
1

و سازيبھینھبرايھوشمندھايسیستماستفاده از 
تشخیص انواع خطاھاي ترانسفورماتور

سعید امیريھادي زاھدي

موسسھ آموزش عالي ابن یمیسبزوار، 
h_zahedi60@yahoo.com شركت مدیریت

، )مپنا(ھاي نیروگاھيهژپرو
benvenooto@gmail.com

شبکھ لھ از یک ایدهدر این مقا–چکیده
كنترل انواع خطاھای عصبی برای شناسایي و 

- موجود در ترانسفورماتور قدرت استفاده می
حالت (دستھ خطای رایج در ترانس5. شود

تحریك بیش از حد ،جریان ھجومي، عادي
خطاي ، اشباع ترانسفورماتور جریان، ھستھ

در این کار مورد بررسی قرار می )داخلي
برای مورد استفادهدو روش. گیرند

ی روش پس انتشار خطا و یادگیری شبکھ، یک
- الگوریتم رقابت استعماري ميدیگری روش 

-بھینھیك شیوه جدید ICAالگوریتم . باشد
عصبي موزش شبكھباشد كھ براي آسازي مي

مورد استفاده قرار چندالیھ پرسپترون 
عصبي براي دو ساختار شبكھ.گرفتھ است

نال و سایر خطاھا مورد خطاي اینترتشخیص 
نھایت دو در .استفاده قرار گرفتھ است

نتایج حاصلھ .شوندروش با ھم مقایسھ می

سازي توانایي مناسبي در بھینھدھد نشان مي
.دارد

، ICAالگوریتم -كلید واژه
كنترل رانسفورماتورھاي قدرت، شناسایي و ت

.خطا

مقدمھ-1
اي است كھ ترانسفورماتور وسیلھ

سیستم الكتریكي را در یكيانرژ
مدار بھ مدار جریان متناوب از یك 

واند تو ميدھددیگر انتقال مي
ولتاژ كم را بھ ولتاژ زیاد 

.وبالعكس تبدیل نماید
انرژي الكتریكي كھبرخالف ماشینھاي

یكدیگر الكتریكي و مكانیكي را بھ
ماتور كند، در ترانسفورتبدیل مي
كي الكتریھمان شكلانرژي بھ

باقیمانده و فركانس آن نیز تغییر 
مقادیر ولتاژ وكند و فقطنمي

جریان در اولیھ و ثانویھ متفاوت
ترانسفورماتورھا نھ.خواھد بود

وان اجزاء اصلي سیستم تنھا بھ عن
و پخش انرژي مطرح ھاي انتقال

مدارھاي ھستند بلكھ در تغذیھ

mailto:h_zahedi60@yahoo.com
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كنترل، یكسوسازي، ،الكترونیك
ھاي الكتریكي رهاندازه گیري و كو

.مھمي بر عھده دارندنیز نقش
وصل ترانسفورماتورھاي قطع و-2

قدرت
ستي جھت قطع ترانسفورماتور بای

قرار ابتدا بار ترانسفورماتوري كھ
حاسبھ مدار خارج گروه ماست از

بار بر اگر امكان مانور دادن. شود
پرالل وجود روي ترانسفورماتورھاي

س از انجام پتوانداشتھ باشد، مي
طرفبریكرمانور اقدام بھ قطع 

بعد . ترانسفورماتور نمودثانویھ
از آن پك ترانسفورماتور را در 

روي اشد،بO.L.T.Cاز نوعكھصورتي
طرف بریكرحالت زمان گذاشتھ و سپس

.]1[اولیھ قطع گردد
بار وجود صورتیكھ امكان مانوردر

نداشتھ باشد و یا خروج
طراري نباشد،ترانسفورماتور اض

تعطیل یا خاموشي بھ یكي از روزھاي
در ساعاتي از شبانھ روز كھ بار 

باشد، موكول خروجي حداقل داشتھ
ل وصل ترانسفورماتورھا عم. گرددمي

عملیاتي است كھ در حالتعینًا عكس
].2[گیردقطع صورت مي

بعد از معرفی ترانسفورماتور قدرت 
مختلف ھای بصورت اجمالی، قسمت

تا كنیمميرانسفورماتور را معرفی ت
مقالھدر این بتوان پنج حالتی را 

عصبيشبكھخواھیم بوسیلھ ما می
بترتیب زیر بصورت خالصھ تشخیص دھیم 

.میکنمعرفی می
)Normal Condition(حالت عادي-1
)Inrush Current(جریان ھجومي-2
Over(اشباع بیش از حد ھستھ-3

Excitation(
CT(اع ترانسفورماتور جریاناشب-4

Saturation(
)Internal Fault(خطاي داخلي-5

2-1-Normal Condition

لت ترانسفورماتور قدرتادر این ح
است  بصورت کامال عادی درحال کار 

اگر بخواھیم بھ صورت دیگر عملکرد 
را در این ترانسفورماتور قدرت

حالت بررسی کنیم باید بگوییم کھ 
از یک طرف بھ فورماتور قدرتترانس

از طرف دیگر بھ شبکھ متصل است و
کند  ن محافظت میآاز رلھ نیز بار و

و اگر در این حالت از 
فورماتور قدرت یک خروجی ستران

یان را روی اسکوپ مشاھده کنیم جر
خروجی سینوسی کامال نرمال را یک 

.کنیممشاھده می

2-2-Inrush Current
دار ال در ھنگام برقاین حالت معمو

ک کردن ترانسفورماتور بوسیلھ ی
منبع سینوسی ممکن است ظاھر شود و 

حتی پیشرفتھ ھای کھ معموال رلھ
روند از امروزه بکار می. ھستند

توانند ھستند و نمین عاجز آتشخیص 
عمل کنند وترانسفورماتور بھ موقع 
. از مدار خارج کنندقدرت را 

مکن است میعنی  اینکھ این جریان 
ھای سبب کار غیر عادی دستگاه 

-ھا میحفاظتی ھمچون فیوزھا و رلھ
تابعی از ، اندازه این جریان. گردد

زمان اتصال منبع ولتاژ بھ 
قابل و غیر ترانسفورماتور قدرت

ای از داشتن مقدار لحظھ. کنترل است
نیروی مکانیکی نظر محاسبات مقدار 

ھای تراسفورماتور و وارده بر کالف
طراحی سیستم حفاظتیھمچنین در 

ترانسفورماتور قدرت دارای اھمیت 
.است

2-3-Over Excitation
در این حالت ھستھ ترانسفورماتور 
با تحریک بیش از حد مواجھ شده و 
ھمین باعث می شود جریان زیادی از 
سیم پیچ ھای آن عبور کرده و ھمین 
موضوع باعث از بین رفتن تلفات در 

بھ عبارت دیگر ما . دشوھستھ می
ھرچھ جریان را در سیم پیچ اولیھ 
زیاد کنیم چون ھستھ بھ حالت اشباع 
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-رفتھ است بنابراین بھ مغناطیس
گذارد یعنی با شوندگی آن تاثیر نمی

اینکھ توان در سمت اولیھ 
تراسفورماتور افزایش داشتھ و 
بھمراه آن جریان زیاد شده است اما 

شود نمیتوان در طرف ثانویھ زیاد 
ماند البتھ باید توجھ الزم وثابت می

ھا پیچرا مبذول داشت قطر سیم سیم
بھ اندازه کافی زیاد باشد تا 
گرمای بیش حد کھ بدلیل مقاومت سیم 
،سیم پیچ ھا بوجود می آید باعث 
. ذوب شدن وسوختن سیم ھای آن نشود

در ضمن اگر جریان خروجی 
بگیریم و ترانسفورماتور قدرت

کنیم متوجھ خواھیم شد این مشاھده
حالت روی ھارمونیک سوم و پنجم 

.ھا استبیشتر از بقیھ ی ھارمونیک

2-4-CT Saturation
در بیشتر مدارھای قدرت ، ولتاژ ھا 
و جریان بسیار زیاد تر از آن 
ھستند کھ بشود آنھا را با دستگاه 
اندازگیری معمولی سنجید از این رو 

بین این گیریهھای اندازانسرت
مدارھا و وسایل اندازگیری قرار می 
گیرند تا در ضمن جداسازی مدار از 
وسایل، مقادیر بزرگ ولتاژ و جریان 

این . گیری شوندهبا ایمنی انداز
نوع ترانسفورماتورھا ھمچنین در 
مدارھای قدرت جریان متناوب بزرگتر 
از چند صد ولت، برای وسایل 

گیری، مدارھای کنترل و هانداز
.مدارھای محافظ بکار می روند

2-5-Internal Fault
منظور از این خطا، خطا در اجزای 
درونی ترانسفورماتور نیست یعنی 
اجزای درونی فضای مخصوص بھ خود را 
دارد کھ البتھ خطاھایی ھم ممکن 
است در مورد کثیفی روغن، گازھای 
بوجود آمده درآن و خطا در مورد 

ن این سیم پیچ و طریقھ پیچیدسیم
ھا و دیگر مشکالت ناشی از اجزای پیچ

درونی ترانسفورماتورھای قدرت، کھ 
باشد ،باال بھ خالصھ نام برده شددر 

، Internal Faultدر این حالت منظور از 
خطاھایی است کھ در حوزه 

دھد ترانسفورماتورھای قدرت رخ می
دیگر در حد فاصل بین بھ عبارت

ا بار یا ترانسفورماتورھای قدرت ت
بین ترانسفورماتورھای قدرت و زمین 

اگر بخواھیم . و از این دست خطاھا
چند نمونھ از خطاھای الکتریکی کھ 
بھ عنوان خطاھای داخلی اسم برده 

توان خطای می شوند نام ببریم می
اتصال کوتاه دوفاز 
ترانسفورماتورھای قدرت، خطای 
اتصال کوتاه تکفاز بھ زمین 

نام .. قدرت، ترانسفورماتورھای
.برد

عصبيھاي شبكھ-3
طور ھای عصــبی مصــنوعی بــھشــبکھ

ــال  ــمی در س ــرح 1974رس ــیالدی مط م
شبکھ. شدند ین  قرار ا گو  با ال ھا 

بر دادن فعالیت سان و  غز ان ھای م
اساس یک ساختار مشابھ سعی دارد از 
ــی  ــایج منطق ــافتی نت ــات دری اطالع
ئھ  کاربر ارا بھ  کرده و  ستخراج  ا

ــد ــبکھدر ح. دھ ــت ش ــبی قیق ھای عص
اند ای سازماندھی شدهگونھمصنوعی بھ

ھا کھ قادر باشند ارتباط بین ورودی
توانند غیر خطی و کھ می(ھا و خروجی

ای در خود گونھرا بھ) پیچیده باشند
قادر  یب  ین ترت بھ ا کرده و  یره  ذخ

ھــای باشــند بــھ ھــر یــک از ورودی
ــبت  ــھ را نس ــی مربوط ــابھ، خروج مش

از مشــخص شــدن اجــزای بعــد . دھنــد
شبکھ ین  ین ساختاری ا جزای ا ھا، ا

ی مکرر بین ساختار بر اساس مقایسھ
خروجـــی شـــبکھ و خروجـــی مطلـــوب 

نھبھ یر میگو ختالف ای تغی کھ ا ند  کن
توالی  ھای م قدار در تکرار ین دو م ا

بھ این ترتیب . بھ سمت صفر میل کند
شبکھ صبی را مییک  مدل ی ع یک  توان 

کھ قادر بھ انجام کور در نظر گرفت 
از فضای ) نھ لزوما خطی(ھاینگاشت

ضای ) برداری( بھ ف )  برداری(ورودی 
. خروجی است

ند شبکھ-3-1 سپترون چ صبی پر ی ع
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:الیھ
ی ورودی، این شبکھ شامل سھ الیھ

ھای تعداد سلول. مخفی و خروجی است
شخص  طا م سعی و خ بھ روش  یھ  ھر ال

ــوندمی ــھوزن. ش ــای اولی ــن ھ ی ای
طور تصــادفی عصــبی مصــنوعی بــھبکھش

یین می ین شبکھ. شوندتع بر ا صبی  ع
انتشار خطا آموزش اساس الگوریتم پس

بھ این ترتبی کھ بر اساس . بیندمی
شبکھ جی  فاوت خرو جی ت صبی و خرو ی ع

صورت نظارت ھای شبکھ بھمطلوب، وزن
یر میشده ندای تغی یت کن تا در نھا

توسط برای ھر ورودی، خروجی دلخواه 
شودشبکھ ید  صبی تول منظور بھ. ی ع

ــر  ــا در تغیی ــان الگوھ ــاثیر یکس ت
موزش، ضرایب شبکھ ند آ صبی در فرآی ع

ھای ورودی  بھ الگو بوط  ھای مر بردار
ضریب  یک  سط  تدا تو جی در اب و خرو

. شــوندبھنجــار کننــده، بھنجــار می
ام، مربـع خطـا pبرای الگوی ورودی 

ی ھای خروجی از رابطھدر تمامی نرون
.]4[شودزیر محاسبھ می

)1(   
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ترتیب مقــادیر خروجــی مطلــوب و بــھ
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.اسبھ استی زیر قابل محرابطھ
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بھ کمترین مقدار با روش Eی ھزینھ

ھا وزن. شودگرادیان نزولی انجام می
شوند روز میی زیر بھمطابق با رابطھ
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باال  بط  در روا 1tw ij  ،لی وزن فع
 tw ij ،لی یادگیری و وزن قب ضریب 

باشدای میضریب لحظھ.

ICAالگوریتم -4
شدهمطرحالگوریتماین مقالھ،در

مدلسازيازكھسازي،بھینھبراي
الھامرقابت امپریالیستيریاضي
اجزايوشدهمعرفياست،شدهگرفتھ
با.شودميدادهتوضیحآنمختلف
-سازي ميدر بھینھf(x)تابعداشتن

اي را بھ گونھxخواھیم آرگومان 
بیابیم كھ ھزینھ متناظر آن بھینھ 

].5[باشد
جدیديالگوریتماین مقالھ،در

كھشودميمعرفيعامجستجويبراي
گرفتھاستعماري الھامھايرقابتاز

اینخالصھ،بطور. استشده
حالتدركشورچندینازالگوریتم،

دركشورھا.شودميشروعاولیھ
وھستندمسالھممكنھايجوابحقیقت
ژنتیكالگوریتمدركروموزوممعادل

ذراتگروهسازيدر بھینھذرهو
دستھدوبھكشورھا،ھمھھستند 
وامپریالیست:شوندميتقسیم

بااستعمارگرمستعمره كشورھاي
در)سازيھمگون(جذبسیاستاعمال

سازي، بھینھمختلفمحورھايراستاي
خودسمتبھرامستعمرهكشورھاي

درامپریالیستيرقابت. كشندمي
ي اصليھستھسازي،ھمگونسیاستكنار
ودھدميتشكیلراالگوریتماین

سمتبھكشورھاھكشودميباعث
.حركت كنندتابعمطلقمینیمم

ھايالگوریتمدیگرھمانند
بانیزالگوریتم،اینتكاملي،
ھركھتصادفياولیھجمعیتتعدادي

-مينامیدهكشوریكآنھاازكدام
ازتعدادي. شودشروع ميشوند؛

عنوانبھجمعیتعناصربھترین
. شوندميانتخابامپریالیست

عنوانبھنیزجمعیتندهباقیما
. شوندميگرفتھنظردرمستعمره

اینبھ قدرتشان،بستھاستعمارگران
دركھخاصروندیكبارامستعمرات

ميخودسمتبھآید؛ميادامھ
بھامپراطوري،ھركل قدرت. كشند
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یعنيآندھندهتشكیلبخشدوھر
ھستھعنوانبھ(امپریالیستكشور

بستگيآن،و مستعمرات)مركزي
وابستگياینریاضي،حالتدر. دارد

صورت بھامپراطوريقدرتتعریفبا
بھامپریالیست،كشورقدرتمجوع

قدرتمیانگینازصديدراضافھ
.استشدهمدلآن،مستعمرات

ھـايامپراطـوريگیـريشـكلبا
میانامپریالیستيرقابتاولیھ،

اي ھر امپراطـوري. شودميشروعآنھا
استعماري،رقابتدرتواندنكھ

خودقدرتبروكردهعملموفق
كاھشازحداقلیاو(بیفزاید

صحنھاز،)كندنفوذش جلوگیري
. شدخواھدحذفاستعماري،رقابت

امپراطوري،یكبقايبنابراین
جذبدرآنبھ قدرتوابستھ

بھورقیب،ھايامپراطوريمستعمرات
.بودخواھدآنھاآوردندرسیطره

ھـايرقابـتجریـاننتیجـھ، دردر
قدرتبرتدریجبھامپریالیستي،

و شدهافزودهبزرگترھايامپراطوري
خواھندحذفتر،ضعیفھايامپراطوري

قدرتافزایشبرايھاامپراطوري. شد
مستعمراتشد تاخواھندمجبورخود،
.دھندپیشرفتنیزراخود

ازمستعمرات،زمان،گذشتبا
ترنزدیكھاامپراطوريبھرتقدلحاظ

ھمگرایيیك نوعشاھدوشدخواھند
رقابتنھایيحد. بودخواھیم

یككھاستزمانياستعماري،
دنیا داشتھدرواحدامپراطوري

لحاظازكھمراتيعمستباباشیم،
امپریالیست،كشورخودبھموقعیت،

.ھستندنزدیكخیلي
براي شروع الگوریتم تعداد

Ncountry ميكشور اولیھ را ایجاد-
بھترین اعضاي این تا از Nimpكنیم

داراي كمترین كشورھاي (جمعیت 
را بھ عنوان ) مقدار تابع ھزینھ

كنیم ميامپریالیست انتخاب 
تا از كشورھا Ncolباقیمانده 

دھند كھ ھر ميمستعمراتي را تشكیل 
امپراطوري تعلق دارند كدام بھ یك 

بیناولیھمستعمراتبراي تقسیم 
امپریالیست،ھربھھا،امپریالست

اینكھرامستعمراتازتعدادي
است،آنقدرتبامتناسبتعداد،

باكار،اینانجامبراي. دھیممي
ھا،امپریالیستھمھھزینھداشتن
صورت را بھآنھانرمالیزهھزینھ

.گیریممينظردرزیر
)5  (- cnCn =

max{ ci }
ھزینھ امپریالیسـت cnكھ در آن  

n  امmax{ci} ھزینـھ میـان بیشترین
ھزینھ نرمالیزه Cnھا و امپریالیست

ھـر.باشدميامپریالیست،اینشده
بیشتريھزینھدرايكھامپریالیستي

،)باشدامپریالیست ضعیفتري(باشد 
خواھدكمترينرمالیزهھزینھداراي
گیـريشـكلونگيچگـ1شـكل . بـود

-مـينشـانرااولیھھايامپراطوري
شكل نشانایندركھھمانگونھ. دھد

ھــايامپراطــوري. اســتشــدهداده
مستعمرهبیشتريتعدادبزرگتر،
امپریالست شكل،ایندر. دارند
راامپراطوريترینقوي1شماره
تعدادبیشترینواستكردهایجاد

.داردرامستعمرات
تكرارازھمرحلھردر

استعمارگرانمیانالگوریتم،
دراستممكن. استرقابتي برقرار

اجراي طولدركشورھاحركتروند
قدرتمستعمرهكشوریكالگوریتم،

استعمارگر نظیر خودازبیشتري
كشورجايحالت،ایندر. كندپیدا

خواھدو استعمارگر عوضمستعمره
بعد، مراحلدردیگرعبارتبھ. شد

استعمارگركشورھاي مستعمرهمتما
جدید تعلقاستعمارگربھقبلي،

مستعمراتاینحركتوخواھند گرفت
جدید خواھدسمت استعمارگربھ

.]6[بود
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ھـايامپراطـوريگیـريشـكلچگـونگي1شكل
ترینقوي1شمارهامپریالست. ھاولی

ترینبیشواستكردهایجادراامپراطوري
.داردرامستعمراتتعداد

ICAشبھ كد الگوریتم -3-1
تابعرويتصادفينقطھچند. 1

اولیھھايامپراطوريوكردهانتخاب
ھمان قدرت منظور .بدهتشكیلرا

ھاست كھ بھ عنوان حدس نیروگاه
.اولیھ در نظر گرفتھ شده است

كشورسمتبھرامستعمرات. 2
سیاست(بدهحركتامپریالیست

).سازيھمسان
یكدرايهمستعمراگر. 3

كھباشدداشتھوجودامپراطوري،
امپریالیستازكمترھايھھزین

ومستعمرهجايباشد،داشتھ
.كنعوضھمباراامپریالیست

حسابراامپراطوريیككلھزینھ. 4
ھزینھگرفتننظردربا(كن

منظور ) مستعمراتشانوامپریالیست
.است5تابع شماره 

رینتضعیفازمستعمرهیك. 5
بھراآنوكردهانتخابامپراطوري
احتمالبیشترینكھايامپراطوري

.بدهدارد،راتصاحب
تشکیل (کد کردن کالسھا -3-4

)خروجی شبکھ
با ترانسفورماتور قدرت20برای 

توان ھای مختلف، با شبیھ سازی در 
SIMULINK سیگنال خروجی بھ دست

آمده و با استفاده از تبدیل فوریھ 
ژگی از آنھا استخراج شده وی16

.اند

، ابتدا یک زی انجام شدهسادر پیاده
عصبی تشکیل می دھیم کھ خطای شبکھ

اگر . کنداینترنال را شناسایی می
ویژگی موجود شبکھ اول، 16از روی 

خطای اینترنال را تشخیص داد، کھ 
ھیچ در غیر این صورت، شبکھ دوم 

خطا 4وارد عمل شده و نوع یکی از 
.کندناسایی میرا ش

در این بخش ابتدا خروجی مورد نظر 
کالس خطا است را 4شبکھ کھ دارای 

ھا معموالً اگر تعداد کالس. کنیمکد می
ھا در یک زیاد نباشد، بھ تعداد کالس

گیریم و آن شبکھ خروجی در نظر می
. کنیمرا بھ صورت باینری زیر کد می

یعنی برای ھر کالس خروجی مربوط بھ 
.بوده و بقیھ صفر ھستندآن یک

4خروجي 3خروجي 2خروجي 1خروجي
1 0 0 0 1كالس
0 1 0 0 2كالس
0 0 1 0 3كالس
0 0 0 1 4كالس

کھ کدینگ نکتھ قابل توجھ این است
آل ایدهباینری مطابق فوق حالت 

مل بھ جای صفر بوده و معموًال در ع
1/0بھ آن مثل از یک مقدار نزدیک 

ک مقدار نزدیک بھ از ی1و بھ جای 
این . شوداستفاده می9/0ان مثل 

کار از اشباع توابع فعالسازی و بھ
ھا جلوگیری مرگ بعضی از نروناصطالح 

.بنابراین خواھیم داشت. کندمی

سازي نتایج شبیھ-5
تشخیص خطاي نتایج مربوط بھ -5-1

-از شبكھاینترنال با استفاده 
ھاي عصبي آموزش دیده با 

bpتم الگوری
صل از  تایج حا تدا ن خش اب ین ب در ا

ــی پیش ــال بین ــاي اینترن ــا دو خط ب
ــبکھ ــا ش ــده ب ــوزش دی ــبی آم ی عص

و شـبكھ عصـبي آمـوزش bpالگوریتم 
-ارائھ شـدهICAدیده با الگوریتم 

اند
خطاي اینترنال با بینی پیشبرای 

شبکھ ستفاده از  سپترون ا صبی پر ی ع
ی عصبی با تعداد چند الیھ، سھ شبکھ
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ی میــانی ھــای متفــاوت در الیــھرونن
شدند تھ  ظر گرف ین . درن یک از ا ھر 

ی ورودی شانزده نرون ھا در الیھشبکھ
یھ ندو در ال نرون دار یک  جی  .  ی خرو

تفــاوت ایــن ســھ شــبکھ در تعــداد 
. ی مخفــی آنھــا اســتھــای الیــھنرون

عداد نرون یھت فی ھا در ال 16، 8ی مخ
ـــده32و ـــھ ش ـــر گرفت .انددر نظ

ھاي ھای ورودی بھ دو دستھ دادهداده
ــوزش و داده ــیم آم ــت تقس ــاي تس ھ

صورت ھا بھتقسیم این داده. شوندمی
جام می صادفی ان جدول . شودت 1در 

بندی برای شبکھ عصبي ھاي دقت طبقھ
بـا bpمختلف با آمـوزش الگـوریتم 

شده  شان داده  فاوت ن ساختارھای مت
ست شاھده می. ا کھ م مانطور  شود، ھ
عداد ی عشبکھ با ت نرون در 16صبی 
یھ جھ را داده ال تری نتی فی بھ ی مخ
ست حوه2شکل .ا شبکھن یی  ی ی ھمگرا

عصبی پرسپترون چند الیھ در بھترین 
.  دھدحالت اجرا را نشان می

نتایج شبكھ ھاي عصبي مختلف آموزش 1جدول 
bpدیده با الگوریتم 

CCR(Test)CCR(Train)تکرارخطا
77%81%0/098500)18

16(
82%87%0/0073500)116

16(
78%83%054

/0500)132
16(

عصبي آموزش دیده نحوه ھمگرایي شبكھ2شكل
bpبا الگوریتم 

نتایج مربوط بھ تشخیص خطاي -5-2
-اینترنال با استفاده از شبكھ

ھاي عصبي آموزش دیده با 
ICAالگوریتم 

سازی شبکھدر جدول زیرنتایج شبیھ
ھای مختلف با آموزش الگوریتم عصبی

ICAھای مختلف نرونکھ با تعداد
اند آورده درالیھ میانی امتحان شده

دیدهجدولدرکھھمانطور. شده است
ICAاز الگوریتمخطای حاصلشودمی

پسآموزشیالگوریتمازبھتر
.باشدمیانتشار

ھای مختلف آموزش عصبینتایج شبکھ2جدول
ICAگوریتم دیده با ال

CCR(Test)CCR(Train)تکرخطا
ار

795/8309614/
0500)18

16(
5/87900/0048500)116

16(
797/840/062500)132

16(

ی عصبی پرسپترون ھمگرایی شبکھنحوه3شکل
ICAبا الگوریتم چند الیھ

نتایج مربوط بھ تشخیص سایر -5-3
ھاي ھخطاھا با استفاده از شبك
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عصبي آموزش دیده با الگوریتم 
bp

بینی در این بخش نتایج حاصل از پیش
گر خطا شبکھھاي دی صبی با دو  ی ع

و شبكھ bpآموزش دیده با الگوریتم 
ICAعصبي آموزش دیده با الگـوریتم 

.اندارائھ شده
با ھاي دیگر خطابینی پیشبرای 

پرسپترون چند عصبیاستفاده از شبکھ
عصبی با تعداد کھالیھ، سھ شب

ی میانی در الیھھای متفاوتنرون
ھر یک از این. درنظر گرفتھ شدند

ی ورودی شانزده نرون الیھھا درشبکھ
.نرون دارندچھاری خروجی و در الیھ

تفاوت این سھ شبکھ در تعداد
.ی مخفی آنھا استھای الیھنرون

16، 8ی مخفی ھا در الیھتعداد نرون
.اندگرفتھ شدهدر نظر 32و

نتایج شبكھ ھاي عصبي مختلف آموزش 3جدول 
bpدیده با الگوریتم 

CCR(Test)CCR(Train)تکرارخطا
74%78%0471/0500)48

16(
71%76%0546/0500)416

16(
77%81%00961

/0500)432
16(

عصبي آموزش دیده ھمگرایي شبكھنحوه3شكل
bpبا الگوریتم 

سایرنتایج مربوط بھ تشخیص-5-4
ھاي با استفاده از شبكھھاخطا

عصبي آموزش دیده با الگوریتم 
ICA

سازی شبکھدر جدول زیرنتایج شبیھ
الگوریتم ھای مختلف با آموزشیعصب
ICAھای مختلف نرونکھ با تعداد

اند آورده امتحان شدهدرالیھ میانی
دیدهجدولدرکھھمانطور. شده است

ICAاز الگوریتمخطای حاصلشودمی
پسآموزشیالگوریتمازبھتر

.باشدمیانتشار
ھای مختلف آموزش عصبینتایج شبکھ4جدول

ICAدیده با الگوریتم 

CCR(Test)CCR(Train)تکرخطا
ار

795/830282/0500)48
16(

828500875/
0500)416

16(
797/8400962/

0500)432
16(

ی عصبی پرسپترون ھمگرایی شبکھنحوه4شکل
ICAبا الگوریتم چند الیھ
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ھاي عصبي از لحاظ شبكھمقایسھ 5جدول
زمان اجراي برنامھ

زمان اجراي 
برنامھ

ھاي عصبي ارائھ انواع شبكھ
شده

عصبي اول آموزش دیده شبكھثانیھ125
bpبا الگوریتم 

ده عصبي اول آموزش دیشبكھثانیھ74
ICAبا الگوریتم 

آموزش دیده دومعصبي شبكھثانیھ174
bpبا الگوریتم 

آموزش دیده دومعصبيشبكھثانیھ157
ICAبا الگوریتم

گیرينتیجھ-6
عصبي با ساختار مختلف دو مدل شبكھ

براي كنترل و حفاظت 
ترانسفورماتورھاي قدرت ارائھ 

در این مقالھ از الگوریتم . گردید
ICA)و كارآیيباتوجھ بھ سرعت باال

آموزش براي )ھاي پیچیدهآن در شبكھ
عصبي پرسپترون چند الیھ برايشبكھ

تشخیص و كنترل انواع خطاھاي موجود 
استفاده در ترانسفورماتورھاي قدرت 

-الگوریتم كمتر در مینیمماین . شد
و بھ ھمین كندگیر ميھاي محلي

گردد باعث افزایش سرعت آن ميدلیل
الگوریتم پیچیدگي و ھمچنین این

كمتري دارد كھ ھمین مسئلھ باعث 
با عصبي آموزش شبكھشود زمان مي

الگوریتم رقابت استعماري نسبت بھ
در این مقالھ bpالگوریتم روش 

خیلي حساس bpالگوریتم .كمتر باشد
و . باشدھا ميبھ مقادیر اولیھ وزن

اگر این مقادیر مناسب نباشند شبكھ 
بیند و در وبي آموزش نميبھ خ
در . كندھاي محلي گیر ميمینیمم

صورتي كھ این حالت براي الگوریتم 
ICA در نھایت ھر .دھدميكمتر رخ

عصبي با دو نوع آموزش با دو شبكھ
ھم مقایسھ گردید، كھ نتایج خاكي 
از برتري محسوس آموزش بوسیلھ 

.داشتICAالگوریتم 
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