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چکیده 
اینترنت اشیا یکي از فن آوري هایي است که در سال هاي اخیر توجه 
جهان را به خود جلب کرده و با ویژگي هایي که از خود ارائه داده ، 
در زمینه ها و حوزه هاي مختلف نفوذ کرده است. یکي از استفاده هاي 
آن در بخش انرژي و شبکه هاي هوشمند بوده که موجب افزایش 
کارایي سیستم شده است. امروز با توجه به محدودیت های مالی و 
اقتصادی  و توسعه ی بهینه ی شبکه های توزیع در کنار بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت های موجود شبکه با رویکرد مدیریت دارایی و 
صیانت از اموال و سرمایه ی عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
توزیع  شبکه های  در  شده  نصب  ترانسفورماتورهای  که  آن جایی  از 
با  بایستی   ، می شود  محسوب  دارایی ها  گران بهاترین  از  یکی  برق 
جایابی و ظرفیت سنجی مناسب ، نصب استاندارد  و سرویس به موقع 
به نگه داری از آن ها پرداخت. مدیریت دارایی از فعالیت های سیستم 
رضایت  میزان  برآورده شدن  و  تأمین  در  دولت  به  که  است  توزیع 
مشترکان و سایر ذی نفعان شامل شرکت های توزیع ، برق منطقه ای 
و سهام داران و جلب رضایت آن ها کمک می کند. مدیریت دارایی ، 

 IOT فن آوری پردازش ابری و اینترنت اشیا

علی جمالی
کارشناس ارشد برق و قدرت

معصومه رضایی
کارشناس ارشد برق و قدرت

هنر ایجاد تعادل بین هزینه ی اجرا و ریسک است و تأثیرات عمیقی 
در برنامه ریزی سیستم توزیع دارد.  در این مقاله ، مطالعات با استفاده 
از مانیتورینگ هوشمند Real Time  با استفاده از فن آوری اینترنت 
اشیا در شبکه ی توزیع  انجام شده است. در این شرایط امکان نظارت، 
مدیریت و کنترل بار ترانس از راه دور به صورت آني به وجود آمده و 
با مدیریت بهره برداری از ترانس های با بار زیاد ، حوادث سوختگی 
تلفات   ، خاموشي  کاهش  باعث  هم چنین   ، می یابد  کاهش  ترانس 
بهره وری  شاخص های  بهبود   ، به طورکلی  و  سیستم  هزینه هاي  و 
شبکه ی توزیع خواهد شد. در این مقاله ، یک فیدر نمونه ی تحت 
پوشش شرکت توزیع برق استان فارس به سنسور PT100 با قابلیت 
اندازه گیری دما و ارسال پیام آالرم بر روی ترانس های توزیع عمومی 
پربار مجهز شده و میزان دمای ترانس سنجش شده و در صورت 
میزان  هم چنین  می شود.   ارسال  آالرم  خاصی  حد  از  دما  افزایش 
جریان های هارمونیکی ، مانیتور شده و با استاندارد مقایسه می شود 
رفع  مشکل  و  ارسال  آالرم   ، مجاز  مقادیر  از  تجاوز  صورت  در  تا 
آنالیز شده و در  شود. در این شرایط ، مدیریت دارایی این تجهیز، 

* عنوان اصلی: استفاده از فن آوری پردازش ابری و IOT ) اینترنت اشیا ( به منظور جلوگیری از سوختن ترانسفورماتورهای توزیع با در نظرگرفتن افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات 
شبکه در یکی از فیدرهای تحت پوشش شرکت توزیع برق فارس
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پایان ، راه کارهای مناسب برای بازآرایی این تجهیز با در نظرگرفتن 
مالحظات فنی و اقتصادی ارائه می شود.  نرم افزار مورد استفاده برای 
آنالیزها Digsilent  و Matlab  و فن آوری IOT  مبتنی بر پردازش 

ابری است.
واژه های کلیدی — اینترنت اشیا )IOT( ؛ سوختگی ترانس ؛ حوادث  

 Matlab؛DigSilent ؛Real Time

 مقدمه 
از آن جایی که صنعت برق ، صنعتی تکنولوژی محور است ، مدیریت 
تجهیزات و ادوات آن از اهمیت باالیی برخوردار است. تجهیزات و 
ادوات شبکه ی برق غالبًا دارای هزینه های باالیی هستند و به دلیل 
ارتباط و یکپارچگی سیستم و شبکه ی برق ، عمل کرد نامناسب یکی 
به  فراوانی  هزینه های  تحمیل  به  منجر  است  ممکن  تجهیزات  از 
شرکت های توزیع برق و هم چنین مشترکان گردد ]1[. در این راستا، 
استفاده ی  درخصوص  را  تمهیداتی  می بایست  توزیع  شرکت های 
کاهش  منظر  از  خود  پوشش  تحت  شبکه ی  تجهیزات  از  مناسب 
هزینه های تحمیلی حاصل از تعمیر و نگه داری آن ها یا نوسازی و 
حتی از رده خارج کردن این تجهیزات مّدنظر قرار دهند. از طرفی ، 
به منظور پیشبرد فرایند تجدید ساختار صنعت برق در طول دوره ی 
گذار ، بایستی بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خصوصی و 

اطمینان از عمل کرد صحیح شرکت های نوپا مهیا شود ]2[.
نیاز  بلند مدت سیستم برق و تجهیزات مورد     هم چنین تقاضای 

برای پاسخ گویی به این تقاضا مّدنظر قرار گیرد ]4[.
بسیار   ، اطمینان  قابلیت  پیش بینی   ، دارایی  مدیریت  دیدگاه  از     
با  مرتبط  پیشرفت های  به  توجه  با  سیستم  چراکه  ؛  دارد  اهمیت 

استراتژی به تعیین مزایای بهبود قابلیت اطمینان پی می برد.
نفوذ اشیای هوشمند در زندگي مردم نسبت به سال هاي  امروز     
قبل قابل مقایسه نیست و پیشرفت تکنولوژي بشر را به سمتي سوق 
را کنترل کرد.  ، وسایل درون خانه  داده که مي توان در محل کار 
این موضوع مفهوم اینترنت اشیا را در ذهن تداعي مي کند. چگونگی 

ارتباط اشیا معمواًل به دو صورت در نظر گرفته مي شود. ارتباط اشیای 
فیزیکي با انسان که این اختیار را به شخص مي دهد تا بر روي آن 
کنترل داشته باشد و نوع دیگري از ارتباط که بیان گر ارتباط اشیا با 
یکدیگر است و با استفاده از نرم افزارهاي مختلف این قابلیت فراهم 
مي شود ]7[. کوین اشتون نخستین فردي بود که این ایده را در سال  
باعث  اینترنت  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  او  کرد.  1999مطرح 
اتصال اشخاص با یکدیگر شده ، ولي با IOT مي توان اشیای بي جان 
را به هم متصل کرد ]5[. معمواًل اینترنت اشیا بر 4 مورد اساسي تأثیر 

مي گذارد : 
 1- مردم : اشیا قابل کنترل و نظارت خواهند بود که باعث توانمندتر 

شدن مردم مي شود ؛
هم زمان  صورت  به  مي توانند  ماشین ها  و  کاربران   : فرآیندها   -2
همکاري داشته باشند ؛ در نتیجه ، کارهاي پیچیده در زمان کم تري 

انجام خواهند شد ؛
3- داده ها : جمع آوري داده ها بسیار منظم تر و مطمئن تر انجام خواهد 
بسیار دقیق تر  براي تصمیم گیري ها  نتایج حاصل   ، نتیجه  در  ؛  شد 

شده و خطا کاهش مي یابد.
4- اشیا : اشیا کنترل پذیري بیش تري داشته و باعث باال رفتن ارزش 
حوزه ی  در  اشیا  اینترنت  باالي  پتانسیل  به  توجه  با  مي شود.  آن ها 
یاد  آن  از   » انرژي  اینترنت   « اصطالح  از  برخي محققان   ، انرژي 

مي کنند که ارتباط تنگاتنگي با شبکه ی هوشمند پیدا مي کند.
   شبکه ی هوشمند یک شبکه ی برق مدرن و جدید است که در 
آن از فن آوري سنجش با حس گر ، اطالعات و فن آوري ارتباطات، 
قدرت  ، فن آوري  ، فن آوري تصمیم گیري  کنترل خودکار  فن آوري 
انرژي و زیرساخت هاي شبکه استفاده مي شود. در مقایسه با شبکه ی 
سنتي در بهینه سازي کنترل قدرت ، انعطاف پذیري ساختار شبکه ، 
به طور واضح   ، توان  بهینه سازي تخصیص منابع و خدمات کیفیت 
از  زیادي  بنابراین شبکه ی هوشمند خصوصیات  است.  یافته  بهبود 
جمله خودترمیمي در مقابل حوادث و وقایع ، قابلیت پاسخ گویي به بار 



103
 -

104
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
9 

ار
 به

1 و
39

8 
ان

ست
زم

68

IO
T 

شیا
ت ا

رن
نت

 ای
ی و

بر
ش ا

از
رد

ی پ
ور

ن آ
ف

شبکه ، افزایش کارایي و ایمني در مقابل خطرات فیزیکي و سایبري، 
استفاده ی بهینه از تجهیزات و افزایش بازده عملکرد و ... را دارد که 

آن را از یک شبکه ی سنتي متمایز مي سازد.
   در گذشته استراتژی سرمایه گذاران شامل تغییر توپولوژی شبکه ، 
حفاظت و سویچینگ بوده است ، اما امروز استفاده از هوشمندسازی 
بر  دارایی  مدیریت  روش های  بیش تر  است.  گردیده  مرسوم  شبکه 
مقادیر مورد انتظار قابلیت اطمینان و هزینه  تمرکز دارند. از طرفی ، 
سرمایه گذاری خوب تضمین می کند که پولی که امروز هزینه شده، 
از  تعریف  این مهم ترین  از آن جا که  بماند.  باقی  ارزش  با  آینده  در 
لحاظ درک هزینه های سرمایه گذاری است ، بنابراین بایستی هزینه 
به صورت خاصی سرمایه گذاری شود تا اهداف عمل کرد و ریسک 
را بتوان برای صرف کم ترین هزینه با در نظر گرفتن افزایش طول 
عمر تجهیزات محاسبه کرد ]1[. در این مقاله ، روشی با استفاده از 
اینترنت اشیا در جهت افزایش طول عمر ترانس های فول باِر به کار 
رفته در شبکه ی توزیع ، با بررسی دما و میزان هارمونیک آن بیان 

شده و این روش مطالعه ی فنی و اقتصادی شده است.
می شود،  ترانس  عمر  طول  کاهش  باعث  که  عواملی  از  یکی     
که  است  استاندارد  حد  از  باالتر  دماهای  در  ترانس  بهره برداری 
 75  ( استاندارد  حد  از  بیش  بارگیری  مانند  عواملی  اثر  در  می تواند 
درصد ظرفیت نامی ( و یا تغذیه ی بارهای با هارمونیک باال باشد، 
  Real Time تنظیمات  اساس  بر  ترانس ها  قبیل  این  اگر  بنابراین 
مانتورینگ شوند و دمای ترانس ها اندازه گیری و نتایج آن آنالیز شود 
و هم چنین هوای محیط گرم شود ، به علت کاهش اختالف دمای 
داخل ترانس و هوای اطراف ، تبادل حرارتی کم شده و ترانس گرم تر 

می شود. 
   بنابراین اگر دمای ترانس از حدی بیش تر شود ، طول عمر آن 
بار  کاهش   ، ترانس  عمر  طول  افزایش  راه های  می یابد.  کاهش 
باالتر  ظرفیت  با  ترانس  یک  نصب   ، ترانس  تپ  تغییر  یا  ترانس 
به جای ترانس فعلی و یا نصب ترانس جدید در کنار ترانس فعلی 

است.
   در این مقاله ، روشی با استفاده از اینترنت اشیا ارائه شده است که 
در آن به بررسی هم زمان اثر دمای هوا ، تابش خورشید و هارمونیک 
بر روی دمای ترانس پرداخته و مدلی ارائه شده است. در واقع ، با 
تعیین دمای نقطه ی داغ با استفاده از قوانین ترمودینامیک موجود، 
این نقطه ی داغ به  عنوان نقطه ی آالرم سیستم در نظر گرفته شده 
داده  کنترل  مرکز  با  آالرم  این  اشیا  اینترنت  از  استفاده  با  و  است 
و  ارائه   ، مشکل  رفع  برای  راه کارهایی  آن جا  در  و  می شود  ارسال 
اینترنت اشیا توضیح داده   ، مشکل حل خواهد شد.  در این مقاله 
شده ، به تعریف ابر پرداخته و رابطه ی بین اینترنت اشیا در ابر بیان 
شده است. هم چنین اطالعاتی در مورد سنسور PT100 ، مدل سازی 
و طراحی سیستم و تعیین دمای مجاز ترانس ارائه شده است. سپس، 
عمر ترانس تعیین شده مطالعه ی موردی بیان شده است و در پایان،  

به بیان نتیجه پرداخته است.   

تعریف اینترنت اشیا
و  دستگاه های سمت کالینت   ، کاربران  اینترنت  از   ، اشیا  اینترنت 
سرورها تشکیل شده است ؛ اما عضو جدیدی در حال اضافه شدن 
به  آن  از  و  نیست  کاربر  جدید  عضو  این  است.  مجموعه  این  به 

 The Internet of عبارت  از  کلمه  این  ؛  می شود  یاد  اشیا  عنوان 
the Things برگرفته شده است. به اختصار ، به اتصال وسایل به 

 cloud of شبکه ی اینترنت نیز گفته می شود ، هم چنین از آن به نام
Things نیز یاد می کنند. یک شی ممکن است به هر دستگاهی که 

دارای سنسوری برای تبادل اطالعات است ، گفته شود ، که شامل 
سنسور دما ، سنسورهای حرراتی و سنسورهای اندازه گیری انرژی و 
هم چنین ، متناسب با نوع پردازش موردنظر می تواند وسایل شامل 
را   ... و  روشنایی   ، گرمایشی  و  سرمایشی  سیستم های   ، تلویزیون 

دربرگیرد ]7[.
از  پس  یکی  فیزیکی  اشیای  آن  در  که  آینده ای  توصیف  برای     
دیگری به اینترنت وصل می شوند و با اشیای دیگر در ارتباط قرار 
می گیرند. در این تکنولوژی به هر چیز یک شناسه  ID منحصر به 
فرد و هم چنین یک IP تعلق می گیرد که بتواند داده ها را برای پایگاه 
داده ی مشخص شده ارسال کند. مفهوم مهم دیگر ، اینترنت اشیا 
ماشین به ماشین است.  این مفهوم راهی را که یک ماشین با ماشین 
دیگر برای برقراری ارتباط انتخاب می کند ، نشان می دهد. اینترنت 
اشیا هم ، چگونگی برقراری ارتباط یک دستگاه هوشمند با سرویس 
ابری و هم چگونگی اتصال دستگاه ها به هم دیگر را نشان می دهد.

از اشیای فیزیکی ناهمگن به  ابر اتصال تعداد بسیار زیادی  تعریف 
هوشمند  گوشی های   ، گیاهان   ، حیوانات   ، انسان   : مانند  اینترنت 
به  منجر   ، هستند  حس گر  به  مجهز  همه  که   ... و  کامپیوترها  و 
تولید داده های حجیم می شوند. داده های حجیم مستلزم ذخیره سازی 
دستگاه های  که  است  بدیهی  هم چنین  است.  هوشمند  و  کارآمد 
و  بازیابی   ، ذخیره  برای  مکانیسمی  نیازمند  یکدیگر  به  متصل 
اما داده های حجیم به قدری بزرگ هستند   ، پردازش داده ها است 
حال  در  رایج  نرم افزاری  ابزارهای  و  سخت افزاری  محیط های  که 
استفاده ، توانایی ذخیره ، مدیریت و پردازش کردن آن ها را در یک 
بازه ی زمانی کوچک و به صورت بالدرنگ ندارند. فن آوری نوظهور 
 NIST  و درحال توسعه ی پردازش ابری توسط مؤسسه ی بین المللی
به عنوان یک مدل دسترسی به شبکه ای از منابع محاسباتی قابل 
پیکربندی مانند شبکه ها ، سرورها ، انبار داده ها ، برنامه های کاربردی 
افراد و شرکت ها  به  ابری  تعریف شده است. خدمات  و سرویس ها 
از  به صورت  را  نرم افزاری  و  منابع سخت افزاری  از  استفاده  امکان 
قادر  را  محققان  و  پژوهش گران  ابری  پردازش  و  می دهد  دور  راه 
می سازد تا از راه دور با هزینه ی کم و به صورت قابل اعتماد منابع 
مختلف را به کار گیرند و نگه داری کنند. اینترنت اشیا ، وسایل توکار 
زیادی مانند حسگرها که داده های حجیمی تولید می کنند را به کار 
محاسبات  نیازمند  داده ها  این  از  دانش  استخراج  برای  که  می گیرد 
پیچیده ای است. از این نظر ، منابع محاسباتی و ذخیره سازی ابری 
 . است  حجیم  داده های  ذخیره ی  و  پردازش  برای  انتخاب  بهترین 
پردازش ابری مدلی است برای دسترسی آسان و فراگیر به یک منبع 
با کم ترین  اشتراک گذاشته شده که  به  پیکربندی  قابل  محاسباتی 
تالش می تواند در اختیار شما قرار گیرد. مشخصه ی اصلی که مدل 
پردازش ابری را به یک مدل موفق تبدیل می کند ، معماری الیه ای 

و مدل های سرویس استانداری است که دارد. 
   این نوع سرویس برای کسب و کارهایی که دارای نیازهای متغییر 
اوقات آن ها به محاسبات زیاد  . اغلب  ، بسیار کارآمد است  هستند 
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با  متناسب  ، هزینه ای  دارند  نیاز  آن  به  زمان  اما هر   ، ندارد  نیازی 
قدرت نرم افزاری و خدمات مورد نیاز پرداخت می کنند . به طورکلی ، 
چیزی که در ابر اتفاق می افتد ، فعالیت و فرایندی است که در زمان 
اتصال اینترنت به جای این که در دستگاه انجام گیرد ، در ابر و سرور 

اتفاق می افتد و نتایج به دستگاه ما منتقل  می شود .

اینترنت اشیا و ابر
از آن جا که فعالیت هایی مانند ذخیره سازی و پردازش داده ها در ابر 
به جای خوِد دستگاه انجام می شود ، این امر پیامدهای مهمی برای 
IOT دارد. بسیاری از سیستم های IOT از تعداد زیادی از سنسورها 

تصمیم های   ، سپس  و  می کنند  استفاده  داده ها  جمع آوری  برای 
هوشمندانه می گیرند. 

   استفاده از ابر ، دست یابی کاربران به اطالعات وضعیت آنی شبکه 
را بسیار گسترده خواهد کرد. ولی زمانی که تعداد سنسورها زیاد باشد، 
تمام  بسیار گران  بر روی هر سنسور  دادن قدرت محاسباتی   قرار 
 ، بود  نیاز خواهد  کار  این  برای  فراوانی  انرژی  و هم چنین  می شود 
بنابراین ، داده ها را می توان از تمام این سنسورها به ابر منتقل کرد و 

در مجموع ، آن ها در ابر پردازش شوند.
زیادی  اهمیت  داده ها  تفسیر  و  جمع آوری  برای  ابر  از  استفاده     
کنترل  با  ترانسفورماتور  یک  مقاله  این  در   ، مثال  عنوان  به  دارد. 
هوشمند در نظر گرفته شده که با استفاده از سنسورهای دما ، دمای 
ترانسفورماتور را در ساعت های مختلف با یکدیگر مقایسه می کند. 
بدون ابر ، مقایسه ی داده ها در مناطق وسیع هزینه بر بوده و مشکل 

خواهد بود.
است.  ابر  در  سیستم  مغز   ،  IOT سیستم های  از  بسیاری  برای     
سنسورها و دستگاه ها اطالعات را جمع آوری و انجام می دهند ، اما 
پردازش ، فرماندهی ، تجزیه و تحلیل معمواًل در ابر اتفاق می افتد.  

 
شکل 1 : روند فعالیت سیستم های IOT   مبتنی بر پردازش ابری

PT100 معرفی سنسور
خوانده   RTD اختصار  به  صنعت  در  که  مقاومتی  دمای  حس گر 
می شود، نوعی سنسور برای تشخیص دما است. این وسیله مطابق 
دما  افزایش  با  فلزات  الکتریکی  مقاومت  که  می کند  کار  اصل  این 
می شود.  گفته  گرمایی  مقاومت   ، پدیده  این  به  و  می یابد  افزایش 
بنابراین ، این سنسور برای سنجش دمای ترانس استفاده می شود.  

 
PT100 شکل2 :  سنسور

 

 IOT شکل 3  : شمای تک خطی پرداز ابری مبتنی بر

مدل سازی حرارتی
سیم پیچ  دمای  بیش ترین   ، واقع  در  ترانس  داغ  نقطه ی  دمای 
ترمودینامیک  قوانین  از  دما  این  تعیین  برای  است.  ترانسفورماتور 
استفاده شده است. در کارخانه های سازنده ی ترانسفورماتور ، دمای 
باال و پایین روغن قابل اندازه گیری است. در فرآیند مشابه ، متوسط 
با  سیم پیچ  متوسط  دمای  و  شده  اندازه گیری  روغن  دمای  افزایش 

تغییر مقاومت به دست می آید ]11[.
 ، ترانسفورماتورها  داغ  نقطه ی  تعیین  برای  باال  عوامل     عالوه بر 
به شرح  آن ها  از  برخی  که  مؤثر هستند  آن  بر  نیز  دیگری  مسائل 

زیر است :
- منحنی بار ؛

- دمای متوسط محیط ؛
- ارتفاع از سطح دریا.

محیطی  عوامل  باید  ترانسفورماتور  ظرفیت  انتخاب  در  بنابراین     
مانند دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا ، میزان هارمونیک شبکه و 

.... مورد توجه قرار گیرد ]10[.
برای  که  کرد  بیان  می توان  دریا  از سطح  ارتفاع  تأثیر  مورد  در     
از  آن ها  ارتفاع  که  ایران  شهرهای  اغلب  هم چون  مرتفع تر  مناطق 
ارتفاع  متر  ازای هر 200  به   ، است  متر  از 100  بیش  دریا   سطح 
مازاد، یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتور کاسته می شود ]11[.

تعیین عمر ترانس
از  قسمتی   ، ترانسفورماتور  در  دما  یکنواخت  غیر  توزیع  به  توجه  با 
عایق که دارای حداکثر دما است در معرض بیش ترین تخریب قرار 
می گیرد. بنابراین در مطالعات پیری ترانسفورماتور می بایست دمای 
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داغ ترین نقطه که به دمای نقطه ی داغ معروف است ، بررسی شود. 
 ، عایق  عمر  که  می دهد  نشان  استاندارد  بارگذاری  راهنمای     
تابعی از دمای نقطه ی داغ است و افزایش دمای نقطه ی داغ از حد 
عمر  محاسبه ی  چگونگی  می شود.  آن  عمر  کاهش  موجب   ، مجاز 
ترانسفورماتور در مبنای پایه ، نسبت به دمای نقطه ی داغ در رابطه ی 

)1( نشان داده شده است.
           )1(

  در استاندارد IEEE دمای نقطه ی داغ ، 110 درجه ی سانتیگراد در 
نظر گرفته شده است. و این موضوع ، نشان دهنده ی این است که 
اگر ترانسفورماتور با این دما به طور مداوم کارکند ، طول عمر آن 

یک پریونیت خواهد بود.
در  رابطه ی )1( :

L = عمر عایق
θH = دمای نقطه ی داغ

 A,B= ثابت هایی که بر اساس ویژگی ماده ی عایقی تعیین می شوند.
   عمر عایقی ترانسفورماتور بر اساس مقدار پریونیت از )2( به دست 

می آید:
      )2(

 هم چنین بر اساس استاندارد ، ضریب تسریع پیری به صورت نرخ 
افزایش پیری عایق در دمای معین به نرخ پیری عایق ترانسفورماتور 
مشابه در دمای 110 درجه ی سانتیگراد تعریف می شود. این ضریب 
معیاری برای مقایسه ی پیری عایق ترانسفورماتورها است. چگونگی 

محاسبه ی این ضریب در رابطه ی )3( نشان داده شده است

        )3(
    

بیش تر  سانتیگراد  درجه ی   110 از  داغ  نقطه ی  دمای  زمانی که     
باشد ، ضریب تسریع پیری بیش تر از واحد شده و نرخ پیری عایقی 
افزایش می یابد ؛ در غیر این صورت ، ترانسفورماتور عمر نرمال خود 

را خواهد داشت.

مطالعه موردی 
یک  فوق  مسأله ی  شبیه سازی  و  بررسی  برای  مقاله  این  در 
ترانسفورماتور ، در مدیریت برق خنج که هوشمندسازی شده و قابل 
مانیتور است ، در نظر گرفته شده است. با توجه به منحنی بار ترانس، 
پربار آن شهرستان است. دمای منطقه ی  ازترانس های  این ترانس 
خنج در طول تابستان سال 1398 از حدود 51 درجه تا 30 درجه ی 

سانتیگراد نوسان داشته است. 
درجه ی  و  متر   500 حدود  دریا  سطح  از  ارتفاع  منطقه  آن  در     
حرارت  درجه ی  حداکثر  و   65 ترانسفورماتور  روغن  باالی  حرارت 
به  توجه  با  شرایط  این  در   .]25[ است  درجه   70 ترانسفورماتور 
محاسبات و استانداردهای موجود در گرم ترین نقطه ی ترانس در بار 

نامی در این منطقه بایستی کم تر از 102 درجه باشد.
   در این سیستم پس از هوشمندسازی ترانسفورماتور ، نصب سنسور 
سنسور  به وسیله ی  شده  رکوردگیری  اطالعات  حرارت  درجه ی 
و  می شود  انجام  ابر  در  پردازش ها   ، می شود  منتقل  ابر  به   PT100

منحنی دمای اندازه گیری شده در ساعت های مختلف و با عددهای 
ثبت شده برای آن ترانس و منطقه مقایسه می  شود. در این شرایط ، 
اگر دمای اندازه گیری شده از دمای مجاز بیش تر باشد ، منحنی دما 
و عدد آن به کاربر نهایی و تجهیزات مربوط در شرکت توزیع برق 
فارس ارسال می شود و در این شرایط با توجه به راه کارهای موجود 
برای رفع این مشکل که شامل موارد زیر است ، می توان مشکل 

ترانس را حل کرد و از سوختگی آن جلوگیری کرد. 
لحاظ  از  مطالعه ی شبکه ی فشار متوسط و فشار ضعیف مجاور   *

بار و ولتاژ ؛ 
* انجام مطالعات هارمونیکی ؛ 

* کاهش بار ترانس از طریق مانور با خطوط فشار متوسط مجاور ؛
* حذف بارهای هارمونیکی ؛

* بررسی شرایط روغن ترانسفورماتور ؛
* جایگزینی ترانسفورماتور با ظرفیت باالتر ؛

* بازآرایی شبکه و نصب ترانس کمکی.

 
شکل 4 : فلوچارت انجام مراحل کنترل هوشمند دمای ترانس

در این شرایط از سوختن ترانس جلوگیری شده و با صرف هزینه ای 
پردازش ها  ابر  و  اشیا  اینترنت  رابطه ی  از  استفاده  با  و  پایین  بسیار 
و  می شود  جلوگیری  پربار  ترانس های  سوختن  از  و  می گیرد  انجام 
ازامول شرکت های توزیع برق محافظت می شود و مدیریت دارایی 
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می شود.  انجام  کارایی  بیش ترین  و  هزینه  کم ترین  با  تجهیزات 
همان طور که می دانیم ، هزینه ی نصب یک سنسور PT100  بر روی 
این که حدود 1000  با فرض  و  است  ریال  میلیون  ترانس حدود 5 
دستگاه ترانسفورماتور در کل شرکت توزیع فول بار باشند و با صرف 
هزینه ای حدود 5000 میلیون ریال می توان از ستاد شرکت توزیع، 
آالرم  مشاهده ی  صورت  در  و  کرد  کنترل  را  ترانس ها  این  دمای 
توجه  با  کرد.  اقدام  رفع مشکل  برای  راه کارهایی  اجرای  به  نسبت 
به قیمت متوسط نصب یک دستگاه ترانس که حدود 750 میلیون 
ترانس ها  این  از  با صرف هزینه ی خیلی کم  ، می توان  ریال است 

محافظت نمود.
 

شکل 5 : نمودار توان اندازه گیری شده توسط  رکوردر 

 

شکل 6: نمودار دمای ترانس در بازه ی زمانی 24 ساعت قبل از حل مشکل 
پرباری 

 

شکل 7 : نمودار دمای ترانس پس از رفع مشکل پرباری در ساعات پیک

نتیجه گیری
همان گونه که مالحظه می شود ، پس از کنترل هوشمند دمای ترانس 
می توان با انجام راه کارهای گفته شده در بخش قبل ، جلوی سوختن 
قیمت  درصد  یک  از  کم تر  هزینه ی  صرف  با  و  گرفت  را  ترانس 
ترانس، می توان از سوختن آن جلوگیری کرد. گفتنی است پیشنهاد 
می شود سنسورهای یاد شده فقط بر روی ترانس های مستعد سوختن 
که دارای اضافه بار هستند ، نصب شود. در شرکت توزیع برق استان 
فارس به طور متوسط ساالنه حدود 12 ترانس به علت اضافه بار و 
باال رفتن دمای ترانس می سوزد ، که هزینه ای بیش از 9000 میلیون 
ریال بایستی صرف کرد تا ترانس های جدیدی نصب گردد. ولی اگر 
ما در سال اول 1000 عدد سنسور خریداری کرده و این ترانس های 
فول بار را به صورت هوشمند و Real time  کنترل کنیم می توان 
این  در  کرد.  جلوگیری  ریال  میلیون  از صرف ساالنه حدود 9000 
به  نظر  مورد  ترانس  نصب  محل  در  ترانس  مجاز  دمای   ، مطالعه 
دست آمده و با استفاده از کنترل هوشمند و از طریق اینترنت اشیا و 
ابر و تجزیه و تحلیل های انجام شده در ابر در مورد دمای ترانس ، 
اطالعات کاملی به کاربر نهایی در شرکت توزیع برق ارسال می شود.
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عمر  تخمین طول  در  روشی جدید   «  ، میریزدی سیدمحمدرضا  و  امینی زاده سعید   ]10[
ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای غیرخطی ،« سی و دومین کنفرانس بین المللی 

برق تهران ، ایران ، 1396.
تعیین  و  »شبیه سازی   ، هادی  محمد  نظر  نیک  و  محمد  میرزایی   ، حمید  موسوی   ]11[
دمای نقطه ی داغ ترانسفورماتور با مالحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی ،« اولین 

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور ، ایران ، 1393.


