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چكیده:در این مطالعه ،روش مبتنی بر تبدیل  Sگسسته سریع برای متمایزکردن جریان خطای داخلیی از اتتشاشیا
ترانسفورماتور قدر

ارائه شده است .ویژگی توابع براساس ویژگیهای استخراجشیده از میاتری

دیگیر در

 Sو کانتورهیای رکانسیی

پیشنهاد شده اند .برای طبقهبندی ویژگیها ،ماشین بردار پشتیبان( ،)SVMتوسعه داده شده و از الگوریتم بهینهسازی زنبورعسیل
برای انتخاب پارامترهای بهینه طبقهبندیکنندۀ SVMاستفاده شده است .برای انجام این کار ،شیرای مختلفیی بیرای خطاهیای
خارجی ،داخلی ،برقدار شدن ترانسفورماتور و سطوح مختل ف اشباع ترانسفورماتورهای انیدازهگییری بیا اسیتفاده از نیرما یزار
 PSCAD/EMTDCشبیهسازی شدهاند .برای الگوسازی شرای واقعی ،جریانهای دیفرانسیل به همیراه نیویز در ن یر گر تیه
شده اند .برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی  ،نتایج بهدست آمده با نتایج سایر روشها مقایسه شدهاند .مقایسیه نتیایج نشیان
میدهد روش پیشنهادی نسبت به خطاهای خارجی و جریان هجومی با دقت زیادی پایدار است .همچنین ،این روش از نیویز
تأثیر نمیگیرد و در طبقهبندی انواع شرای مؤثر و سریع است.
واژههاي كلیدي:الگوریتم بهینهسازی زنبورعسل ،تبدیل  Sگسسته سریع ،حفاظت ترانسفورماتور قدر  ،ماشین بردار پشتیبان

 -1مقدمه

1

ترانسفورماتور قدر
تجهیزا

دیفرانسیل امپدان

سیستم قدر

یکی از مهمترین و حییاتیتیرین
و معموالً گیرانترین تجهیز پسیت

است؛ بنابراین حفاظت از آن اهمیت ویژهای دارد .حفاظت
1تاریخ ارسال مقاله1394/07/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1396/04/08 :
نام نویسندۀ مسئول :امانگلدی کوچکی
نشانی نویسندۀ مسئول :گروه مهندسی برق  -واحد علی آبادکتول
 -دانشگاه آزاد اسالمی  -علی آبادکتول  -ایران

پایین یکی از روشهای پرکاربرد بیرای

حفاظت ترانسفورماتور است .باوجوداین ،این رلیه ممکین
است در برابیر جرییان هجیومی ترانسیفورماتور ییا اشیباع
ترانسفورماتورهای اندازهگییری ناشیی از خطاهیای خیارج
ناحیه ،دچار عملکرد اشتباه شیود [ .]1بیرای جلیوگیری از
عملکرد اشتباه این رله نسبت به جریان هجومی ،معمیوالًاز
الگوریتم های مبتنی بر هارمونیک استفاده میشیود .در ایین
الگوریتم ها اگر نسیبت هارمونییک هیای دوم ییا پینجم بیه
هارمونیک اصلی جریان تفاضلی از یک حد مشخصی راتر
رود ،رله دیفرانسیل باید قفل شیود تیا عملکیرد آن اشیتباه

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدر

با استفاده از تبدیل Sگسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان...
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نشود .اگرچه این رهیا ت بهطور گسترده در رلههای تجاری

میشود یا از پنجره گوسی اصالح شده با انعطاف بیشتر[]17

استفاده میشود ،ممکن است باعث تأخیر در عملکرد رلیه

استفاده میشیود .بیاوجوداین ،بیار محاسیباتی ایین تبیدیل

دیفرانسیل در شرای وقوع خطای داخلی شود [ .]2ازطر ی

باالست و برای کاهش بار محاسباتی آن تالشهایی صور

ترانسفورماتورهای مدرن به دلیل کیفیت باالی مواد هسیته،

گر ته است[.]18تبیدیل  Sگسسیته سیریع از تکنییکهیای

نسیبت هارمونییک دوم کوچییکتریدارنید و ایین موضییوع

انتخاب رکان

برای کاهش بار محاسباتی استفاده میکند و

احتمال عملکرد اشیتباه در برابیر جرییان هجیومی را بیاال

برای آنالیز سیگنالهای قدر بسیار مفید است[ .]20- 19در

میبرد[.]5- 3

سالهای اخیر ماشین بردار پشتیبان ،ابزار قدرتمندی اسیت

برای تلبه بر مشکال

ناشیی از روشهیای مبتنیی بیر

هارمونیک ،روش های مختلفیی در سیال هیای اخییر ارائیه

که برای حل مسائل طبقهبندی و رگرسییون استیفاده شیده
است[.]23- 21

شده اند .در روش زاویه مرده از زمانی اسیتفاده مییشیودکه

در این مقاله ،حفاظیت دیفرانسییل ترانسیفورماتور بیا

شکل موج جریان نزدیک به صفر است .ایین روش زمیان

استفاده از تبدیل  Sگسسته سریع وماشین بردار پشتیبان ارائه

تشخیص طوالنی دارد [ .]6بسیاری از محققان طرح حفاظتی

شده است .برای اسیتخراج ویژگییهیای سییگنال جرییان

مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی را برای تشیخیص جرییان

دیفرانسیل از تبدیل  Sگسسته سریع استفاده مییشیود کیه

هجومی از خطای داخلی پیشنهاد دادهاند[ .]7این روش بیه

خروجی آن ،یک ماتری

داده زیادی برای آموزش نیاز دارد و سرعت پایین همگرایی

است .ویژگیهای استخراجشده از تبدیل  Sگسسته سریع از

آن است .تبدیل موجک ابزاری

تشیخیص

در حین آموزش از مشکال

دو بعدی در حوزه زمان  -رکان

ماشین بردار پشتیبان طبقهبندیشیده و عملییا

مؤثر برای آنالیز جریان دیفرانسیل و استخراج ویژگی است

جریان هجومی از جرییان خطیای داخلیی و ییا خیارجی

که استفاده زییادی داشته است[ .]10- 8متأسیفانه شناسیایی

امکانپذیر خواهد شد.

موجک مادر مناسب و تنطیم تعداد سطوح تجزیه مورد نیاز

روش ارائهشده در سیه مرحلیه مهیم تحقیق میییابید:

از چالش هایروشهای مبتنی بر آنالیز موجک هسیتند [.]11

شبیهسازی ترانسفورماتور قدر

برای بررسی جرییانهیای

روش های ترکیبیی تبیدیل موجیک گسسیته و شیبکههیای

دیفرانسیل در شرای کاری مختلیف ،اسیتخراج ویژگیی از

عصبی[ ،]12منطق ازی[ ]13و مدلهای مارکوف نهان []14

سیگنالهای جریان دیفرانسیل به کمیک تبیدیل  Sگسسیته

برای استخراج ویژگیهیای شیکل میوج جرییان تفاضیلی

سریع و طبقهبندی ویژگیهای استخراجشدهاز ماشین بردار

استفاده شده اند .روش های مبتنی بر منطق ازی بیه قیوانین

پشییتیبان بهینییهشییده .در ادامییۀ مراحییل رکرشییده ،داده

زیادی برای تصمیمگیری نیازدارد و ایجاد این قوانین به کار

به تفصیلتوضیح داده شده است .سیپ

عملکیرد الگیوریتم

و زمان زیادی احتیاج دارد .ازطر ی ،در روشهای ترکیبیی

ارائهشده برای شرای کاری مختلف ارزیابی شده است.

تبدیل موجک با شبکه عصبی یا مارکوف نهان تن یم سطوح
و معیارهای تصمیمگیری بسیار پیچیده بودهاند و بیرای هیر
تغییر جدیدی در سیستم قدر

به طراحی و ایجاد قیوانین

جدید و آموزش دوباره نیاز است.
تبدیل  Sاطالعا

الزم برای تحلیل سییگنال هیا در دو

حوزه زمان و رکان

را راهم میکند .این تبدیل ،ترکیبیی

از تبدیل وریه زمان کوتاه و تبدیل موجک است [ .]15یکی
از مشکال

تبدیل  Sاستاندارد ،پنجیره گوسیی اسیت کیه

کاهش عملکردآن را باعث میشیود؛ بیرای تلبیه بیر ایین
موضوع ،پنجره گوسی با پنجره هایپربولیکی [ ]16جایگزین

 -2تبدیل  Sگسسته سریع
سیگنال جرییان ) x i(i=1,2,….,Nرا در ن یر بگیریید کیه
Nتعداد نمونه هاست .تبدیل وریه گسسته این سیگنال برابر
است با[:]19
()1

] ⋯ yN

که عناصر آن عبار اند از:

)Y = DFT(xi
= [y1 ⋯ yn
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yn

N

)= ∑ x i exp(−2πj(n − 1)(i − 1)⁄N
i=1

()2
و j = √−1است.
بییا اسییتفاده از جابییهجییایی و چییرخش کمی یتهییای
HM×N

بهدسیت آمیده از تبیدیل ورییه گسسیته ،میاتری
زیر تشکیل میشود:
y2 y3 … yN y1
y3 y4 … y1 y2
… …
… … =
yM yM+1 … yM−2yM−1
] [yM+1 yM+2 … yM−1 yM

بهصور

()3

که

N
2

HM×N

) s(f1 , t1 ) … s(f1 , tn ) … s(f1 , tN
⋮
⋮
⋮
) … s(f , t ) s(f , t
s(f
,
t
)
=
m 1
m n
m N
⋮
⋮
⋮
…
]) [s(fM , t1 ) s(fM , tn ) s(fM , tN

SM×N

()7

N

)s(m, n

2
)= ( ) ∑ G(m, i) exp(−2πj(n − 1)(i − 1)⁄N
N

()8
بسیاری از سطرهای ماتری

 Sدامنه بسیار کوچکیدارند

در M

و بهصور خطای تخمین ازور لحاظ میشوند؛ بنابراین ،از

پنجیره گاوسیی در

محاسبه این سطرها صرفن ر میشیود تیا بیار محاسیباتی

برای  Nنمونیه تشیکیل مییشیود کیه ییک

تبیدیل ورییه

انتخاب میشود و درنتیجه تبیدیل زمیان  -رکیان

ماتری

تبدیل  Sبهدست میآید:

i=1

=  Mبیا در ن یر گیر تن ن رییۀ نمونیهبیرداری

گسسته انجام میشیود .سیپ

حوزه رکان

تبدیل وریه گسسته به  ،GM×Nماتری

که درایههای آن برابر است با:

نایکوئیست انتخاب میشود .مقیدار  Nعیدد صیحیح زوج
رکان

با اعمال عک

43

دو بعدی است و هرکیدام از دراییههیای میاتری

تبدیل کاهش یابد[ .]19در این روش عک

گسسته به جای محاسبه برای همه رکان هیا ،تنهیا بیرای
شماره هیای رکانسیی مشخصیی لحیاظ مییشیود[ .]20در

برابرند با:
2π2 (n − 1)2 F
m2
2π2 (N − n + 1)2 F
+ exp(−
)
m2

w(m, n) = exp(−

سیستم های قدر

رکان های مطلوب مضربی از رکان

اصلی سیستم هستند؛ بنابراین تبدیل ورییه گسسیته ،تنهیا
برای رکان های بیا مضیرب صیحیح از رکیان
محاسبه میشود و درنتیجه حجم محاسبا

()4
کیییییییه  n = 1,2, … … , N،m = 1,2, … … , Mو F

ضریب پنجره هستند .پنجره گاوسی اصالحشده که انعطاف
بیشتری دارد بهصور

زیر پیشنهاد شده است[:]17

2π2 (n − 1)2 F
)
(a + bmc )2
2π2 (N − n + 1)2 F
+ exp(−
)
(a + bmc )2

w(m, n) = exp(−

اصیلی

کاهش مییابد.

 -3ماشینبردار پشتیبان
بیرای مسیائل طبقیهبنیدی ،ماشیینبیردار پشیتیبان ابییر
صفحهای را میییابید کیه نقیاا دادههیا را برطبیق کیالس
متناظرشان به گونهای جدا میکند که تفکیک بین کالسها با
ایجاد حداکثر حاشیه صور گیرد [ .]23- 22از طرف دیگر ،
در مسائل مربوا به رگرسیون ،ماشینبردار پشتیبان تابعی را
پیدا میکند که نگاشت دادههای ورودی به دادههای خروجی

()5
ماتری
اطالعا

پنجره  Wدر میاتری
حوزه رکان

 Hضیرب مییشیود و

در پنجره های مشیخص بیهدسیت

ماشیین بیردار پشیتیبان بیه دو صیور
تقسیمبندی میشود.

میآید:
()6

را ب راساس اطالعا

)G(m, n) = H(m, n) × W(m, n

آموزشی تقریب بزند .طبقهبندیکننیدۀ
خطیی و تیرخطیی

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدر
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-1- 3طبقهبنديكنندۀ خطي ماشین بردار پشتیبان

مجموعه آموزشی  xi , yi i 1را در ن ر بگیرید که از
N

 Nداده تشکیل شده است و دو کالس دارد i ، xi .امیین
مقدار از بردار ورودی  nبعدی است و  yiکالس متناظر
با  xiرا نشان میدهد که میتوانید مقیدار  1ییا  - 1داشیته
باشد .ابر صفحه ای که نقیاا را مطیابق بیا کالسشیان جیدا
میکند با معادله  wT xi  b  0نشان داده میشیود .در

با استفاده از تبدیل Sگسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان...
این ضا که ابعاد آن ا زایش یا تیه اسیت ،حیداکثر مقیدار
حاشیییه طبقییهبنییدیکننییدۀ (ماشییین بییردار پشییتیبان) بییا
حداقلسازی تابع زیر بهدست میآید.

1
v( w)  wT w
2

()11

که قید زیر نیز باید در آن برآورده شود.

(i  1,2,..., m )12

yi (w  xi   b)  1,
T

این معادله  wو  bبه ترتیب بردار وزن و بایاس را نشان

میدهند .هدف ماشین بردار پشتیبان این است که مقادیر w
و  bرا به گونهای بیابد که جداسازی بین کالسها حداکثر
شود؛برای مثال ،نقاا دو کالس و ابر صفحه جداکننیده در
شکل ( )1نشان داده شدهاند .حاشییه جداسیازیبا ( )9بییان
میشود [:]23
()9

 -3- 3موارد جدانشدني
در ضای گسترده وق هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد
که دادههای آموزشی به طورخطی جداپذیر باشند .با توجه به
تابع انتخابشده  ،  x ممکن اسیت دادههیای آموزشیی

کامالً به طور خطی جداپذیر نباشند .در این میورد ،ارضیای

2
w

m

تمامی قیود دادهشده در معادلیه ( )12میسیر نخواهید بیود؛

بنابراین ،به جای تابع  ، vwتابع دیگری ، vw,   ،ارائه
میشود [:]22
N
1 T
w w  C i
2
i 1

()13

v( w,  ) 

که قید زیر باید ارضا شود.

i  1,2,..., m

yi ( wT  xi   b)  1   i ,

i  0
شكل ( :)1ابر صفحه جداكننده دو كالس

 - 2- 3طبقهبنديكننددۀ غیرخطدي ماشدین بدردار

()14
در معادلییه (  i  1,2,..., N ،)13متغیرهییای کمکییی
مثبتی هستند که برای لحیاظکیردن خطیای بیهوجودآمیده،

پشتیبان
در کاربردهای عملی و واقعی تمامی مسائل طبقهبنیدی
به طور خطی جداپذیر نیستند .برای حل اینگونه مسائل ،نوع
تیرخطی ماشین بردار پشتیبان ارائه شیده اسیت کیه در آن
دادههای آموزشی به ضایی با ابعاد بزرگتر انتقال مییابند.

استفاده میشوند .کمییت  ، Cپیارامتر تن ییمکننیده نامییده

میشود که همواره بزرگتر از صفر است .اگیر پیارامتر C
کوچک باشد ،ابر صفحه جداکننده ،تمایل به بیشیینهکیردن
حاشیه دارد؛ درحالیکه مقادیر بزرگ  Cباعث میشوند که

بدین من ور ،تبد یل تیرخطی زیر برای انتقال به کار گر تیه

ابر صفحه جداکننده ،تعداد نقاطی را به حداقل برساند که به

میشود.

اشتباه در کالس مقابل قرار گر تهاند .بردارهایی که قیود باال

()10

 x   1 x  . . . m x  m  x

با بهکارگیری این تبدیل تیرخطی ،دادههای جدانشدنی
ممکن است در این ضای گستردهتر جداشدنی شیوند .در

را بهصور

تساوی ارضا میکننید ،بیردار پشیتیبان نامییده

میشوند .این بردارها ،تنها بردارهایی هستند کیه بیه سیطح

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان1396
تصمیمگیری و یا ابر صفحه جداکننده بستگی دارند .معادله
وق با استفاده از اصل الگرانژ بهصور
 N

 C
i 


 i 1 



() 15

2

زیر نوشته میشود:
1
w
2

L( w, b,  ,  ,  ) 

  y w  x   b 1     
N

N

T

i

i i

i

i

i 1
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-4- 3تعیین پارامترهاي بهین ۀ ماشین بردار پشتیبان
با الگوریتم بهینهسازي زنبورعسل
برای طبقهبندی مؤثر و صیحیح نییاز اسیت کیه بیردار
ورودی با استفاده از یک تبدیل تیرخطی به یک ضایی بیا



i 1

ابعاد بزرگتر نگاشته شود .در عمل ،این تبدیل تیرخطی به
طور تیر مستقیم با بهکارگیری توابع معیروف کرنیل انجیام

که شرای زیر باید ارضا شود:
N

 y  0
i i

i 1

N

 y   x   0

()16

i i

i

i 1

L

b

L
 w
w

L
 C   i  i  0
 i

زیر تعریف میشود [.]22

میگیرد که بهصور

) K ( xi , x j )   ( xi )T  ( x j

()21

رایجترین تابع کرنل به کار گر ته شده ،تابع پایۀ شعاعی
است:

, g 0

2



K ( xi , x j )  exp  g xi  x j

()22

که در آن  i  0و  i  0متغیرهای کمکی الگرانیژ

کاربر باید پارامترهای  Cو  gرا تعییین کنید .انتخیاب

وق ،مسئله بهینهسازی زیر بهدست

پارامترها نقش اساسی در عملکیرد صیحیح ماشیین بیردار

هستند .با اعمال شرای

پشتیبان دارد .در حال حاضر ،هییچ روش مشخصیی بیرای

خواهد آمد.
Maximize :

()17

 xi  x j 

N

j yi y j

N

 
i

i 1 j 1

1
2

i 

N


i 1

0  i  C
N

()18

 y  0
i i

i 1

 xiهایی که برای آنها   i  0هستند ،بیردار پشیتیبان

تعیییین مقییدار  ، Cانتخییاب تییابع کرنییل و مشییخصکییردن
پارامترهای توابع کرنل وجود ندارد؛ درنتیجه ،مناسبتیرین

تابع کرنل و مقادیر پارامترهای تابع کرنل و مقدار پارامتر C
با روش سعی و خطا تعیین میشود .در ایین تحقییق بیرای
تعیین مقادیر پارامترها از الگوریتم بهینهسیازی زنبورعسیل
استفاده شده است.
این الگیوریتم بیا الهیام از زنیدگی طبیعیی زنبورهیای
عسل[ ،]24نوشته شده است .زنبورهای اکتشاف بهصیور

انتخاب میشوند .به طورکلی ،بردارهای پشتیبان ،تعداد کمی

تصاد ی گلزارها را جستوجو میکنند و وقتی بیه آشییانه

ابیر صیفحه

از قراردادن شهد خود در محل ،به طبقیۀ

از دادههای آموزشی را شاملمیشیوند .سیپ
جداکننده بهصور

زیر تعیین میشود.

رقص ر ته و با حرکا

 y K  x , x   b  0

()19

i i

i

SV

که  SVبردارهای پشتیبان هستند .پ
تیرخطی بهصور
()20

بازمیگردند  ،پ

طبقهبندیکنندۀ

زیر است.


y  sign  i yi K xi , x   b  0 


 SV




چرخشی در خصوص میزان ،مکان

و کیفیت گلزار مربوطه به دیگران اطالعا

میدهند .سپ

زنبورهای کارگر به سمت گلها برای جمیعآوری سیریع و
مؤثر تذا میروند .این زنبورها با بازگشت به آشیانه ،دوباره
درخصوص گلزار مدن ر اطالعا

میآورند؛ ازاین حیث که

آیا منبع تذا هنوز به اندازه کا ی مناسب است یا خیر .ایین
کار برای به دست آوردن بیشترین تذا همچنان ادامه مییابد.
برای پیادهسازی این الگوریتم ،جمعیت اولیه با مقیادیر
تصاد ی تولید میشوند که با رابطۀ ( )23تعیین میشوند.

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدر

46
()23

) X ij ,0  rand j [0,1]( X (ju )  X (j L ) )  X (j L
i  1,..., NP; j  1,2

که ] randj[0,1عیدد تصیاد ی توزییعشیده یکنواخیت در
بازۀ] [0,1است که برای هر ( jتعیداد متغیرهیا کیه در ایین
مسئله C , gهستند) انتخاب میشیود.در هیر تولیید بیردار

با استفاده از تبدیل Sگسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان...

جریدان

 -4روش پیشنهادي براي تشدیی

خطاي داخلي از جریان هجدومي و خدارجي
ترانسفورماتور
در روش پیشنهادی ،در ابتدا ترانسفورماتور سه از برای

کاندید جدید با نمونهگیری تصیاد ی و ترکییب بردارهیا از

انواع خطاهای داخل و خیارج ناحییه حفیاظتی و شیرای

تولید قبلی با رابطۀ ( )24ایجاد میشود.

مختلف برقدارکردن ترانسفورماتور شبیهسازی میشود .انواع

; )  X rj ,3G 1  F ( X rj ,1G 1  X rj ,2G 1

)if (randj[0,1]  CR




X ij ,G 1
else



()24

خطاها در لح ا

مختلف و برای مقاومتهیای گونیاگون

خطا در شرای بارگذاری مختلف شیبیهسیازی مییشیوند.
U ij ,G

که ]F  [0,2و] ، CR  [0,1پارامترهای کنترل هسیتند ودر

همچنین جریان هجیومی مغنیاطی کننیده بیرای لح یا
مختلف کلیدزنی ،بیا درن یر گیر تن شیار پسیماند ایجیاد
میشود.
مرحلییه مهییم و حیییاتی در روشهییای الگوشناسییی،
استخراج ویژگیهیای مهیم از اطالعیا

مشیاهدهشیده در

طول بهینهسیازی ثابیت نگیه داشیته مییشیوندr1,r2,r3  .

حاال

} {1,…,NPو r1≠r2≠r3≠iبردارهای انتخابشدۀ تصیاد ی

ییک بییردار ویژگییی را بییه وجییود میییآورد .ویژگیییهییای

هستند که از تولید قبلی ایجاد شده اند وبا یکدیگر و نیز بیا

استفادهشده در این روش بیا بیهکیارگیری آنیالیز تبیدیل S

هستند .بردار جمعییت تولیدشیده

گسسته سریع استخراج شدهاند .این تبیدیل از ییک پنجیره

بردار شاخص  iمتفاو

جدید  ،XGاز بردارهای تولید قبلی XG-1و بردارهای کاندید
با رابطه ( )25تعیین میشود.
()25

i
i
i

) U , if : f (U G 1 )  f (U G
X Gi   G
i

U G 1, Otherwise


که )  f (U Giمقدار تابع هدف در تولید Gام است.
در اییین موضییوع هییدف تعیییین مقییدار بهینییه بییرای
پارامترهای ماشین بردار پشتیبان (  Cو  ) gبیرای بیاالبردن
دقت طبقهبندی است؛ بنابراین تابع هدف با متوس دقیت
طبقهبندی در حین آموزش تعیین میشود[.]25
m

()26

1
li
)Fitness = ∑( iT × 100%
m
l
i=1

برای  mمجموعه آموزشی 𝑙 i ،برابر تعداد کل مجموعههای
ارزیابیشده تا مرحله  iام و  𝑙Tiتعداد مجموعههای

ارزیابیشده با طبقهبندی صحیح هستند .با بهینهشدن مقدار
تابع هدف مقادیر بهینه پارامترهای طبقهبندیکننده بهدست
میآید.

و شرای مختلف است .ترکیب چندین داده عددی،

گوسین استفاده میکند که عرض آن متناسیب بیا رکیان
تغییر مییابد؛ بنابراین یک وضوح خوب زمان – رکانسی به
N×Mاست

دست میدهد .خروجی این تبدیل یک ماتری

که ردیفهای آن بیانکنندۀ زمان و ستونهای آن متناظر بیا
رکان

هستند؛ بنابراین برای لح ا

دامنه و از محتویا

زمانی مختلف ،اندازه

رکانسی سیگنال مشخص مییشیود.

بنابراین سیگنالهای بررسیشده از نوع ناایستا هستند .تبدیل
Sسریع به طور موثری برای بررسی و استخراج ویژگیهای
مهم آنها بهکار گر ته میشود.
از شبیهسازیهای انجامشده مشیاهده مییشیود ،بیرای
جریان های خطا ،سطح اول در اطیراف رکیان

پاییه (50

هرتز) تمرکز یا ته است؛ اما جریان هجومی مغناطی کننده
و خطای خارجی دارای هارمونیکهایی با رکیان

بیاالتر

نسبت به جریان خطا هستند .جریان خطای داخلی برخالف
جریان هجومی و خطای خارجی الگوی من متری دارند و
رکان های بیاالی آن نسیبت بیه رکیان

اصیلی دامنیه

کوچکتری دارند  .در انتها ،چهار ویژگی با استفاده از کانتور
رکان

و ماتری

 Sبهصور

زیر استخراج میشوند:

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان1396
ویژگی  :1سطح زیر کانتور رکان ؛
ویژگی  :2سطح محصور بین رکان

47

از خطاها بررسی شوند .کلید قدر
 0تا  400هرتز در

کانتور رکان ؛

سمت اولیه در لح ا

مختلف ،عمل وصل منبع به ترانسفورماتور را بیرای انجیام
شبیهسازی جریان هجومی مغناطی کننده انجیام مییدهید.

ویژگی  :3انرژی کانتور سطح اول؛
ویژگی  :4شاخص ارائهشده که بهصور

کلید قدر
زیر محاسیبه

سمت ثانویه نیز بار متصل به ترانسفورماتور را

کنترل میکند.

میشود.
()27

)Index = R1×R2×M1/(M2×M5

 R1و  R2بیانکنندۀ نسیبت انیرژی تمیامی سیطوح بیه
سطوح اول و دوم هستند M1 .و  M2و  M5به ترتیب دامنه
مؤلفه اصلی ،هارمونیک دوم و پنجم هستند.
در ادامه برای تفکیک این ویژگییهیا از ماشیین بیردار
پشتیبان استفاده میشود .همانگونه کیه توضییح داده شید،
ماشین بردار پشتیبان پارامترهیای مختلفیی دارد کیه دقیت
طبقهبندیکننده به انتخاب صحیح آنها وابسته است .در این
تحقیق ،مقادیر متغیرها با الگوریتم بهینهسازی زنبیور عسیل
انتخاب شدهاند.
برای تعیین مقادیر بهینه  Cو  gو قدر

تفکیکپذیری

باال،نمونه های مختلیف از خطاهیای داخلیی و خیارجی و
جرییان هجییومی شییبیهسییازی م ییشییوند و مقییادیر بهینییه
پارامترهای طبقهبندیکننده ،به کمک الگوریتم زنبورعسل در
حین آموزش بهدست میآینید .الگیوریتم پیشینهادی بیرای
تشخیص خطای داخلی از خطاهای خارجی و هجیومی در

شكل ( :)2الگوریتم عملكرد رله دیفرانسیل
بااستفادهازماشینبردارپشتیبانوتبدیل Sگسسته سریع

داده های مربوا بیه ترانسیفورماتورهای قیدر
ساختار هسته ،سطح ولتاژ ،توان نامی ،رکان
اتصاال  ،تلفا

شکل ( )2نشان داده شده است.

شیامل

نیامی ،نیوع

بیباری و مسی و راکتان هیای نشیتی در

جدول ( )1نشان داده شدهاند .در جدول ( )2برای الگوکردن

 -5سیسدتم قددرت و ترانسدفورماتور مدورد
مطالعه
در شکل ( )3سیستم قدر

شبیهسازیشیده نشیان داده

شده است که ترانسفورماتور قدر

سه از با نسبت تبدیل

اثر اشباع هسته ترانسفورماتورهای قدر  ،دادههای مربیوا
به منحنی مغناطی شوندگی ارائه شیده اسیت کیه ولتیاژ و
جریان مغناطی کننده در حالت بیباری ترانسیفورماتور را
شامل میشود.

 230/63کیلو ولت با اتصال ستاره  /مثلیث و ظر ییت 160
مگاولت آمپر و ترانسفورماتورهای جریان مربوا بیه آن را
شامل میشود .ناحیه حفاظتی بین ترانسفورماتورهای جریان
محدود میشیود  .منیابع جرییان نییز در سیمت شیارقوی
برایالگوکردن شار پسماند به کار گر ته شده انید .خطاهیای
مختلف نیز در داخل ناحیه حفیاظتی و خیارج از آن بیرای
مقاومت های مختلف خطا اعمال شده است تا طیف وسیعی

شكل ( )3سیستم شبیه سازي شده

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدر
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جدول ( :)1مشیصات ترانسفورماتور قدرت مورد مطالعه

با استفاده از تبدیل Sگسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان...

-1- 5استیراج بردارهاي ویژگي

ولتاژ نامي اولیه (برحسب كیلوولت)

230

ولتاژ نامي ثانویه (برحسب كیلوولت)

63

دیفرانسیل برای آنالیز استفاده میشود .هر سیکل  50نمونیه

قدرت ظاهري (برحسب مگاولت آمپر)

160

فركانس نامي (برحسب هرتز)

50

دارد؛ یعنی رکان

نمونهبرداری برابر با 50×50=2/5 kHz

راكتانس نشتي (برحسب پریونیت)

0/14

اسییت .از مییاتری

 ، Sمشخصییا

تلفات بيباري (برحسب پریونیت)

0 /002

در ایین تحقیییق ،یییک سییکل از شییکل مییوج جریییان

رکان

مهمییی ازجملییه دامنییه،

و از استخراج میشیود .شیکل - 4الیف سییگنال

جریییان هجییومی مربییوا بییه ییاز  Aو شییکل مییوجهییای

تلفات مسي (برحسب پریونیت)

0 /004

نوع اتصال اولیه

ستاره

استخراجشده از ماتری

نوع اتصال ثانویه

مثلث

مکان هندسی نقاطی است که بیشترین دامنه را در یک لح ه

نوع ساختار هسته

زرهي

نقطهچین نشیان

جدول ( :)2دادههاي مربوط به منحني مغناطیسشوندگي هسته

 Sرا نشان میدهید .کیانتور دامنیه

زمانی دارد که در شکل  - 4الف بهصور

داده شده است .شکل  - 4ب کانتورهای ماتری
میدهد که درواقع ،اطالعا

ترانسفورماتور قدرت
جریان

ولتاژ

(برحسب درصد از جریان نامي)

(برحسب پریونیت)

0

0

0 /021

0/3

0 /0308

0 /781

0 /054

0 /962

0 /0806

1 /022

0 /1064

1 /052

0 /1774

1 /082

0 /322

1 /112

1/77

1 /172

125

1/3

 Sرا نشان

کامیل و نمیایش واضیحی از

سیگنال اصلی است .شکل  - 4ج نییز کیانتور رکانسیی را
نشان میدهد که بیانکننیدۀ میاکزیمم دامنیه رکیان هیای
موجود در سیگنال آنالیزشده است .نسبت هارمونیک دوم به
هارمونیک اصلی نیز در شکل  - 4د نمایش داده شده است.

تمییامی ترانسییفورماتورهای جریییان ،کییالس دقییت
5P20دارند و حداکثر بار نامی آنها  30ولیت آمپیر اسیت.
مشخصا

مربوا بیه سیاختار ترانسیفورماتورهای جرییان

نصبشده در دو طرف ترانسفورماتور قدر

 - 4الف  -جریان هجومي )–( كانتور دامنه ()...

در جدول ()3

داده شدهاند.
جدول ( :)3مشیصات ترانسفورماتورهاي جریان
ترانسفورماتور جریان

فشارقوي

فشار ضعیف

نسبت تبدیل  -آمپر

600 /1

2000 /1

سطح مقطع هسته -متر مربع

32/9×10- 4

10/36×10- 4

طول مسیر هسته  -متر

0 /848

0 /548

سطح ولتاژ -كیلو ولت

230

63

مقاومت سیم پیچ ثانویه -اهم

4/3

7/77

 - 4ب-نمایش كانتور ماتریس s

49

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان1396

 - 4ج  -كانتور فركانس

 - 5الف  -جریان خطا )–( كانتور دامنه ()...

 - 4د  -نسبت هارمونیک دوم به هارمونیک اصلي

 - 5ب -كانتور ماتریس s

شكل ( :)4شكل موج جریان دیفرانسیل فاز  Aدر حین
برقداركردن ترانسفورماتور و شكل موجهاي استیراجشده از
تبدیل Sگسسته سریع

به طور مشابه اشکال کانتورهای معر یشدۀ باال برای جریان
دیفرانسیل از  Aدرحین خطای داخلی و خطای خارجی در
حالت اشباع شدید ترانسفورماتور جریان به ترتیب در
اشکال ( )5و ( )6نشان داده شدهاند.
 - 5ج  -كانتور فركانس
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 - 6ج  -كانتور فركانس

 - 5د  -نسبت هارمونیک دوم به هارمونیک اصلي

شكل ( :)5شكل موج جریان دیفرانسیل فاز  Aدر حین خطاي
داخلي و شكل موجهاي استیراجشده از تبدیل  Sگسسته سریع

 - 6د -نسبت هارمونیک دوم به هارمونیک اصلي
شكل ( :)6شكل موج جریان دیفرانسیل فاز  Aدر حین خطاي
خارجي به همراه اشباع ترانسفورماتور جریان و شكل موجهاي
 - 6الف  -جریان خطا )–( كانتور دامنه ()...

استیراجشده از تبدیل  Sگسسته سریع

برای هر سییگنال  9کیانتور بیرای میاتری

 Sدر ن یر

گر ته شده است .همانطور که در شکل - 5ب دیده میشود،
برای جریانهای خطا ،سطح اول در اطراف رکان

اصلی

تمرکز یا ته است؛ اما همان طور که در کانتور ماتری

 Sدر

اشییکال  4و  - 6ب دیییده میییشییود ،جریییان هجییومی
مغناطی کننده و خطای خارجی ،هارمونیکهایی با رکان
باالتر نسبت به جریان خطا دارند .جرییان خطیای داخلیی
برخالف جریان هجومی و خطای خارجی ،الگوی من متری
دارند و رکان های باالی آن نسبت به رکان
 - 6ب -كانتور ماتریس

s

کوچکتری دارند.

اصلی ،دامنه
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پشییتیبان قادراسییت تمامی خطاهییای داخلییی را بییه درسییتی

 - 2- 5بهینهسازي طبقهبنديكننده
برای باالبردن قدر تفکیکپذیری ماشین بردار پشتیبان

تشخیص دهد.

و تعیین مقادیر بهینه پارامترهای Cو  120 ،gنمونه مختلف

1

Internal Fault
Inrush Current
External Fault

از خطاهای داخلی و خارجی و جریان هجومی ،شبیهسازی

0.9
0.8

0.6

الگوریتم زنبورعسلدر حین آموزش بهدست آمدهاند .نمودار

0.5

همگرایی تابع هدف در شکل ( )7نشیان داده شیده اسیت.

0.4

درنهایت ،مقیادیر  Cو gبیه ترتییب  640000و  2انتخیاب

0.3

Normalized Feature 2

میشوند و مقادیر بهینه پارامترهای طبقهبندیکننده ،به کمک

0.7

0.2

میشوند.

0.1
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

Normalized Feature 1

- 8الف  -ویژگي  1در برابر 2
1

Internal Fault
Inrush Current
External Fault

0.9
0.8

0.6
0.5
0.4
0.3

Normalized Feature 4

0.7

0.2

شكل( :)7نمودار همگرایي تابع هدف

0.1
1

براساس پارامترهای بهینه بهدستآمده 300 ،نمونه دیگر

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

Normalized Feature 3

از شرای مختلف خطای داخلی ،خارجی و جریان هجومی

- 8ب -ویژگي  3در برابر 4

شییبیهسییازیشییده و بییرای آمییوزش طبقییهبنییدیکننییده

شكل ( :)8عملكرد طبقهبنديكننده در برابر ویژگيها

بهینییهشده،اسییتفاده میییشییود .بییرای نشییاندادن قییدر
تفکیییکپییذیری ویژگیییهییای اسییتخراجشییده و انتخییاب
پارامترهای مناسب طبقهبندیکننیده ،در شیکل ( )8مقیادیر
نرمالیزهشده ویژگیهای محاسبهشده برای  50نمونه مختلف
از خطای داخلی و خارجی و جریان هجومی بهصور

دو

به دو رسم شدهاند .شکل - 8الف نمایش ویژگی  1در مقابل
ویژگی  2را نشان میی دهید کیه در آن خطیای داخلیی در
ناحیهای قرار میی گییرد کیه از خطیای خیارجی و جرییان
هجومی کامالً مجزا شده اسیت .از طیرف دیگیر بیا رسیم
ویژگی  3در برابر ویژگی  4در شکل  - 8ب ،نتایج مشابهی
بهدست می آید .با توجه بیه قیدر

تفکییکپیذیری بیاالی

ویژگیهای استخراجشده ،طبقهبنیدیکننیده ماشیین بیردار

-3- 5بررسي عملكرد روش پیشنهادي بهعنوان
حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور
برای ارزیابی روش پیشینهادی ،ترانسیفورماتور قیدر
برای خطاهای داخلی و خارجی و جریان هجومی با در ن ر
گر تن عوامل مؤثر بر آن شبیهسیازی شیده اسیت .در ایین
تحقیق  100نمونه از هریکاز شرای رکرشیده( 300نمونیه)
برای آموزش و  50مورد برای تست در ن ر گر ته شدهاند.
برای خطای داخلی یک کالس و برای خطیای خیارجی و
جریان هجومی یک کالس مجزای دیگر در ن ر گر ته شده
است .نتایج شبیهسازی نشیان مییدهنید کیه بیا توجیه بیه
تفکیکپذیری ویژگیها ،خطای داخلی به درستی از خطای
خارجی و جریان هجومی مغناطی کننده تشخیص داده شده

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدر
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است.شکل های ( )10( ،)9و ( )11وضعیت عملکرد رلیه را

بر ای خطای داخل ناحیه در کمتیر از نصیف سییکلعملکرد

در شرای مختلف تست نشان میدهند.

داشته است.
بییرای ارزیییابی عملکییرد روش پیشیینهادی ،نتییایج
بهدستآمده با نتایج شبیهسازیهای مشابهی مقایسه شدهاند
که در مراجع [ 3و  ]29- 26ارائه شدهاند .جدول ( )4مقایسه
دقت در تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی و خطای
خارجی را نشان میدهد.
جدول ( )4مقایسه دقت روشها
روشهاي طبقهبندي و استیراج

شكل( :)9وضعیت سیگنال تریپ در شرایط خطاي خارجي به
همراه اشباع

CT

دقت در تشیی

ویژگي

خطا

 ]26[ ANNبدون اثر نویز

%97.82

 ]27[ RBFNبدون اثر نویز

%98.11

]28[ FBPNNبدون نویز

%100

]29[ DWT+GMM

کمتر از %100

]3[ ST+PNN

%100

روش پیشنهادی

%100

همانطور که جدول ( )4نشان میدهد دقت روشهای
 ANNو  RBFNو  DWT+GMMبدون در ن یر گیر تن
اثر نویز کمتر از  %100گزارش شده است؛ درحیالیکیه در
روش پیشنهادی اثرا

نویز لحاظشدهاست و دقت زییادی

دارد .همچنین روش پیشنهادی برای تشخیص و طبقهبندی
شكل( :)10وضعیت سیگنال تریپ در شرایط جریان هجومي

جریان خطا از جریان هجومی و یا خطای خارجی تنها به
استخراج چهار ویژگی نیاز دارد و نسبت به روشهای دیگر
رکرشده ،پیادهسازی آسانتر و بار محاسباتی کمتری دارد.

 -6نتیجهگیري
در این تحقیق ،روش مؤثر برای تشخیص خطای داخلی
از خطاهای خارجی و جریان هجومی مغنیاطی کننیده در
ترانسفورماتورهای قدر

ارائه شده است .در طرح حفاظتی

ارائهشده تشخیص خطای داخلی با روش ترکیبی پیردازش
شكل( :)11وضعیت سیگنال تریپ در شرایط خطاي داخلي

همان طور کیه از اشیکال پیداسیت رلیه دیفرانسییل در
شرای خطای خارجی و جریان هجومی پایدار بوده است و

سیگنال و هوش مصنوعی صور

میگییرد .سییگنالهیای

جریان دیفرانسیل با تبدیل Sگسسته سریع بیهعنیوان ابیزار
پردازش رکان

زمانی مؤثر آنالیز شیدهانید .بیا اسیتخراج

ویژگی های برتر از شرای کیاری مختلیف ترانسیفورماتور
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، ماشین بردار پشتیبان بهعنوان هسته طبقهبندیکننده، قدر
بیرای بررسیی عملکیرد آن بیا

آموزش داده شده و سیپ

.دادههای دیدهنشده تست شده است
در مییواردی ماننیید خطییای داخلییی بییه همییراه اشییباع
ترانسفورماتورهای جریان کیه در آن روشهیای مبتنیی بیر
 الگیوریتم ارائیهشیده بیه،هارمونیک دوم عملکردی ندارند
تشییخیص خطییای داخلییی پیییش از بییه اشییباعر ییتن
 نتایج، از طرف دیگر.ترانسفورماتورهای جریان قادر است
نشان میدهند در حین برقدارشدن ترانسفورماتورهای قدر
و حتی اشباع ترانسیفورماتورهای جرییان کیه بیه عملکیرد
 روش،نادرست رله دیفرانسییل درصیدی منجیر مییشیود
هوشمند ارائهشده بیه خیوبی کیار تفکییک خطیا را انجیام
 الگوریتم هوشمند ارائهشده در شرای، عالوه براین.میدهد
،خطای خارجی بیه همیراه اشیباع ترانسیفورماتور جرییان
، روش پیشینهادی، از طر یی.هیچگونیه عملکیردی نیدارد
.سرعت تشخیص زیادی دارد و از نویز تأثیر نمیگیرد
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