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1-مقدمه
در دنیاي روبه رشد امروزي، تامین انرژي مورد نیاز بخش هاي مختلف 
اهمیت  از  مطمئن  و  مداوم  شیوه  به  صنعت،  بخش هاي  به خصوص 
از  بسیاري  اخیر،  سال هاي  در  این رو  از  است.  برخوردار  بسزایي 
کیفیت  بهبود  سمت  به  الکتریکي  انرژي  تامین کننده  شرکت هاي 
خدمات  رساني به مشترکان خود رفته اند. یک سیستم قدرت متشکل 
صحیح  عملکرد  که  است  انتقال  و  فوق توزیع  پست  زیادي  تعداد  از 
پست  ها متضمن عملکرد صحیح سیستم قدرت است. حوادث رخ داده 
بار  در پست قابلیت پخش در کل شبکه و در نتیجه منجر به قطع 
تعداد زیادي مشترک مي شود. بنابراین حداقل نمودن قطعي مشترک 
ناشي از حوادث پست مي تواند از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد. در 
سال هاي اخیر روش هاي نوین تعمیرات در پست هاي برق فشارقوي با 
از طرفی  هدف کاهش حوادث پست رشد چشم گیري داشته  است. 
از  بیشتر  امروزه  است.  مدرن  برق  شبکه ی  یک  هوشمند  شبکه ی 
کاربرد  به  بستگی  قدرت  سیستم های  اعتماد  قابل  عملکرد  همیشه، 
گسترده ای از ارتباطات و فناوري دارد. همچنین ساخت سنسورهاي 
هوشمند با قابلیت هاي ارتباطي و اتصال به شبکه، نقطه شروعي براي 
یکپارچه  همگون  اتوماسیون  سیستم  یک  کاربردهاي  از  بهر ه مندي 
است. یکي از این کاربردها استفاده در حوزه تعمیرات است. پروژه اجرا 
 SDG&E کمپاني  توسط  کالیفرنیا  جنوب  ساندیگو،  در  شده 
)San Diego Gas & Electric( نشان مي دهد که با نصب 89 سنسور 
بي سیم در دو پست برق فشارقوي و مانیتورینگ آن در یک نقطه، از 
وقوع خطاهاي اساسي در پست جلوگیري مي شود]1[. همچنین نقش 
سنسورهاي هوشمند در بهبود بهره برداري و افزایش قابلیت اطمینان 
تجهیزات فشارقوي در ایالت متحده امریکا نیز بررسي شده است]2[. 
برای  را  جدیدی  قابلیت های  هوشمند  شبکه  توسعه  بنابراین، 
مانیتورینگ شبکه هوشمند  ارایه می دهد]3[.  مانیتورینگ هوشمند 
باعث بهینه سازی منابع، بهبود ظرفیت های موجود از اجزای سیستم 
قدرت، مدیریت و کاهش هزینه ها و همچنین باعث تحقق بهره برداری 
از  استفاده  با  این،  بر  عالوه  می شود]4[.  هوشمند  شبکه  اقتصادی 
مانیتورینگ هوشمند بر روی اجزا سیستم قدرت، خرابی های در حال 
پیشروی و توسعه قبل از آنکه منجر به یک شکست فاجعه بار شوند، 
شناسایی می شوند]8-5[. بنابراین نیاز به سرکشي و تعمیرات دوره اي 
کاهش  را  مربوطه  هزینه هاي  و  شده  مرتفع  پست ها  در  منظم 

مي دهد]9[. 
قدرت  سیستم  یک  اطمینان  قابلیت  ارزیابی  زمینه ی  در  مطالعاتی 
روشی   ]10[ مرجع  در  است.  شده  انجام  هوشمند  شبکه  کاربرد  با 
برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت با استفاده از سیستم های 
نظارت بر اساس شرایط و وضعیت ارایه شده است. هم چنین CB1ها 
و ترانسفورماتورهای کلیدی به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم 
ارایه شده در ]11[ بر اساس یک  قدرت شناسایی می شوند. فرمول 
مدل مارکوف چند حالته می باشد که نرخ خرابی و نرخ تعمیر اجزا 
مانیتورینگ  بدون  و  هوشمند  مانیتورینگ  با  حالت:  دو  در  را  پست 
هوشمند تعیین و مقایسه می شوند. با این حال تمرکز بر روی قابلیت 
مختلف  وضعیت های   ]12[ مرجع  است.  بوده  پست  یک  اطمینان 
مدل  یک  و  می کند  معرفی  را  قدرت  سیستم  هوشمند  مانیتورینگ 
اثرات مثبت مانیتورینگ  بیان  برای  پایه ی مدل مارکوف،  بر  ریاضی 
هوشمند بر روی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت تعیین می کند. 
فرمول عددی برای محاسبه ی به روز نرخ های خرابی و نرخ های تعمیر 
تجهیزات قدرت ارایه شده است. کاربرد اصلی مانیتورینگ شبکه های 

هوشمند در سیستم قدرت شامل موارد زیر است]13[: 

ترانسفورماتورها: سیستم مانیتورینگ بایستی به صورت مداوم راندمان 
به  مربوط  بار تپ چنجر  موقعیت،  تخمین درجه حرارت  و سالمت، 

ترانسفورماتور را مانیتور کند.
گازی  عایق  از سطح  ارزیابی  باید یک  مانیتورینگ  بریکرها: سیستم 
نگهداری  و  تعمیر  برنامه های  بریکرها،  سالمت  و  عملکرد  روغن،  یا 

مناسب را تهیه کند.
به همین ترتیب تشخیص خرابی ها راحت تر می شود. همچنین بدون 
دخالت اپراتور، خرابی ها توسط سیستم هوشمند تعبیه شده بر روی 
تجهیز، شناسایی می شوند. در مرجع]14[، ابتدا به کمک آمار حوادث، 
عوامل مؤثر در ایجاد خطای تجهیز و درصد مشارکت هریک از عوامل 
نتیجه نرخ خرابی تجهیز به کمک مجموع نرخ  تعیین می گردد. در 
خرابی ناشی از وقوع عوامل مختلف مدل سازی می شود. در این مرجع 
نرخ خرابی، یک  از عوامل مؤثر در  ازای هریک  به  فرض شده  است 
تعمیر  انجام هر  با  به طوری که  دارد.  پیشگیرانه وجود  تعمیر  فعالیت 
به  نرخ خرابی تجهیز،  به آن در  اثر عامل خرابی مربوط  پیشگیرانه، 
قابلیت  بر  را  پیري  اثر   ]15[ مرجع  می یابد.  کاهش  مفروض  مقدار 
اطمینان مدارشکن ها مدل سازی نموده و به کمک آن به بررسي اثر 

تعمیر و نگهداري بر قابلیت اطمینان مدارشکن ها مي پردازد.
در  قطعی  به صورت  را  تعمیرات  تاثیر  که  مراجع  از  برخی  برخالف   
تعمیرات وجود دارد که  برای  نیز  احتمالی  نظر می گیرند، مدل های 
فرآیندهای فرسودگی و خرابی تجهیزات به صورت فرآیندی تصادفی 
تلفات  موجب  تجهیزات  فاجعه بار  خرابی های  می شود]16[.  مدل 
قدرت  سیستم  اطمینان  قابلیت  کاهش  و  توجهی  قابل  اقتصادی 
نگهداری  و  تعمیر  فاجعه بار،  خرابی های  کاهش  منظور  به  می شود. 
باید به صورت مطلوب  انجام شده است. تعمیر و نگهداری تجهیزات 

باشد و تبادل بین قابلیت اطمینان و هزینه برقرار شود ]17[. 
برای  پیری  و  تعمیر  حالت  دو  هر  از  ترکیبی  مدل  مرجع]18[، 
مدل  این  اساس  بر  می دهد.  ارایه  را  نگهداری  و  تعمیر  فعالیت های 
روشی برای بهینه سازی فاصله ی زمانی بازرسی بیان شده  است. روش 
پیشنهادی در مرجع]18[ می تواند فاصله  زمانی بازرسی را بهینه سازی 
کند، توسط کمینه کردن هزینه های کلی که شامل هزینه های تعمیر 
تعمیر، جایگزینی)تعویض(، هزینه های سر زدن  نگهداری، خرابی،  و 

می باشد.
1-1-هدف،روشونوآوري

اعمال مانیتورینگ هوشمند می تواند باعث تغییر برنامه های تعمیر و 
نگهداری تجهیزات پست  شود. از طرفی نصب سنسورهاي هوشمند 
مقادیر میانگین نرخ خروج تجهیزات در سال را دستخوش تغییر قرار 
هوشمند  سنسورهای  نصب  اثر  بررسی  مقاله  این  از  هدف  می دهد. 
بر روی فرآیند هر دو مدل 1- مدل تعمیر و خرابی 2- مدل تعمیر 
ارزیابی  همچنین  می باشد.  پست  تجهیزات  روی  بر  نگهداری  و 
پارامترهای قابلیت اطمینان و تاثیرپذیری پارامترهایی همچون هزینه 

کلی مربوط به هر دو مدل و طول عمر تجهیز است.
براي رسیدن به این هدف در این مقاله 3 گام اساسي برداشته  شده 

است. 
گام نخست: در گام نخست مدل ریاضي خرابی تجهیز در اثر نصب 
ریاضي  مدل  این  در  است.  داده  شده   توسعه  هوشمند  سنسورهاي 
تعداد رخداد هاي خرابي دیده  شده  است. همچنین  و  عوامل خرابي 
میزان تاثیر پذیري نرخ خرابي در اثر نصب سنسور هوشمند با استفاده 
از مدل ریاضي بیان  شده  است. سپس با کمک روش مینیمال کاتست، 
قابلیت اطمینان پست در دو حالت: نخست بدون مانیتورینگ هوشمند 
تجهیزات و دوم با مانیتورینگ هوشمند تجهیزات بررسی شده است. 
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الزم به ذکر است که مطالعات قابلیت اطمینان در گام نخست برای 
برای  می باشد.  نشده  برنامه ریزی  خرابی های  و  اتفاقی  خروجی های 
مطالعه ی تعمیرات پیشبینانه و خروجی های برنامه ریزی شده به بیان 

گام دوم می پردازیم.
 گام دوم: در گام دوم به بررسی مدل های تعمیر و نگهداری پرداخته 
می شود. سپس مدل جدید مارکوف برای تعمیر و نگهداری پیشبینانه 
نگهداری  و  تعمیر  از  ترکیبی  پیشنهادی  مدل  می شود.  پیشنهاد 

پیشگیرانه و پیشبینانه )مدل IPPM( است. 
تخمین  جدید،  مارکوف  مدل  ارزیابی  با  سوم  گام  در  سوم:  گام 
داشت.  خواهیم  هزینه ها  و  تجهیز  عمر  شدن  زیاد  برای  دقیق تری 
سپس با در نظرگرفتن منحنی LDC، مقدار EENS را برای دو حالت: 
نخست پست بدون مانیتورینگ هوشمند و دوم پست با مانیتورینگ 
هوشمند بررسی شده است. در نهایت هزینه ی کلی مربوط به بخش 

فرآیند تعمیر و فرآیند تعمیر و نگهداری با یکدیگر قیاس می شوند.
انجام شده است.  انجام شده بر روی بریکرهای پست رینگ  مطالعه 
نصب سنسورهای  با  که  است  داده شده  نشان  ابتدا  مطالعه  این  در 
هوشمند بر روی بریکر، نرخ خرابی به اندازه ی 58.77% بهبود می یابد. 
به عالوه به دلیل بهبود نرخ خرابی و تشخیص زود هنگام خرابی های 
احتمال  طرفی  از  می یابد.  افزایش   1.926 بریکر  عمر  طول  جزئی، 
هوشمند،  سنسورهای  به  مجهز  پست های  در  پایانه  رفتن  دست  از 
47.54% بهبود می یابد. در نهایت هزینه ی کلی مربوط به دو مدل: 
در پست های  و خرابی،  تعمیر  مدل  نگهداری 2-  و  تعمیر  مدل   -1

هوشمند 288 هزار دالر کاهش می یابد.
1-2-ساختارمقاله

در ادامه در بخش دوم تاثیر مانیتورینگ هوشمند بر قابلیت اطمینان 
سیستم قدرت بررسي شده  است. بخش سوم به مدل سازی تحلیلي 
تجهیز  اطمینان  قابلیت  مطالعه ي  در  هوشمند  سنسورهاي  نصب 
پرداخته شده  است. در بخش چهارم مدل جدید مارکوف برای فرآیند 
تعمیر و نگهداری پیشبینانه ارایه شده است. سپس بخش پنجم به 
ارزیابی هزینه ی کلی دو مدل 1- مدل تعمیر و خرابی 2- مدل تعمیر 
و نگهداری، در حالت های PM2 و PDM3 پرداخته است. در نهایت در 
مورد  روی  بر  قبلی  بخش های  در  بررسی شده  مطالب  بخش ششم 
مطالعاتی پیاده سازی شده است و به تجزیه و تحلیل و آنالیز هزینه ها 

پرداخته شده است.
2-بيانمساله

به منظور  را  پیشگیرانه  اقدامات  هوشمند  شبکه ی  مانیتورینگ 
خرابی  یک  زمانی که  می دهد.  انجام  شبکه  اطمینان  قابلیت  حفظ 
با  هوشمند  مانیتورینگ  می دهد،  رخ  قدرت  شبکه ی  از  قسمتی  در 
به  تشخیص  به  قادر  اپراتورها  که  می شود  باعث  پیشگیرانه  اقدامات 
موقع بخش های معیوب و همچنین کاهش زمان تعمیر و افزایش نرخ 

تعمیر شوند]19[.
2-1-مدلتعميروخرابی

سیستم قدرت در حالت بدون مانیتورینگ با دو حالت Up و Dn4 فرض 
شده است. شکل )a.1(، مدل قابلیت اطمینان دو حالته مارکوف برای 
نفوذ شبکه ی هوشمند  را نشان می دهد. توسعه و  از تجهیزات  یکی 
و ارایه راه های جدید برای افزایش قابیلت اطمینان شبکه های قدرت 
 Down زمان های  کاهش  و  بودن   Up زمان های  افزایش  به واسطه ی 
بودن، می باشد. از طرفی در حالت مانیتورینگ هوشمند، حالت های 
Up و Dn جدید ایجاد می شود. شکل )b.1(، مدل چند حالته برای 

یکی از تجهیزات با مانیتورینگ هوشمند را نشان می دهد.

شكل 1: مدل مارکوف تعمير و خرابی يكی از تجهيزات قدرت a( بدون 
مانيتورينگ هوشمند و b( با مانيتورينگ هوشمند]11[

از تقسیم  در شکل )Dn0-DnN ،)b.1 و Up1-UpM در حقیقت 
جدید  حالت های   DnN تا   Dn0 می آید.  به دست   Dnb کردن 
حالت های   UpM تا   Up1 همچنین  و  است  پیشگیرانه   Down
پیش بینی  خرابی ها  که  زمانی  برای  پیشگیرانه   Up جدید 
می شوند، می باشد. اصالح λ در اثر نصب سنسور هوشمند نیاز به 
مدل ریاضیاتی خرابی تجهیز دارد. که در بخش 3، به مدل سازی 
برای  ریاضی  مدل  ارایه ی  و  هوشمند  سنسور  نصب  تحلیلی 

خرابی تجهیز پرداخته شده است. 
3-2-مدلتعميرونگهداری

و  بازرسی  مورد  دوره ای  به صورت  تجهیزات  پیشگیرانه  تعمیرات  در 
تعمیرات  از  کمی  بررسی  جهت  می گیرند.  قرار  نگهداری  و  تعمیر 
از  تجهیز  اطمینان  قابلیت  پارامترهای  و  پیری  فرآیند  بر  پیشگیرانه 

مدل مارکوف استفاده می شود.
نگهداری  و  تعمیر  برای   state diagram یک  نمونه   ،)2( شکل 
تجهیز را نشان می دهد که فرآیند فرسودگی تجهیز در آن لحاظ 

شده است]16[. 

شكل 2: نمونه ی يک دياگرام حالت برای تعمير و نگهداری ]16[

فرآیند فرسودگی تجهیز در شکل )2( به کمک سه وضعیت S2 ، S1 و 
S3 نشان داده شده است. در این سه وضعیت با وجود فرسودگی، تجهیز 

عملکرد صحیح دارد. در صورتی که هیچ نوع تعمیر و نگهداری روی 
تجهیز انجام نشود. با ادامه فرآیند فرسودگی و عبور از وضعیت های 
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S2 ، S1 و S3 تجهیز سرانجام وارد وضعیت خرابیF  خواهد شد. در 

جایگزینی  از  بعد  و  دارد  شدن  جایگزین  به  نیاز  تجهیز   F وضعیت 
تجهیز جدید دوباره به وضعیت S1 برگردانده می شود.

در شکل)2(، λ1 ، λ2 و  λ3 نرخ گذار5)یا نرخ روند پیری تجهیز( بین 
وضعیت های مختلف است. I1، I2 و I3 وضعیت های بازرسی6 تجهیز 
است و  نرخ های بازرسی تجهیز است. در هریک از وضعیت های 
به شرایط فیزیکی  با توجه  بازرسی تصمیم گرفته می شود که 
وضعیت های  شود.  انجام  آن  روی  بر  تعمیری  نوع  چه  تجهیز، 
M و MM  به ترتیب نشان دهنده تعمیرات پیشگیرانه جزئی و 
اساسی7 است. بعد از انجام تعمیرات پیشگیرانه جزئی و اساسی، 
با توجه به احتمال های نشان داده شده در شکل، ممکن است 
وضعیت تجهیز بهتر شود، در همان وضعیت قبلی باقی بماند و 

یا حتی به دلیل اشتباهات انسانی بدتر شود.
روش  کمک  به   )2( شکل  در  شده  اشاره  مدل   ،]20[ مرجع  در 
توسعه  این  از  هدف  است.  داده شده  توسعه  مونت کارلو  شبیه سازی 
تعیین نرخ های بازبینی و  بر اساس میزان فرسودگی تجهیز می باشد. 
در این مرجع میزان فرسودگی تجهیز در زمان بازبینی و یا تعمیرات 

مشخص شده است.
میزان  اساس  بر  بازرسی  نرخ های  تعیین  هدف  با  نیز   ]21[ مرجع 
مطابق  فرسودگی  مارکوف  مدل  توسعه  به  اقدام  تجهیز  فرسودگی 

شکل )3( نموده است.

شكل 3: دياگرام حالت جديد مدل تعمير و نگهداری]21[

برای نمونه در مدل شکل )3(، برای وضعیت فرسودگی S2 دو 
 ،S2,1 در نظر گرفته شده است. در وضعیت S2.2 و S2.1 وضعیت
تجهیز به وضعیت فرسودگی S2 وارد شده است. ولی چون اپراتور 
متوجه این تغییر وضعیت نیست بازرسی همچنان با نرخ  انجام 
تعمیر،  یا  بازرسی  اولین  انجام  از  بعد  حالت  این  در  می شود. 
وضعیت فرسودگی تجهیز مشخص خواهد شد. به همین دلیل 
 S2,2 امکان انتقال به وضعیت MM2 و I2 ، M2بعد از وضعیت های
مرحله  به  تجهیز   S2,2 وضعیت  در  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود 
شرایط  این  از  اپراتور  چون  و  است  شده  وارد  دوم  فرسودگی 

اطالع دارد، بازرسی با نرخ جدید انجام می شود.
با توجه به معادالت حاکم بر روندهای مارکوفی ]22[، شاخص های 
شاخص های  احتمالی،  شاخص های  شامل:  اطمینان  قابلیت  مهم 
فرکانسی، شاخص های دوره ای می باشد. برای محاسبه ی شاخص های 

احتمالی، نرخ انتقال لحظه اي و بردار احتمال حالت دائم را به دست 
می آوریم. با توجه به پیوسته بودن زمان، مي توان نرخ انتقال از حالت 

i به حالت j را به صورت qij تعریف نمود. 
ماتریس Q شامل نرخ هاي انتقال مي باشد، که به صورت رابطه ی )1( 

بیان می گردد]22[.
)1(

تعریف  به صورت    Q ماتریس  اصلي  قطر  عناصر 
مي گردد]22[.

مي توان  دائم،  حالت  احتمال هاي  بودن  زمان  از  مستقل  به  توجه  با 
دائم  حالت  براي  را  انتقال  نرخ های  و  حضور  احتمال  بین  ارتباط 

به صورت رابطه ی )2( نوشت]22[.
)2(

با داشتن نرخ هاي انتقال و با کمک معادله )2( و نیز با توجه به اینکه 
مجموع احتمال ها برابر واحد است مي توان بردار احتمال هاي حالت 

دائم Π را به دست آورد.
ماتریس Q برای تعیین تعداد متوسط مراحل زمانی)شاخص دوره ای(، 
می رود.  کار  به   )F ماندگار)وضعیت  حالت  به  سیستم  ورود  از  قبل 
پس سطر و ستون مربوط به حالت ماندگار حذف می شود)'Q(. برای 
فرآیند مارکوف رابطه ی )3( را بیان می نماییم که از روش تعیین مدت 
استفاده  ماندگار  وضعیت  به  سیستم  ورود  از  قبل   MTTF میانگین 

می شود]23[. 
)3(

هر  از  می کشد  طول  که  زمانی  میانگین   MTTF8 ماتریس  روی  از 
state خارج شویم به دست می آید.  

بر مبنای رابطه ی  ازکارافتادن  ارزیابی شاخص  فراوانی وقوع  شیوه ی 
)4( استوار است. 

)4(

بنابراین Πi نمایانگر احتمال برقراری حالت i ام و همچنین    نمایانگر 
جمع نرخ های خروج از حالت  iام می باشد.

محاسبه ی طول عمر یا میانگین مدت زمان برای تعویض9، از معکوس 
فراوانی وقوع حالت خرابی به دست می آید. برای محاسبه طول عمر 

رابطه ی )5( را بیان می نماییم.

)5(

 RCOPS10 برنامه  از  قدرت  سیستم  اطمینان  قابلیت  ارزیابي  جهت 
شده  طراحي   Matlab نرم افزار  تحت  برنامه  این  می شود.  استفاده 
کمک  با  را  پست ها  اطمینان  قابلیت   ،RCoPS برنامه ی  است]24[. 
اطالعات  و  پست  ساختار  مي کند.  بررسي  کات ست   مینیمال  روش 
قابلیت اطمینان تجهیزات آن به عنوان ورودي گرفته مي شود. سپس 
با کمک روش مینیمال کات ست نرخ خرابي و زمان تعمیر پایانه هاي 
پست به همراه کات ست هاي با مد مشترک مشخص مي شوند. شکل 

)4( ساختار برنامه RCoPS را نمایش مي دهد.
به  پیشگیرانه  از  تعمیرات  رویکرد  هوشمند  سنسور  نصب  با 
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پیش بینانه تغییر نموده است. اما مدل مارکوف برای نشان دادن اثر 
ارایه  تجهیز  نگهداری  و  تعمیر  فرآیند  در  هوشمند(  PDM)سنسور 
نشده است. بنابراین در بخش 4، برای مطالعه ی تعمیرات پیشبینانه 
جدیدی  مارکوف  مدل  ارایه ی  به  شده،  برنامه ریزی  خروجی های  و 
اجرای  با   ،5 بخش  در  سپس  می پردازیم.  نگهداری  و  تعمیر  برای 
برنامه RCOPS شاخص های قابلیت اطمینان پست بدون سنسورهاي 

هوشمند و پست مجهز به سنسورهاي هوشمند محاسبه می شود.

RCoPS شكل 4: فرآيند محاسبه قابليت اطمينان هر پست در

3-مدلسازیتحليلينصبسنسورهوشمندبرپارامترهایقابليت
اطمينانتجهيز

نقش  فشارقوي  برق  پست هاي  در  هوشمند  سنسورهاي  از  استفاده 
واقعی، جلوگیري  مانیتورینگ زمان  بهره برداري،  بهبود  را در  مهمي 
پایداري  افزایش  آن  طبع  به  و  تجهیزات  در  اساسي  خرابي هاي  از 
با  نشان مي دهد که  انجام شده  ایفا مي کند. تحقیقات  شبکه قدرت 
توسط  قدرت  تجهیزات  در  ویژه  کمیت هاي  و  پارامترها  اندازه گیري 
سنسورهاي هوشمند، امکان پیش بیني خطاهاي ممکن در تجهیزات 

میسر مي شود.
هدف از این زیر بخش بررسي اثر نصب سنسورهاي هوشمند در پست 
فوق توزیع  پست  اطمینان  قابلیت  بر  پیش بینانه  تعمیرات  اعمال  و 
مبناي  بر  که  پیشگیرانه  تعمیرات  برنامه ریزي  در  مي باشد.  انتقال  و 
نظر  در  بدون  تجهیزات  تعمیرات  مي گیرد،  انجام  زماني  برنامه ریزي 
گرفتن وضعیت هر تجهیز، مطابق با برنامه هاي از پیش تعریف شده 
انجام مي شود. این امر عالوه بر افزایش احتمال خرابي تجهیزات، باعث 
صرف هزینه  زیادي در بخش تعمیر و نگهداري از پست ها مي شود. 
بنابراین با نصب سنسورهاي هوشمند و انجام تعمیرات پیش بینانه بر 
اساس نیاز تجهیزات می توان هزینه های تعمیرات را کاهش و قابلیت 

اطمینان را افزایش داد.
مسلما با نصب سنسور هوشمند بر یک تجهیز مجموعه اي از عوامل 
خرابي  مرحله  در  کلي11  خرابي  به  تبدیل  از  قبل  تجهیز  خرابي 

جزئي12توسط سنسور هوشمند تشخیص و با خروج برنامه ریزي شده 
توسط تعمیر و نگهداري پیشبینانه13 اصالح مي گردد. بنابراین جهت 
اطمینان  قابلیت  بر  هوشمند  سنسور  نصب  اثر  تحلیلي  مدل سازی 
فرکانس خرابي  به همراه  نمودن عوامل خرابي  به مدل  نیاز  تجهیز، 
 A آنها در هر تجهیز مي باشد. از این رو مجموعه عوامل خرابي تجهیز

که شامل X  نوع خرابي می باشد در )6( تعریف مي نماییم:
)6(

که Ax عامل خرابي نوع x ام براي تجهیز A می باشد.
مجموعه تعداد رخداد خرابي ها را مطابق fA  در)7( تعریف مي نماییم:

)7(

که nx تعداد رخداد خرابي نوع Ax در دوره زماني مطالعه است.
در معادله )8( رابطه ی کلي نرخ خرابي بیان شده است]25[:

)8(

در این صورت نرخ خرابي تجهیز A در دوره زماني مطالعه طبق رابطه  
)9( مي باشد:

)9(

در این صورت λdown  بدون حضور سنسورهای هوشمند، برابر   می باشد.
3-1-مدلسازیتحليليسنسورهوشمنددرمطالعهقابليتاطمينان

تجهيز
فرض مي شود سنسور sen بتواند مجموعه اي از عوامل خرابي تجهیز 

A را مطابق با رابطه ي )10( تشخیص دهد:
)10(

مجموعه تعداد رخدادهاي خرابي هاي تشخیص داده شده با سنسور 
sen در )11( تعریف مي شود:

)11(

که ny  تعداد رخداد خرابي نوع Ay  تشخیص داده شده توسط سنسور 
sen ، در دوره زماني مورد مطالعه است.

در این صورت نرخ خرابي تجهیز A زمانی که سنسور sen خرابي ها را 
تشخیص مي د  هد، طبق رابطه ي )12( مي باشد:

)12(

در صورت نصب سنسور sen ، مجموعه عوامل خرابي تجهیز A  در 
حضور سنسور را مطابق معادله ي )13( داریم:

)13(

در معادله ي )13(، مجموعه عوامل خرابي تشخیص داده شده توسط 
سنسور sen ، از کل مجموعه خرابي ها کاسته مي شود.

در صورت نصب سنسور sen، مجموعه تعداد رخدادهاي خرابي تجهیز 
A را مطابق معادله ي )14( نشان مي دهیم:

)14(

در صورت حضور  نرخ خرابي جدید   ،)12( و   )9( روابط  آنگاه طبق 
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سنسور sen در رابطه ي )15( تعریف مي نماییم:
)15(

حال فرض مي کنیم مجموعه اي از سنسورها که با SEN بزرگ نمایش 
مي دهیم، روي المان j ام نصب شود.

رابطه ي )16( مجموعه عوامل خرابي هاي تشخیص داده شده توسط 
سنسورهاي هوشمند را نشان مي دهد:

)16(

وجود  دلیل  به  هوشمند،  سنسورهاي  توسط  خرابي ها  تشخیص  در 
خرابي هاي مشترک اجتماع آنها در نظر گرفته مي شود.

توسط  شده  داده  تشخیص  خرابي هاي  رخدادهاي  تعداد  مجموعه 
سنسورهاي هوشمند )SEN( را در رابطه ي )17( تعریف مي نماییم:

)17(

توسط  A  که  تجهیز  از  خرابي هایي  نرخ  مجموع  این صورت  در 
سنسورهاي SEN تشخیص داده مي شوند را در رابطه ي )18( داریم:

)18(

در صورت نبودن اشتراک بین خرابی های تشخیص داده شده توسط 
سنسورها، حالت مساوي رابطه ي )18( را خواهیم داشت.

پس در حالت کلي براي زمانی که مجموعه  SEN تا از سنسورها را 
داشته باشیم معادله ي )19( را تعریف مي نماییم:

)19(

معادله ي )19( درواقع حالت کلي معادالت )13( و )14( و )15( نیز 
مي باشد.

را   )λdown( هوشمند  سنسورهاي  حضور  در  خرابي  نرخ  نهایي  مقدار 
طبق معادله ی )20( تعریف می نماییم:

)20(

 Up1 طبق شکل )b.1(، نرخ های خرابی مربوط به حالت های جدید 
تا UpM به بخش تعمیر و نگهداری تجهیز تعلق دارد. برای ارزیابی و 
آنالیز نرخ های مربوط به حالت های Up، نیاز به ارایه ی مدل جدید و 

دقیق تری برای فرآیند تعمیر و نگهداری می باشد. 
4-ارايهیمدلجديدماركوفبرایفرآيندتعميرونگهداریپيشبينانه

)IPPM(
گرفتن  نظر  در  با   State diagram مدل  توسعه  بخش  این  از  هدف 
را   PDM اعمال  اثر  این مدل می توان  از  استفاده  با  PDM می باشد. 
بر پارامترهای قابلیت اطمینان تجهیز به دست آورد. به عالوه می توان 

اعمال  و  نصب سنسور هوشمند  از  ناشی  فایده  و  هزینه  تحلیل های 
PDM را محاسبه نمود.

 )IPPM(این مدل ترکیبی از تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و پیش بینانه
می باشد که شامل بازرسی های دوره ای و بازرسی های بر اساس نیاز 
به  تجهیز  هوشمند،  سنسورهای  توسط  خرابی  تشخیص  با  است. 
تعمیرات  به  نیاز  صورت  در  و  می شود  وارد  نیاز  اساس  بر  بازرسی 
جزئی وارد می شود. از طرفی تجهیز به بازرسی دوره ای نیاز دارد تا 
خرابی هایی که توسط سنسورهای هوشمند تشخیص داده نمی شوند، 

شناسایی شوند و در مرحله ی خرابی های جزئی برطرف شود.
با  باشد.  فرسودگی  مرحله   n شامل  ارایه شده  مدل  می کنیم  فرض 
بررسی و تحلیل مرحله ی فرسودگی i ام شکل )5( به دست  می آید. 
اگر Si  بیانگر حالت i ام از فرآیند پیری تجهیز باشد آنگاه شکل )5( 

دیاگرام حالت IPPM تجهیز را در حالت پیری i ام بیان می نماید.

)Si( دم i برای حالت فرسودگی IPPM شكل 5: دياگرام حالت جديد

وجود  با  می باشد.  iام  فرسودگی   مرحله ی  در  تجهیز   )5( در شکل 
با اندکی خرابی  فرسودگی در این مرحله تجهیز عملکرد خودش را 
بازرسی های  با  ام،   i state شماره ی  در  می دهد. خرابی  ادامه  جزئی 
دوره ای و بازرسی های هوشمند تشخیص داده می شوند. بعد از انجام 

بازرسی ها تجهیز به تعمیرات می رود.
در شکل )5(، تعمیرات به دو صورت: دوره ای )پیشگیرانه( و بر اساس 
بازرسی  نرخ های  بیانگر  است.  شده  لحاظ  نیاز)پیشبینانه( 

دوره ای در تعمیرات PM و  بیانگر نرخ تشخیص خرابی های 
می باشد.  PDM تعمیرات  در  هوشمند  سنسورهای  توسط   minor

جزئی،  تعمیر  بازرسی،  حالت های  بیانگر  ترتیب  به   Mi'  ،Ii'.MMi'

تعمیرات کلی در صورت تشخیص سنسور می باشد.
نرخ های بازرسی هوشمند در واقع برابر نرخ تشخیص خرابی ها توسط 
سنسورهای هوشمند می باشد. نرخ خرابی تشخیص داده شده توسط 
برای  می آید.  به دست   )18( رابطه ی  مطابق  هوشمند  سنسورهای 
بیان  را   )21( رابطه ی  بازرسی هوشمند  نرخ های  محاسبه ی تک تک 

می نماییم:
)21(

هوشمند  بازرسی  نرخ های   ،Pi,k جایگذاری   با   )21( رابطه ی  طبق 
 محاسبه می شوند.

پیری  فرآیند  و]30[   ]29[ و   ]25[ مراجع  با  مطابق  درصورتی که 
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تجهیز در 3 حالت در نظر گرفته شود، شکل)6( مدل مارکوف ارایه 
شده در این مقاله را نشان می دهد.

)IPPM( شكل 6: يک دياگرام حالت جديد

   S1,1 ، S2,1هایstate با اعمال سنسورهای هوشمند احتمال حضور در
هوشمند  که سنسور  مدلی  به  نسبت    S3,3 و    S2,2  ، S3,1  ، S3,2

که  مدلی  به  نسبت   ،state F در  احتمال حضور  است.  بیشتر  ندارد 
سنسور هوشمند ندارد کم  می شود، یعنی تجهیز دیرتر نیاز به تعویض 
دارد و طول عمر تجهیز افزایش می یابد. از طرفی فرکانس رفتن به 
تعمیرات اساسی)MM(، در حالت حضور سنسورهای هوشمند نسبت 
به مدل بدون سنسورهای هوشمند کم می  شود، در واقع تجهیزات در 

مرحله ی تعمیرات جزئی، خرابی هایشان بهبود می یابد. 

5-ارزياب�یهزينهیكلیدومدل1_ م�دلتعميروخرابی2_ مدل
PDMوPMتعميرونگهداری،درحالتهای

شكل 7: اشكال به ترتيب 1( مدل خرابی المان بدون سيستم مانيتورينگ هوشمند 
و  تعمير  مدل   )3 هوشمند  مانيتورينگ  سيستم  به  مجهز  المان  خرابی  مدل   )2
نگهداری بدون مانيتورينگ هوشمند 4( مدل تعمير و نگهداری مجهز به سيستم 

مانيتورينگ هوشمند
به  خرابی  و  تعمیر  مدل  کردن  مجهز  برای   ،)7( شکل  به  توجه  با 
است.  شده  پرداخته  λها  اصالح  به  هوشمند  مانیتورینگ  سیستم 
سیستم  به  نگهداری  و  تعمیر  مدل  کردن  مجهز  برای  همچنین 

مانیتورینگ هوشمند، ارایه و اصالح مدل مارکوف انجام شده است. 
هرکدام از مدل های 1، 2، 3 و 4 مربوط به شکل )7( یک هزینه ی

 )$ per Year( را شامل می شوند. 
در مدل تعمیر و خرابی، تاثیر خرابی تجهیز بر روی هزینه های مربوط 
به EENS در نظر گرفته شده است. هزینه های مربوط به EENS در 
حقیقت هزینه ی عدم تامین برق را نتیجه می شود. معادله ی )22(، 

هزینه ی مربوط به عدم تامین برق را نشان می دهد: 
)22(

با توجه به معادله ی )22(، راهکار ارایه شده برای محاسبه ی هزینه ی 
 ،RCOPS عدم تامین برق به این صورت است که ابتدا به کمک برنامه ی
این  پایانه های پست محاسبه می شود.  اطمینان  قابلیت  شاخص های 
شاخص ها مشتمل بر نرخ خروج پایانه )خرابي بر سال(، میانگین زمان 
پایانه  از دست رفتن  احتمال  و  از هر خروج  بعد  پایانه  برقدار شدن 
مي باشد. سپس با در نظر گرفتن منحنی بار، انرژی مصرفی در سال 
از  استفاده  با  آنگاه  می آوریم.  به دست  مشخصی  بار  نقطه ی  برای  را 
احتمال از دست رفتن پایانه و انرژی مصرفی در سال، شاخص انرژی 
تأمین نشده ساالنه14 به دست می آید. درنهایت هزینه ای که بابت عدم 
اطمینان)جریمه(15 باید به مشتری داده شود را در انرژی تامین نشده 

ساالنه ضرب می کنیم. 
فرآیند  که  پیوست های  مارکوف  مدل  اساس  بر  نگهداری  و  تعمیر 
پیری تجهیز را نشان می دهد، می باشد که تعیین هزینه های مربوط 
به تعمیر و نگهداری از قبیل هزینه های بازرسی و هزینه ای تعمیر و 
نگهداری جزئی و کلی و هزینه ی تعویض و همچنین هزینه ی مربوط 
به مجهز کردن سیستم به مانیتورینگ هوشمند را در مدل تعمیر و 
نگهداری شامل می شود. معادله ی )23(، هزینه ی مربوط به تعمیر و 

نگهداری را نشان می دهد:
)23(

با توجه به رابطه ی )24(، مراحل محاسبه ی هزینه ی تعمیر و نگهداری 
به این صورت است که ابتدا با استفاده از رابطه ی )4( فرکانس رفتن به 
بازرسی و نگهداری و تعویض را به دست می آوریم. سپس فرکانس های 
هزینه های  در  را  تعویض  و  نگهداری  و  بازرسی  حالت های  به  رفتن 
بازرسی  نهایت جمع هزینه ی  به هرکدام ضرب می کنیم. در  مربوط 
نگهداری  و  تعمیر  تعویض، هزینه ی  و هزینه ی  نگهداری  و هزینه ی 

می شود. 
هزینه ی کلی مربوط به یک تجهیز برابر با مجموع هزینه ی تعمیر و 
نگهداری و هزینه ی عدم تامین برق است. معادله ی )24(، هزینه ی 

کلی یک تجهیز را نشان می دهد:
)24(

به همین دلیل در این مطالعه به صورت خاص بر روی هزینه ی کلی 
که مربوط به یک تجهیز است بحث می شود. آنالیز و تجزیه و تحلیلی 
مورد  روی   6 فصل  در  هزینه ها  و  هوشمند  سنسورهای  اعمال  بین 

مطالعاتی به خوبی انجام شده است.

6-موردمطالعاتی
نمایش  را   400  KV حلقوي  نمونه  پست  یک  آرایش   ،)8( شکل 
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چهار  و  مدارشکن16  چهار  ترمینال،  چهار  شامل  پست  این  مي دهد. 
باس بار17 است. نرخ خرابی مدارشکن ها، 0.022 در نظرگرفته می شود.  

شكل8: نماي تک خطي پست نمونه حلقوي ]9[

مي شود.  بررسي  بریکر)مدارشکن(  خرابي هاي  انواع   ]26[ مرجع  در 
کلي  خرابي هاي  و   )mf( جزئي  خرابي هاي  شامل  بریکر  خرابي هاي 
جزئي  خرابي هاي  عوامل  درصد  میزان   )1( جدول  مي باشد.   )Mf(

مدارشکن را نشان مي دهد.
جدول1: درصد عوامل خرابی های جزئی بريكر ]26[

درصد خطا مدخطا ردیف

%20.3 نشتي هوا یا روغن هیدرولیک 1

%35.6 نشتي گاز 2

%1 نشتي روغن خازن ها 3

%6.8 تغییر در ویژگي  مکانیکي 4

%3.3 تغییر در ویژگي الکتریکي 5

%18.3 تغییر در کنترل و سیستم هاي کمکي 6

%14.7 سایر 7

%100 کل 8

طبق رابطه ي )6( و )8(، مجموعه عوامل خرابي جزیي بریکر با وجود 
7 نوع عامل خرابي و همچنین نرخ خرابي در نظرگرفته شده هر عامل 
با وجود  خرابي و تعداد دفعات خرابي هر عامل خرابي در 10 سال 

100 تجهیز را جدول )2( نشان مي دهد.
طبق رابطه ي )7(، مجموعه تعداد رخداد خرابي ها بریکر در 10 سال 

برای 100 تجهیز،  مي باشد.
نصب  بریکر  روي  بر  را   sen2 و   sen1 دو سنسور  است  این  بر  فرض 
توسط  شده  داده  تشخیص  خرابي هاي  این صورت  در  کرده ایم، 
سنسورهاي تشخیص میزان گازهاي حل شده در روغن و تشخیص 
فشار طبق رابطه ي )10(، به ترتیب و 

مي باشد.
شده  داده  تشخیص  خرابي هاي  تعداد  مجموع  رابطه ي)11(،  طبق 
و    ترتیب   به  شده  نصب  سنسورهاي  توسط 

مي باشد.

با در نظر گرفتن هر دو سنسور و با توجه به رابطه ی )17(، مجموعه 
سنسورهای  توسط  شده  داده  تشخیص  خرابی  رخدادهای  تعداد 
برابر   هوشمند 

خرابي  رخدادهاي  تعداد  مجموعه  به طورکلی  بنابراین  می باشد. 
برابر  هوشمند  سنسورهای  توسط  شده  داده  تشخیص 

 می باشد. 

 جدول 2: اطالعات محاسبه شده براي
 خرابي هاي جزئي بريكر بر 10 سال باوجود 100 تجهيز 

مجموعه عوامل خرابي بریکر

تعداد بار 
خرابي

AXعامل خرابي

نشتي هوا یا روغن 40.4878 بار
هیدرولیک

A1

A2نشتي گاز 80.7832 بار

A3نشتي روغن خازن ها10.022 بار

A4مکانیکي10.1496 بار

A5الکتریکي10.0726 بار

کنترل و سیستم هاي 40.4026 بار
کمکي

A6

A7سایر30.3234 بار

کل222.2 بار

تأثیر سنسورها بر تعداد خرابی ها و نرخ خرابي با توجه به روابط )19( 
را جدول )3( نشان مي دهد.

جدول3: تأثير سنسور بر پارامترها

و  جزئي  خرابي هاي  تشخیص  براي  هوشمند  سنسورهاي  نصب  با 
اطالعات ردیف آخر جدول )3( میزان نرخ خرابي در یک سال براي 
 )f/yr/device(با برابر  هوشمند  سنسور  حضور  با  بریکر  تجهیز  یک 
 Passive ،0.00907 است. در واقع به دلیل تشخیص خرابي هاي جزئي

Fail تغییر مي کند.
هوشمند  بازرسی  نرخ های   ،)21( رابطه ی  طبق  بنابراین 
بازرسی  نرخ های  می باشد.   

 IPPM هوشمند برای شکل )6( که دیاگرام حالت جدید برای مدل
است، استفاده می شود.

)CMaint( 6-1-محاسبهیهزينهیمربوطبهبخشتعميرونگهداری
ارایه   سه حالته  مدل  نمونه  به عنوان  مطالعاتی  مورد  بخش  این  در 
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تا وقوع  برای محاسبه ی مدت میانگین  شده شکل )6( می باشد که 
بازرسی،  هزینه  ی  تعویض19،  برای  میانگین  مدت  ازکارافتادن18، 
هزینه ی تعمیر و نگهداری، هزینه ی تعمیر و هزینه ی کلی استفاده 
می شود. نرخ های انتقال و میانگین زمان و هزینه  به ترتیب مطابق با 

جداول )4( و )5( و )6( آورده شده است]25[.
]16[ )1/ Years(جدول4: نرخ های انتقال

جدول5: ميانگين زمان ]16[

جدول6: هزينه ها )$( ]16[

داده ها ، داده های واقعی مربوط به بریکر با هوای دمیده شده می باشد 
حالت   نمودارهای  برای   )7( و   )6( و   )5( جداول  داده های   .]16[
شکل های )3( و )6( به صورت مشابه برای هردو شکل )3( و )6(  مورد 

استفاده  قرار می گیرند. 
اعمال مدل پیشنهادی IPPM بر روی فرآیند تعمیر و نگهداری باعث 
می شود که پارامترهای قابلیت اطمینان و هزینهها در مقایسه با مدل 
PM تغییر کنند. بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان و هزینهها اعمال 
مدل پیشنهادی IPPM، در جدول )7( آورده شده است. تفاوت های 
 PM قابل توجه زیادی در نتایج به دست آمده از مدل تعمیر و نگهداری
در شکل )3( و مدل پیشنهادی IPPM در شکل )6(، در جدول )7( 
نشان داده شده است. با توجه به مدل ارایه شده ی IPPM، همان طور 
که از نتایج دیده می شود هزینه های قابلیت اطمینان، بازرسی و تعمیر 
به لیست هزینه ها اضافه می شود، در حالی که هزینه ی  و نگهداری 

تعمیر و هزینه ی کلی کم می شود. 
هزینه ها  جز  بایستی  هوشمند  سنسورهای  نصب  هزینه ی  طرفی  از 

برای مدل پیشنهادی IPPM شکل )6( در نظر گرفته شوند.
با کمک مدل پیشنهادی IPPM می توان میزان افزایش عمر بریکرها 
می دهد  نشان   )7( جدول  نمود.  محاسبه  را  سازی  هوشمند  اثر  در 
به  تجهیز   )MTTRL(مفید عمر  طول  سازی  هوشمند  اعمال  با  که 
میزان 1.926 افزایش می یابد. با بررسی هزینه ها، هزینه های بازرسی 
 PM IPPM نسبت به مدل  و هزینه های تعمیر و نگهداری در مدل 
کاهش می یابد. درصورتی که هزینه ی نصب سنسورهای هوشمند به 

میزان )$( 21670.488برای برقراری تعادل بین هزینه  کل مربوط به 
مدل های  PM و IPPM در نظر گرفته شود آنگاه هزینه ی کلی نصب 
سنسورهای هوشمند بر تعداد سال عمر مفید تجهیز تقسیم می شود. 
نصب  هزینه ی  کل  تعادل،  حالت  برقراری  برای  نمونه  این  در  پس 
بنابراین طبق  لحاظ می شود.   868)years/$( سنسورهای هوشمند 
جدول )7(، هزینه ی کلی باوجود سنسورهای هوشمند برابر با مدل 
بدون سنسور هوشمند می شود. در حالت برابر شدن هزینه  ی کلی هر 

دو مدل، حالت تعادل برقرار است.

جدول7: پارامترهای قابليت اطمينان و هزينه ها برای مدل های تعمير و نگهداری

6-2-محاسبهیهزينهیمربوطبهبخشخرابیهایاتفاقی
پایانه هاي پست  اطمینان  قابلیت  بین اطالعات  قیاسي  جدول )8(،  
بدون سنسورهاي هوشمند و پست مجهز به سنسورهاي هوشمند که  

خروجی برنامه ی RCOPS است، نشان می دهد.

)RCOPS جدول 8: شاخص های قابليت اطمينان )خروجی برنامه

ProbabilityURλsubstation

0.0001221.072915.40780.0696
 Without smart

sensors

0.0000640.560711.87620.0472
 With smart

sensors
 

از طرفی انرژی مصرفی در سال برای نقطه ی بار )MW( 20 با ضرب 
ستون  است.   E=105*9.690 برابر  بار،  منحنی  داده های  در  کردن 
Probability جدول )8(، احتمال از دست رفتن پایانه را نشان می دهد. 
با ضرب احتمال از دست رفتن پایانه و انرژی مصرفی در سال، شاخص 
EENS به دست می آید. سپس هزینه ای که بابت عدم اطمینان تامین 
برق )جریمه( باید به مشتری داده شود، طبق مرجع ]18[ برابر5300

)per MWh $( فرض می شود. بنابراین طبق رابطه ی )22(، هزینه ی 
به دست می آید. همچنین هزینه ی  و خرابی  تعمیر  به بخش  مربوط 
مجموع  از   ،)24( معادله ی  با  مطابق  تجهیز  خرابی  به  مربوط  کلی 
به دست   )7( آخر جدول  ردیف  و   )9( دوم جدول  ردیف  هزینه های 
هزینه ی  و  ساالنه  نشده  تامین  انرژی  ترتیب  به   )9( می آید. جدول 
عدم تامین برق و هزینه ی کلی یک تجهیز برای دو حالت 1- پست 
بدون سنسورهای هوشمند و 2- پست مجهز به سنسورهای هوشمند 

را نشان می دهد.
می شود.  کلی  خرابی  نرخ  بهبود  باعث  هوشمند  سنسورهای  حضور 
تغییرات  باعث  افزایش میزان حضور سنسورهای هوشمند  و  کاهش 
نرخ خرابی تشخیص داده شده توسط سنسورهای هوشمند می شود. 
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با آنالیز نرخ خرابی تشخیص داده شده توسط سنسورهای هوشمند از 
0.01 تا 0.02 )یعنی زمانی که سنسور هوشمند خرابی ها را مقداری 
سنسورهای  توسط  خرابی ها  ماکزیمم  زمانی که  تا  می دهد  تشخیص 
هوشمند شناسایی شوند(، نرخ خرابی کلی مربوط به تجهیز از 0.002 
تا 0.012 تغییر می کند. با تغییرات نرخ خرابی کلی مربوط به تجهیز 
 )Probability( پایانه  رفتن  از دست  احتمال   ، تا 0.002  از 0.012 
که  تجهیز  کلی  خرابی  نرخ  کاهش   ،)9( شکل  می کند.  تغییر  نیز 
توسط  شده  داده  تشخیص  خرابی های  شدن  زیاد  اثر  درنتیجه ی 
سنسورهای هوشمند می باشد را بر روی احتمال از دست رفتن پایانه 

نشان می دهد.
جدول 9: پارامترها

 With smart
sensors

 Without
smart sensors

62.0166116.2812EENS )MWh per Year(

3.2869* 105 6.1629* 105CC )$ per Year(

3.3615* 1056.23750* 105TC )$ per Year(

.
شكل 9: تأثير تغييرات نرخ خرابی کلی تجهيز بر روی احتمال از دست رفتن 

پايانه با حضور سنسور هوشمند

با توجه به شکل )9(، مشاهده می شود که با تغییر میزان خرابی های 
تشخیص داده شده توسط سنسورهای هوشمند و بهبود نرخ خرابی 

کل تجهیز، احتمال از دست رفتن پایانه کاهش می یابد.
از طرفی با تغییرات احتمال از دست رفتن پایانه، شاخص EENS نیز 
تغییر می کند. شکل )10(، اثر تغییرات احتمال از دست رفتن پایانه 

بر روی شاخص انرژی تامین نشده ساالنه را نشان می دهد.

شكل10: تأثير تغييرات احتمال از دست رفتن پايانه بر روی شاخص EENS در 
حضور سنسورهای هوشمند

با توجه به شکل)10(، مشاهده می شود که شاخص EENS رابطه ی 
با  که  این صورت  به  دارد.  پایانه  رفتن  از دست  احتمال  با  مستقیم 

افزایش حضور سنسورهای هوشمند تعداد خرابی های تشخیص داده 
شده توسط سنسورهای هوشمند افزایش می یابد. سپس نرخ خرابی 
کلی تجهیز کاهش می یابد. با کاهش نرخ خرابی کلی تجهیز احتمال 
از دست رفتن پایانه نیز کاهش می یابد. در پایان میزان انتظاری انرژی 

تأمین نشده ساالنه نیز کاهش می یابد.
همچنین با تغییرات شاخص EENS ، هزینهی عدم تامین برق تغییر 
، هزینه ی  تا 31.008  از 74.613   EENS با تغییر شاخص  می کند. 
عدم تامین برق بهبود می یابد. شکل )11(، اثر تغییر شاخص EENS را 
بر روی هزینه ی عدم تامین برق با فرض اینکه جریمه ی عدم اطمینان 

برق را برابر per Mwh(5300 $( در نظر بگیریم، نشان می دهد.

شكل11: تأثير تغييرات شاخص EENS بر روی هزينه ی عدم تامين برق در 
حضور سنسورهای هوشمند

 EENS با شاخص  برق  تامین  عدم  هزینه ی  به شکل)11(،  توجه  با 
تامین  انرژی  مقدار  کاهش  که  اینصورت  به  دارد،  مستقیم  رابطه ی 
نشده ساالنه باعث کاهش هزینه ی عدم تامین برق که باید به مشتری 

داده شود، میشود. 
هزینه ی کلی مربوط به تجهیز )TC( با تغییرات هزینهی عدم تامین 
برق  تامین  عدم  هزینه  تغییرات  اثر   ،)12( میکند. شکل  تغییر  برق 
)CMaint( مطابق جدول)7(، 7461.1  نگهداری  زمانی که هزینه ی 
)per Year $( فرض شود را بر روی هزینه ی کلی مربوط به تجهیز 

نشان می دهد. 

شكل12: تأثير تغييرات هزينهی تعمير و خرابی بر روی هزينه ی کلی مربوط به 
تجهيز در حضور سنسورهای هوشمند

هزینه ی  و خرابی،  تعمیر  هزینهی  کاهش  با  به شکل)12(،  توجه  با 
کلی تجهیز کاهش می یابد. این در صورتی است که هزینه ی نگهداری 

)CMaint( را ثابت فرض می کنیم. 
ردیف آخر جدول )9( نشان می دهد که در پست مجهز به سنسورهای 
هوشمند هزینه ی کلی مربوط به تعمیر و خرابی و تعمیر و نگهداری، 
این  است.  یافته  بدون سنسورهای هوشمند کاهش  به پست  نسبت 
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افزایش  بر  عالوه  هوشمند  سنسورهای  نصب  که  معناست  بدین 
طرفی  از  می شود.  کلی  هزینه های  بهبود  باعث  تجهیز  عمر  طول 
پست  و  پست هوشمند  به  مربوط  هزینه ی  بین  زیاد  تفاوت  به دلیل 
فاقدسنسورهای هوشمند، می توان سرمایه گذاری بیشتری روی نصب 
سنسورهای هوشمند داشته باشیم. سرمایه گذاری روی بخش تعمیر 
و نگهداری را می توان افزایش داد که باعث افزایش هزینه های تعمیر 
افزایش  برابر بهبود فراوان هزینه ی کلی،  اما در  و نگهداری می شود 

هزینه بخش تعمیر و نگهداری )CMaint( قابل چشم پوشی است. 

7-نتيجه گيری
مطالعه انجام شده بر روی بریکرهای پست رینگ انجام شده است. در 
این مقاله ابتدا نشان داده شده است که با نصب سنسورهای هوشمند 
به  پایانه در پست های مجهز  رفتن  از دست  احتمال  بریکر،  بر روی 
سنسورهای هوشمند، 47.54% بهبود مییابد. درنهایت هزینهی کلی 
مربوط به دو مدل: 1- مدل تعمیر و نگهداری 2- مدل تعمیر و خرابی، 

در پست های هوشمند 288 هزار دالر کاهش می یابد.

پينوشتها
1 Circuit Breaker)CB( 
2 Preventive Maintenance )PM(
3 PreDictive Maintenance )PDM(
4 Down )Dn( 
5 Transition rate
6 Inspection states
7 Minor and Major maintenance 
8 Mean Time To Failure )MTTF(
9 Mean Time To Replacment )MTTRL(
10 Reliability Calculation Of Power System
11 Major Failure
12Minor Failure
13 Predictive Maintenance )PDM(
14 EENS
15 Voll
16 Circuit breaker )CB(
17 Bus bar )BB(
18Mean time to failure )MTTF(
19 Mean time to RepLacment )MTTRL(
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