دهد ،اما آن نمیتوانتد امکتان

که دچار خرابی شده یا سوئیچینگ در یک جزء اضافی ،در سریعترین

خرابی را بهطور کامل ح

کند .نرخ خرابی بعد از انحام  PMممکن

زمان ممکن است.

نیست که بهطور دقی ،همانند نرخ خرابی تحهیز احل و دستنختورده

 .2 .3مدل نگهداری و تعمیرات برای ترانسفورماتور قدرت
مدل تحهیز میتوانتد بته وضتعیتهتای قطتع ،خرابتی و نیهتداری و

باشد.
فرض میشود که چنین پیشنهاد شود که در سراسر دورۀ طول عمر
تحهیز ،تعداد  kعمل  PMانحام شود .لحظات زمانی که این عملیتات

تعمیرات طبقتهبنتدی شتود .در وضتعیتهتای خرابتی و نیهتداری و

انحام متیشتوند  t j ,1  j  k هستتند کته بتهازای  t i  t jو i  j

تعمیرات تحهیز نمیتواند مورداستفاده قرار گیرد ،اما در وضعیت قطع

داده شدهاند.

تحهیز میتواند در حالت استفاده باقی بماند؛ اگرچه از مدار متوردنظر

در مدت عمل  ،PMکاهش در تابع شتدت برابتر   jاستت .همتۀ

جدا شده است .مطالعات قبلی چند روش شناستایی بترای متدلهتای

خرابیها در سراسر دورۀ طول عمر ،از طری ،انحتام کمینتۀ تعمیترات

خرابی و نیهداری و تعمیرات ترانسفورماتور قدرت پیشنهاد دادهانتد،
مانند مدل مارکو  1چندحالته [ ]12و مدل ویبول ] .[7در ایتن مقالته،
وضعیتهای خرابی و نیهداری و تعمیرات تحهیز توسط توزیع ویبول
مدل شدهانتد کته روابتط ( )11تتا ( )12در مراجتع ] [7و ] [9معرفتی
شدهاند.
 .1مدل نرخ خرابی :نرخ خرابی تحهیتز متیتوانتد توستط توزیتع
احتماالتی که فرایند قطعی را شرح میدهد ،مدل شود .در طتول یتک
فراینتتد  ،تتتابع نتترخ خرابتتی بتتا گتت ر زمتتان یتتا بهتترهبتترداری
1. Markov

برطر

میشوند [.]14

نرخ خرابی قابل احالح بعد از  kعمتل  ،PMتوستط رابطتۀ ()12
محاسبه شده است.
k

()12

 (t )  0 (t )    i
i 1

شکل ( )2نمودار تابع نرخ خرابی با و بدون  kعمل  PMرا نشان
میدهد.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی بهمنظور بهرهوری طول عمر ترانسفورماتور...

12

این سری برای همۀ مقادیر  xبرقرار است.
بنابراین ،روشهای بهینه سازی میتوانند مقدار جوا

بهینۀ رابطتۀ

( )16را پیدا کنند.
 1
2  1
 

t

t


   (1  Rrequired )   WithM    WithM 
 
  
 


 solve

k


 Rrequired  (  i )  0

i 1



tWithM

()16
توزیع رایلی (  )   2که در ایتن مقالته استتفاده شتده ،حالتت
خاحی از توزیع ویبول است.

شکل ( :)2نرخ خرابی با و بدون عمل PM

درنتیحه ،مدل شاخص بهره وری طول عمر میتواند توسط رابطتۀ

 .3.3مدل شاخص بهرهوری طول عمر

( )17بیان شود.

برای مدل کردن شاخص بهره وری طول عمر ،در ابتدا طول عمر بدون
نیهداری و تعمیرات (  ) tWithoutMو طول عمر با نیهداری و تعمیرات

tWithM
tWithoutM

()17
1

(  ) tWithMبهترتیب توسط روابط ( )13و ( )14بیان میشوند .رابطۀ ()13

که در آن LEI ،شاخص بهرهوری طول عمر است.

توسط رابطۀ ( )7و رابطۀ ( )14توسط روابط ( )5( ،)3و ( )12بهدست

 .4بهینهسازی استراتژی نگهداری و تعمیرات

آمده است.
tWithoutM     ln( Rrequired )  

1

()13

کتته در آن tWithoutM ،طتتول عمتتر بتتدون نیهتتداری و تعمیتترات
و  Rrequiredحداقل قابلیت اطمینان موردنیاز است.



 0







 Rrequired





t
  With M
 

 1

e
k





t
  WithM
 

 0 (tWithM )    i
i 1




 solve





LEI 

این بخش فرمولبندی مسئله و روش بهینه سازی انتخابی را کته روش
الیوریت جستحوی کال توسعهیافته است ،پیشنهاد میدهد.

 .1 .4فرمولبندی مسئله
در این مقاله ،نیهداری و تعمیترات ترانستفورماتور قتدرت بتهمنظتور

tWithM

()14

کمینه کردن هزینۀ نیهداری و تعمیرات ،بهینه شتده استت کته شتامل
هزینههای  PMو  CMتحت شر قابلیتت اطمینتان موردنیتاز استت
[ .]15تابع هد

کمینه کردن هزینههای نیهتداری و تعمیترات استت

درحالیکه قیود رعایت شوند.

که در آن tWithM ،طول عمر با نیهداری و تعمیرات است.
توجه شود که  tWithMیک متغیر نتامعلوم استت و  توستط روش
بهینه سازی بهدست میآید و هد

آن است که قابلیت اطمینان برابر یا

 .1هزینتتههتتای نیهتتداری و تعمیتترات :هزینتتههتتای نیهتتداری و
تعمیرات شامل هزینههای نیهداری و تعمیرات پیشییرانه و احتالحی
است .روابط ( )18تا ( )23در مراجع ] [7و [ ]14معرفی شدهاند.

بیشتر از حداقل قابلیت اطمینان موردنیاز (  ) Rrequiredکه یتک مقتدار

الف .هزینۀ نیهداری و تعمیرات پیشییرانه :هزینۀ  PMشامل دو

معلوم از مسئله است ،باشد .این یک فرمول ضمنی است و ممکن است

بخش است .بخش اول هزینۀ ثابت است ،همانند هزینۀ نیهداری

باعه شود که بهینه سازی همیرا نشود ،اما میتوان برای بخش نمتایی

و تعمیرات پایه .بخش دییر هزینۀ متغیتر استت کته متیتوانتد

فرمول شاخص بهره وری طول عمر از سری تیلور بهمنظور همیرایتی

توسط سط  )  ( PMتعریف شود .هزینۀ  PMتوستط رابطتۀ

بهینه سازی استفاده کترد  .ستری تیلتور بترای تتابع نمتایی طبیعتی e x

( )18محاسبه شده است.

بهحورت رابطۀ ( )15است.
()15

xn
x2
x3
1 x 

 
!n
!2
!3



ex  
n 0

که در آن x ،یک متغیر و ! nبرابر فاکتوریل  nاست.

()18

C PM  C Fixed  CVariable  

کتتتته در آن C PM ،هزینتتتتۀ ] PMریتتتتال[ C Fixed ،هزینتتتتۀ ثابتتتتت
]ریال[ CVariable،هزینۀ متغیر ]ریال[  ،نسبت سط  PMاست.

برای این مسئله ،یک تقریب مناسب میتواند  e x  1  xباشد و
1. Lifetime Efficiency Index
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نسبت سط  )  ( PMبهحورت تقسی هریک از سطوح PM

بر اولین سط  PMشرح داده شده است.

 .2قیود :اکنون میتوان در تابع هد

گرفت که قیود ( )24و ( )25در مراجع ] [7و [ ]14و قید ( )26در این

فرض میشود که تحهیز در کل دورۀ طول عمر  kعمل  PMداشته
باشد .کل هزینۀ  PMتوسط رابطۀ ( )19محاسبه شده است.

مقاله تعریف شده است.
الف .قید قابلیت اطمینان :بعد از عمل  ،PMباید قابلیت اطمینان
تحهیز برابر یا بیشتر از قابلیت اطمینان موردنیاز شود ،همانگونه

k

TC PM   C Fixed  CVariable   i 

()19

i 1

که در آن TC PM ،کل هزینۀ  PMاست.
 .هزینۀ نیهداری و تعمیرات احالحی :وقتیکه تحهیز خرا
است ،نیاز به خدمات نیهداری و تعمیرات دارد .هزینۀ هر CM

بستیی به تعداد موردانتظار خرابیها در کل زمان بهرهبرداری دارد.
تعداد موردانتظار خرابیها بدون  PMتوسط رابطۀ ( )21محاستبه
شده است.


()21

L
 L
E[ N ( L)]   0 ( L)    0 (t )dt   
 
0

که در آن  0 ( L) ،تابع نرخ خرابی تحمعی بدون ] PMرخداد /سال[،
 Nتعداد خرابیها (رخداد) و  Lعمر تحهیز (سال) است.
تعداد موردانتظار خرابیها با  kعمل  PMتوسط ناحیۀ زیر منحنی
در شکل ( )2محاسبه شتده استت و در رابطتۀ ( )21نشتان داده شتده

که در رابطۀ ( )24نشان داده شده است.

که در آن Requipment،قابلیت اطمینان تحهیز و  Rrequiredقابلیت اطمینان
موردنیاز است.
 .قید سط نیهتداری و تعمیترات پیشتییرانه :بعتد از عمتل
 ،PMنرخ خرابی تحهیز نمیتواند کمتر از  PMقبلی باشد .ایتن
به این معنی است که  PMنمیتواند یتک تحهیتز جدیتد ایحتاد
کند .قید سط  PMتوسط رابطۀ ( )25تعریف شده است.

i 1



k
L
      i  L  t i 
i 1
 

که در آن (L) ،تابع شدت خرابی تحمعی بتا  kعمتل ] PMرختداد/
سال[ و  t iزمان عملیات ] PMسال[ است.

که در آن  i ،سط  PMدر زمان ] iرخداد /سال[ 0 (t i ) ،نرخ خرابی
بدون  PMدر زمان ] iرخداد /سال[ و )  0 (t i 1نرخ خرابتی بتدون
 PMدر زمان ] i  1رخداد /سال[ است.
ج .قید شاخص بهره وری طول عمر :بهینته ستازی نیهتداری و
تعمیرات تحهیز باید تحت شرایطی که بهرهوری برابر یا بیشتر از

هزینۀ  CMتوسط رابطۀ ( )22محاسبه شده است.
k
 L  

TCCM  C CM  E[ N ( L)]  C CM       i  L  t i 
i 1
  


()22
که در آن TCCM ،کل هزینۀ ] CMریال[ و  C CMهزینۀ هر عمتل CM

]ریال[ است.
درنتیحه ،مسئلۀ بهینه سازی بهمنظور کمینه کردن تابع هد

بتدون

درنظرگرفتن قابلیت اطمینان و قیود سط  PMمتیتوانتد بته حتورت
رابطۀ ( )23بیان شود.

متغیرهای تصمی تابع هد

بهره وری موردنیاز باشد ،انحام شود ،همتانگونته کته در رابطتۀ
( )26نشان داده شده است.
()26

 LEI required

tWithM
tWithoutM

LEI 

که در آن LEI ،شاخص بهرهوری طول عمتر و  LEI requiredشتاخص

هزینۀ هر عمل  CMبهحورت  C CMنمایش داده متیشتود و کتل

()23

) 0   i  0 (t i )  0 (t i 1

()25

k

E[ N ( L)]   ( L)   0 ( L)    i  L  t i 

Requipment  Rrequired

()24

است.

()21

قیود را بهحورت زیر در نظر

) Min(TC PM  TCCM

در ( )23تعتداد عملیتات ،) k ( PM

زمان  ) t i ( PMو سط  )  i ( PMهستند.

بهرهوری طول عمر موردنیاز است.

 .2 .4الگوریتم جستجوی کالغ
 CSAیک روش بهینه سازی بر پایۀ جمعیت است که الهتام گرفتته از
رفتار دستۀ کال هاست و توستط علیرضتا عستکرزاده در ستال 2116
معرفی شد [ .]16کال ها به عنوان هوشمندترین پرندگان در نظر گرفته
میشوند .کال ها میتوانند چهرهها را بهیاد بیاورند و وقتی یک پرنتده
ناآشنا بهنظر آید ،به یکدییر هشدار دهند .آنها میتوانند به شیوههتای
ماهرانه با یکدییر ارتبا برقرار کنند و مکتانی را کته غ ایشتان را در
آنحا مخفی کردهاند ،تا چندین ماه بهیاد بیاورند .کال ها دییر پرندگان
را زیر نظر میگیرند ،آنها جتایی را کته دییتر پرنتدگان غ ایشتان را
مخفی میکنند ،مشاهده متیکننتد و وقتتی حاحبشتان آنحتا را تتر
میکند ،آن را میدزدند [.]16

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی بهمنظور بهرهوری طول عمر ترانسفورماتور...
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 .1 .2.4الگوریتم جستجوی کالغ پایه

و  AP j ,iterاحتمال آگاهی کال  jرا در تکرار  iterمشخص میکند.

قواعد کلی  CSAبهحورت زیر لیست شدهاند [:]16

 .2 .2.4الگوریتم جستجوی کالغ توسعهیافته



کال ها به شکل دستهجمعی زندگی میکنند؛



کال ها موقعیت مکانهای مخفیشان را بهیاد میسپارند؛



کال ها برای انحام دزدی یکدییر را تعقیب میکنند؛



با یتک احتمتال ،کتال هتا خایرشتان را از دزدیتده شتدن
حفاظت میکنند.

در الیوریت  CSAپایه ،موقعیت کال  iدر زمان (تکترار)  iterدر
فضتتتتتتتتتتتای جستتتتتتتتتتتتحو توستتتتتتتتتتتط بتتتتتتتتتتتردار
)  x i ,iter (i  1,2,..., N ; iter  1,2,..., itermaxمشخص میشود که
]  x i ,iter  [ x1i ,iter , x2i ,iter ,..., xdi ,iterو  itermaxحتتتتداکثر تعتتتتداد
تکرارهاست و تعداد کال ها (جمعیت دسته) برابر  Nاست .هر کال در
موقعیتی که مکان مخفیاش بهیاد سپرده شده است ،یک حافظته دارد.
موقعیت مکان مخفی کال  iدر تکرار  iterتوسط  m i ,iterنشان داده شده
است .این بهترین موقعیتی است که کال  iتاکنون به آن رسیده استت.
درواقع در حافظۀ هر کال موقعیت بهترین تحربه بهیاد سپرده میشود.
کال ها در محیط جابهجا میشوند و منابع غ ای بهتر (مکانهای مخفی)
را جستحو میکنند .فرض میشود که کال  jمیخواهد در تکرارِ ، iter
مکانِ مخفیاش (  ) m j ,iterرا مالقات کند .در این تکرار کال  iتصمی
می گیرد که کال  jرا بهمنظور دستیابی به مکان مخفی کال  jتعقیتب
کند .در این وضعیت دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
حالت  :1کال  jنمیداند که کال  iاو را تعقیب میکند .بتهعنتوان
یک نتیحه ،کال  iبه مکان مخفی کال  jدست خواهد یافت .در ایتن
وضعیت ،موقعیت جدید کال  iتوسط رابطۀ ( )27بهدست آمده استت
[.]16
()27

) x i ,iter 1  x i ,iter  ri  fl i ,iter  (m j ,iter  x i ,iter

که در آن ri ،یک عدد تصادفی با توزیتع یکنواختت بتین  1و  1استت
و  fl i ,iterطول پرواز کال  iرا در تکرار  iterمشخص میکند.
حالت  :2کال  jمیداند که کال  iاو را تعقیب میکنتد .بتهعنتوان
یک نتیحه ،کال  jبا رفتتن بته موقعیتت دییتری از فضتای جستتحو
بهمنظور حفاظت از مورد دستبرد قرار گرفتن مکان مخفیاش ،کتال i

را فریب خواهد داد.

الیوریت پیشنهادی بته منظتور کشتف جتوا هتای بتا کیفیتت بتاالتر
(بهره وری) و همچنین جستتحوی نقتا بیشتتری از فضتای جستتحو
(کاوش) fl ،را یک عدد کاهشی متغیر با زمان (تکرار) در نظر میگیرد.
به این حورت که در ابتدا  flمقدار بزرگی داشته باشد و بهتدریج کاهش
یابد .این باعه می شود که الیوریت بهینه ستازی در تکرارهتای پتایین
به منظور جلوگیری از همیرایی زودهنیتام و جهتش از بهینتۀ محلتی،
کاوش بیشتری انحام دهد و در تکرارهای باال بهسمت بهرهوری بیشتر
پیش رود .این مطلب اینگونه تفسیر میشود که هرچه کال باتحربهتر
شود و به حافظۀ خود رجوع کند ،از کاوش مکانهای مخفی بهستمت
کشف منابع غ ای باکیفیت تر میل پیدا متیکنتد .شتکل ( )3کتد روش
 DCSAپیشنهادی را نشان میدهد.
DCSA Method
1: Randomly initialize the position of a flock of
N crows in the search space
2: Evaluate the position of the crows
3: Initialize the memory of each crow
4: while iter  itermax
)5: for i = 1: N (all N crows of the flock
6: Randomly choose one of the crows to follow
) (for example j
7: Define an awareness probability
8: if rj  AP j ,iter
fl  fl min
 max
)  iteri )  (m j ,iter  xi , iter
itermax

9: xi,iter 1  xi,iter  r  ( fl
i
max

10: else
11: xi,iter 1  a random position of search space
12: end if
13: end for
14: Check the feasibility of new positions
15: Evaluate the new position of the crows
16: Update the memory of crows
17: end while
شکل ( :)3کد روش  DCSAپیشنهادی

الیوریت پیشنهادی ( )DCSAدو برتری نسبتبته الیتوریت پایته
( )CSAدارد .اول بتتهدلیتتل اینکتته در تکرارهتتای پتتایین ضتتریب

درمحموع ،حاالت  1و  2توسط رابطۀ ( )28بیان میشوند [.]16

)  ( fl  flmax  flmin  iterمقتتتدار بزرگتتتی استتتت و بتتته مقتتتدار
max
i

)  xi ,iter  ri  fl i ,iter  (m j ,iter  xi ,iter
xi ,iter 1  
a random position

 fl maxنزدیک است ،کاوش بیشتری در فضای جستحو انحام متی شتود.

rj  AP j ,iter
otherwise

()28
کتته در آن r j ،یتتک عتتدد تصتتادفی بتتا توزیتتع یکنواختتت بتتین  1و 1

itermax

دوم بهدلیل اینکه در تکرارهای باال ضتریب کرشتده مقتدار کتوچکی
است و به مقدار  flminنزدیک است ،امکتان دستتیابی بته جتوا هتای
باکیفیتتر بیشتر میشود.
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 .5روش حل
شکل ( )4روش حل برای بهینهسازی پیشنهادی نیهداری و تعمیترات
ترانسفورماتور قدرت را نشان میدهتد .الیتوریت پیشتنهادی بتا یتک
جمعیت اولیه از پارامترهای نیهداری و تعمیترات شتروع متیشتود و
زمانی که به همیرایی یا مرتبۀ تکرار نهایی میرسد ،به پایان میرسد.
بر طب ،طرحواره روش پیشنهادی نشان داده شده در شتکل ( ،)4مراحتل
 DCSAمسئلۀ کرشده بهحورت زیر است:
مرحلۀ  :1تعیتین ورودی هتا شتامل پارامترهتای ورودی ،DCSA
دادههای آماری قابلیت اطمینان و دادههای هزینۀ ترانسفورماتور قدرت.
مرحلتۀ  :2مقتتداردهی اولیتتۀ موقعیتتت  Nدستتته کتتال در فضتتای
جستتتحو کتت ه از دیتتد مستتئله ،پارامترهتتای نیهتتداری و تعمیتترات
ترانسفورماتور قدرت هستند و شامل تعداد عملیات  ،) k ( PMزمتان
 ) t ( PMو سط  )  ( PMمیشوند.
مرحلۀ  :3ارزیابی موقعیت کال ها.
مرحلۀ  :4مقداردهی اولیه برای حافظۀ هر کال .
مرحلۀ  :5انتخا

یک کال تعقیبکننده بهطور تصادفی برای هتر

یک از کال های دسته.
مرحلۀ  :6تعریف یک احتمال آگاهی.
مرحلۀ  :7بروزرسانی موقعیت جدید کال ها.
مرحلۀ  :8بررسی شدنی بودن (امکانپ یر بودن) موقعیتهای جدید.
مرحلۀ  :9ارزیابی موقعیت جدید کال ها.
مرحلۀ  :11بروزرسانی حافظۀ کال ها.
مرحلۀ  :11محاستبۀ نیهتداری و تعمیترات بهینتۀ ترانستفورماتور
قدرت در حورت برآورده شدن شر توقف و در غیتر ایتن حتورت
رفتن به مرحلۀ .5

 .6مطالعات عددی
بهمنظور نشتان دادن کتارایی روش پیشتنهادی بترای بتهدستت آوردن
نیهداری و تعمیرات بهینۀ یتک ترانستفورماتور قتدرت ،نتتایج روش
 DCSAبتا روشهتتای  GAو  PSOمقایسته شتتدهانتد .نتترخ خرابتتی
ترانسفورماتور قدرت مدل شده توسط توزیع ویبول با پارامترهای شکل
و مقیاس در جتدول ( )1ارائته شتده استت ،پارامترهتای متدل کتردن
نیهداری و تعمیرات در جدول ( )2ارائه شده است و مقادیر محدوده
قیود در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)1پارامترهای تابع توزیع نرخ خرابی
پارامترهای توزیع ویبول

پارامتر شکل ( ) 

پارامتر مقیاس ( ) 

نرخ خرابی

2

55/5

شکل ( :)4طرحوارۀ نگهداری و تعمیرات بهینۀ ترانسفورماتور قدرت

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصالحی بهمنظور بهرهوری طول عمر ترانسفورماتور...
جدول ( :)4پارامترهای DCSA

جدول ( :)2پارامترهای فرضشده برای مدل کردن نگهداری و تعمیرات
ترانسفورماتور قدرت
مقدار

پارامتر
مدتزمان طول عمر ( ] ) Lسال[

41

پارامترهای DCSA

مقدار

حداکثر تعداد تکرارها ( ) T

111

تعداد کال ها ( ) N

21

fl max  4

هزینۀ هر نیهداری و تعمیرات احالحی (جاییزینی با

28،152،811

طول پرواز ( ) fl

هزینۀ ثابت نیهداری و تعمیرات پیشییرانه ( ] ) xریال[

7،113،211

احتمال آگاهی ( ) AP

هزینۀ متغیر نیهداری و تعمیرات پیشییرانه ( ) y

84،145،411

یک ترانسفورماتور جدید) ( ] ) C CMریال[

]ریال[
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fl min  1
1/1

تعتداد بهینتۀ عملیتات  ،) k ( PMزمتان  ) t i ( PMو ستط PM
جدول ( :)3قیود برای مدل کردن نگهداری و تعمیرات

قید
قابلیت اطمینان موردنیاز
شاخص بهرهوری طول عمر موردنیاز

(  )  iدر جدول ( )5نشان داده شدهاند.

مقدار

نتایج نشان می دهد که روش  DCSAپیشتنهادی مقتدار بیشتتری

 0/9

برای شاخص بهره وری طول عمتر و بتا هزینتۀ کتل کمتتر نستبتبته

 %000

روشهای  GAو  PSOبهدست آورده است .هزینتۀ کتل نیهتداری و
تعمیرات ترانسفورماتور قدرت بهدستآمتده از روش  DCSAمقتدار

 .1.6بهینهسازی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتور قدرت

 811،683،771ریال است که مقدار هزینۀ  PMبا درنظرگترفتن هزینتۀ

به منظور پیدا کردن نیهداری و تعمیترات بهینته بترای ترانستفورماتور

قیود مسئله و هزینۀ  CMبهترتیب  786،112،171ریال و 14،571،711

قدرت ،تابع هد

در رابطۀ ( )23توسط  PSO ،DCSAو  GAتحت

ریال است.

قیود ( )25( ،)24و ( )26حل شده استت .تنظیمتات پارامترهتای هتر

جدول ( :)5نگهداری و تعمیرات بهینۀ ترانسفورماتور قدرت

الیوریت بهحورت زیر لیست شده است:
T  100 
N  20  GA )1

PC  0.6 
PM  0.001

نگهداری و تعمیرات بهینه
روش

تعداد

زمان

) (k

) ( ti

GA
PSO

T  100 
N  20  PSO )2

C1  C2  2 
  0.9  0.3

که  C1و  C2ضرایب سرعت هستتند کته بته ترتیتب ثابتت هتای تحربتۀ
DCSA

شخصی و تحربۀ گروه نامیده میشوند و  ضریب وزنی است که یک
تابع کاهشی است.
DCSA )3
تنظیمات پارامتر برای  DCSAپیشنهادی ،در جدول ( )4ارائه شده

است.

بهرهوری

کل ]ریال[

]رخداد/

طول عمر

سال[

)(LEI
][%

1

9/258997

1/124752

134/19

279،273،255

2

18/517994

1/124752

178/77

546،168،911

3

27/776991

1/124752

211/31

811،686،967

1

9/258967

1/124984

133/99

279،272،414

2

18/517934

1/124984

178/65

546،167،228

3

27/776911

1/124984

211/18

811،684،443

1

9/258959

1/124972

133/96

279،272،191

2

18/517918

1/124972

178/61

546،166،781

3

27/776877

1/124972

218/13

]سال[

که  Tتعتداد تکرارهتا N ،انتدازۀ جمعیتت PC ،احتمتال همبتری خطتی
و  PMاحتمال جهش یکنواخت است.

) ( i

شاخص

هزینۀ

سطح

088,603,778

شکل ( )5منحنی همیرایی روش  DCSAپیشنهادی و مقایسۀ آن
با منحنی های همیرایی روشهای  GAو  PSOرا نشان متیدهتد کته
برای بهدستآوردن نیهداری و تعمیرات بهینۀ ترانسفورماتور قدرت و
در راستای کاهش هزینۀ نیهداری و تعمیترات و افتزایش طتول عمتر
ترانسفورماتور قدرت در یک سط قابلیتت اطمینتان موردنیتاز انحتام
گرفته است.
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تعداد تحمعی موردانتظار خرابتی هتای ترانستفورماتور قتدرت بتا
نیهداری و تعمیرات بهینته بتهدستتآمتده از روش  DCSAو بتدون
نیهداری و تعمیرات در جدول ( )6ارائهشده است.
بر طب ،جدول ( ،)6تعداد تحمعی موردانتظار خرابیها با نیهداری
و تعمیرات کمتر از بدون نیهداری و تعمیرات در کل دورۀ طول عمر
است .درنتیحۀ نیهداری و تعمیترات بهینته متیتوانتد تعتداد تحمعتی
موردانتظار خرابیها را تا  48/22درحد کاهش دهد.

جدول ( :)6تعداد تجمعی موردانتظار خرابیهای ترانسفورماتور قدرت
تعداد

زمان
]سال[

شکل ( :)5منحنی همگرایی روش  DCSAپیشنهادی و مقایسۀ آن با
منحنیهای همگرایی روشهای  GAو PSO

قابلیت اطمینتان ترانستفورماتور قتدرت بتا و بتدون نیهتداری و
تعمیرات در شکل ( )6نشان داده شده است.

تعداد تحمعی موردانتظار خرابیها ]رخداد[
با نیهداری و

بدون نیهداری و تعمیرات

تعمیرات بهینه
1

9/258959

1/127831

1/127831

0

18/517918

1/183495

1/111326

3

27/776877

1/139158

1/251484

4

41/111111

1/268954

1/519438

 .7نتیجهگیری
این مقاله یک مدل شاخص بهره وری طول عمر بترای ترانستفورماتور
قدرت و یک روش  DCSAبهمنظور دستیابی به نیهداری و تعمیرات
بهینه برای ترانسفورماتور قدرت ارائه میکند .توسط شاخص بهرهوری
طول عمر می توان طول عمر ترانسفورماتور قدرت را تحت شرایط با و
بدون نیهداری و تعمیرات تحزیتهوتحلیتل کترد .ایتن مطالعته اثبتات
میکند که روش  DCSAپیشنهادی میتوانتد جتوا هتای بتا کیفیتت
باالتر برای نیهداری و تعمیرات بهینه نسبتبه روشهای  GAو PSO
بهدست آورد .نیهداری و تعمیرات بهینه یک تعادل بتین  PMو CM

شکل ( :)6قابلیت اطمینان ترانسفورماتور قدرت  1,000 kVAدر حاالت

تحت شرایط شاخص بهره وری طول عمر موردنیاز و قابلیت اطمینتان

با و بدون نگهداری و تعمیرات

موردنیاز است .احتمال خرابی ترانسفورماتور قدرت توسط یتک تتابع
توزیع ویبول مناسب مدل شده که بیانیر ستیر خرابتی و قطعتیهتای

بر طب ،شکل ( ،)6یک ترانسفورماتور قدرت که بتواند حداکثر 41

ترانسفورماتور قدرت استت .استتراتژی نیهتداری و تعمیترات بهینته

سال تحت سط قابلیت اطمینان موردنیاز عمر کند ( 1/9تا  ،)1بتدون

می تواند تعداد موردانتظار خرابی های ترانسفورماتور قدرت را کتاهش

نیهداری و تعمیرات کمتر از  19سال عمر میکنتد و بتا نیهتداری و

دهد؛ به عبارت دییر ،نیهتداری و تعمیترات بهینته متیتوانتد قابلیتت

تعمیرات بهینه می تواند حداکثر  41سال تحت سط قابلیتت اطمینتان

اطمینان را بهبود دهد و هزینۀ کل نیهداری و تعمیرات را هنیامیکته

موردنیاز کار کند.

قیود بهرهبرداری و هزینۀ اقتصادی برآورده شوند ،کمینه کند.
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