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مقدمه  /خالصه
در این در این پروژه به الگویابی تخلیه جزیی در تجهیزات فشارقوی به کمک روش
فراصوت پرداخته شده است .در مراجع روش های مختلفی برای تشخیص وقوع
تخلیه جزیی در تجهیزات وجود دارد ولی تنوع روش هایی که به الگویابی
می پردازند کمتر است.
در این پروژه ابتدا به ساخت مدار الکترونیکی برای اندازه گیری سیگنال های
فرا صوت منتشر شده از تخلیه جزیی پرداخته شده است و سپس با ترکیب یک آنتن
و سنسور التراسونیک الگوهای مختلف تخلیه جزیی بدست آمده است.

نتایج
در این بخش نتایج حاصل از اندازه گیری و آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه فشارقوی
برای سه نوع تخلیه جزیی آورده شده است.

الگوی تخلیه سطحی

الگوی کرونا

روش پیشنهادی
برای جبران سازی تاخیر ناشی از اثر فاصله در دریافت سیگنال تخلیه جزیی با سنسور
آلتراسونیک از یک آنتن استفاده شده است .سیگنال خروجی آنتن و سنسور آلتراسونیک
همزمان نمونه برداری شده و در مرحله پردازش سیگنال میزان تاخیر حساب می شود و در
الگو تصحیح می شود.
روش استفاده شده برای الگویابی روش  PRPDمی باشد که اساس این روش سوار کردن
سیگنال دریافت شده از تخلیه جزیی روی شکل موج  acمی باشد.
مدار الکترونیکی طراحی شده شامل چندین طبقه پشت سرهم فیلتر و تقویت کننده است
تا بتوان سیگنال را در باند فرکانسی  10تا  100کیلوهرتز نمونه برداری کرد و برای پردازش
نهایی و الگویابی به کامپیوتر منتثل کرد .شکل های زیر مدار طراحی شده و بلوک دیاگرام
کلی سیستم اندازه گیری را نشان می دهد.

الگوی الکترود تیز روی ولتاژ صفر

جمع بندی
این دستگاه قابلیت تبدیل به یک محصول صنعتی را دارد که با استفاده از آن می توان به
عیب یابی تجهیزاتی که با میدان های الکتریکی باال سروکار دارند ،پرداخت .از جمله این
تجهیزات می توان به مقره های خطوط انتقال برق اشاره کرد که با این سیستم می توان انواع
عیب های رخ داده در آنها اعم از تخلیه سطحی روی مقره  ،پنچر شدگی و نشست آلودگی
روی آن را مطالعه و تشخیص داد.
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