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Abstract:
In this paper, a hybrid model for increasing the precision of the support vector
machine classifier is proposed to detect stator windings short circuit fault detection in
induction motors. The proposed method consists of three different phases, wherein
the first phase the statistical features of a healthy and defective data set are extracted.
The principal component analysis is used to reduce the dimensions of the obtained
features. Then, different SVMs are constructed based on training data sets. To
achieve a better result, the parameters of the SVM are determined by the fractionalorder chaotic particle swarm optimization algorithm. Finally, a hybrid model for
combining SVMs with type-2 Fuzzy logic is implemented. The proposed approach is
then applied on measured stator current data for stator winding short circuit fault
detection in a three-phase induction motor with 2.2kW, 50Hz, 6 Pole. The average
accuracy of 98.4% of the detection of stator winding error on laboratory data under
different load conditions indicates the performance and validity of the proposed
algorithm.
Keywords: Induction motor, Stator winding short circuit fault, Type-2 fuzzy logic,
Support vector machine, Particle swarm optimization, Fractional-order derivative,
Chaos.
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چکیده :در اين مقاله ،يک مدل ترکیبی برای افزايـش دقت طبقهبند ماشیـن بردار پشتیبانی ( )SVMبرای تشخیـص خطای
اتصال کوتاه داخلی سیمپیچهای استاتور موتور القايی پیشنهاد میشود .روش پیشنهادی متشکل از سه مرحله است؛ ابتدا
ويژگیهای آماری از مجموعه دادههای سالم و معیوب استخراج میشوند .ديتای بهدستآمده با روش تحلیل مؤلفۀ اصلی
( )PCAکاهش بعد داده میشود و سپس SVMهای مختلف براساس مجموعه دادههای آموزشی ساخته میشوند .برای تنظیم
پارامترهای مدل  SVMبهمنظور دستیابی به دقت تفکیک باالتر ،يک طرح بهینهسازی بر مبنای الگوريتم بهینهسازی ذرات
( )PSOاستفاده شده که با نظريۀ آشوب و مشتقات کسری بهبود داده شده است .درنهايت ،يک مدل ترکیبی برای ترکیب
SVMها به کمک سیستم منطق فازی نوع 2-پیادهسازی شده است .روش پیشنهادی بهمنظور تشخیص خطای سیمپیچی استاتور
يک موتور القايی سه فاز  2 ،kW 2/2قطبی و  50هرتزی روی دادههای اندازهگیریشدۀ جريان استاتور اعمال شده است.
میانگین دقت  98/4درصدی تشخیص خطای سیمپیچی استاتور روی دادههای آزمايشگاهی در شرايط مختلف بار ،نشان از
قابلیت و اعتبار الگوريتم پیشنهادی است.
واژههای کلیدی :موتورهای القايی ،خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچ استاتور ،منطق فازی نوع ،2-ماشین بردار پشتیبان،
بهینهسازی ذرات ،مشتق مرتبه کسری ،آشوب
دارد .موتورهای القايی سه فاز از رايجترين ماشینهای بهکاررفته
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تشخیص خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور در موتورهای القايی سه فاز با استفاده از................................

در سیستمهای مختلف ارائـه شـدهانـد .بـهطـورکلی روشهـای

دستهبندی يا کالسهبندی دادهها نیز روش ديگری اسـت کـه

تشخیص خطا به دو گروه اصلی مبتنی بر آنالیز سیگنال و مبتنـی

بــرای تشــخیص عیــب از آن اســتفاده شــده اســت .در []13

بر مدل فرآيند دستهبندی میشوند .در روشهای مبتنی بر آنـالیز

روشهــای درخــت تصــمیمگیــری و تحلیــل همبســتگی بــرای

سیگنال ،يک يا ونـد سـیگنال قابـل انـدازهگیـری از سیسـتم بـا

استخراج ويژگی و  SVMبـرای تشـخیص خطـا پیشـنهاد شـده

استفاده از الگوريتمهای مختلفی همانند آنـالیز طیـف فرکانسـی،

است .همچنین در [ ]14از  PCAبرای تشــــخیص خطــا و از

آنالیز دامنه ،آنالیز روند تغییرات سیگنال و  ...تحلیـل شـدهانـد و

 SVMبرای جداسازی خطا بهره گرفته است .در [ ]15از PCA

هر گونه تغییرات غیرمجاز در خصوصیات سـیگنال ،بیـان کننـدۀ

برای کاهش بُعد و از  ICAبرای تشــخیص خطا اســتفاده شده

وجود عیب در سیستم است.

اســت .بهطور مشابه در [ ]16از  PCAو  SVMبهطور جداگانه

تجزيهوتحلیل سیگنال جريان موتور ،يکـی از تکنیـکهـايی

برای تشـــخیص خطـا در بويلرهـای نیروگـاه سـیکل ترکیبـی

است که بهطور گسـترده در مباحـب بررسـی تشـخیص خطـای

کرمــان اســتفاده شــده اســت .در [ ]17از يــک روش هوشــمند

ماشینهای القايی استفاده میشوند [ 2و  .]3درواقع در اين روش

براساس  SVMبرای تشـخیص خطای ياتاقـان در ماشـینهـای

با استفاده از سنسورهای جريان و براساس تکنیکهای پـردازش

دوار استفاده شده است.

سیگنال آنالیز مستقیماً انجام میشود .تکنیکهای موجک به دلیل

منظق فازی به دلیل توانايی آن بـرای شـرح مسـائل مـبهم و

استخراج زمان و دامنۀ فرکـانس و نیـز بـه دلیـل حساسـیت بـه

غیردقیق است .روش های مختلفی برای کاربرد منطـق فـازی در

تشخیص خطا در مقايسه با تکنیک های ديگر پـردازش سـیگنال

شناسايی عیب موجود است .روش اول ،استفاده از اطالعات فرد

همچون فوريه شايان توجهاند [ .]4مباحب مروری مطلوب برای

خبره و استخراج قواعد اگر  -آنگاه فـازی اسـت .روش ديگـر،

تشخیص خطای ماشینهای القايی با استفاده از تکنیـک موجـک

استفاده از منطق فازی برای دستهبندی الگوهـای مختلـف عیـب

در مقاالت [ ]5-7ارائه شدهاند؛ اما بهطور خاص دربـارۀ خطـای

است [ .]19,18سیستمهای فـازی بـر دو نـوع فـازی نـوع يـک

استاتور در [ ،]8تبديل موجک گسسته ) (DWTبرای به دسـت

( )T1FLSsو فازی نوع دو ( )IT2FLSsهستند .فازی نوع يک

آوردن الگوهای از اجزای فرکانس باال استفاده مـیشـود کـه بـا

دارای درجه عضويت قطعی و غیرفازی است؛ اما فازی نـوع دو

شـبکههـای عصـبی مصـنوعی ( )ANNطبقـهبنـدی مـیشــوند.

دارای درجه عضويت فازی اسـت؛ درنتیجـه ،دارای پارامترهـای

همچنین در [ ،]9مقادير آماری جريان استاتور ازجملـه میـانگین،

بیشتری است و درصورت وجود عدم قطعیت در سیستم ،بسـیار

واريانس ،ناهموار و کورتـوزيس بـهعنـوان ورودیهـای ANN

مفید است.

يکپاروهسازی ونداليه ) (MLPاستفاده میشوند .بهطور مشـابه،
در [ ]10اين معیارها نیز برای خطاهای گريز از مرکـز روتـور و

سه نکته دربارۀ استفاده از SVMها در طبقهبندی داده وجوود

همچنین خطای اتصال کوتاه سیمپیچ استاتور استفاده مـیشـوند.

دارد:

يک رويکرد جديد در تشـخیص الگـو بـرای تشـخیص خطـای

نکتۀ اول ،تنظیم پارامترهای  SVMاسـت .جـايی کـه هـیچ

موتور ،استفاده از تئوریهای اطالعاتی نظیر آنتروپی است .يـک

دانش خاصی دربارۀ پارامترها وجود ندارد و بنابراين ،مهم اسـت

مثال در [ ]6ارائه شده اسـت کـه در آن جريـان اسـتاتور موتـور

يک طرح برای تعیین آنها به روش منطقی پیشنهاد شود .در ايـن

القايی سـه فـاز بـا اسـتفاده از  DWTو بـرآورد آنتروپـی بـرای

مقاله ،تنظیمـات و پارامترهـای هسـته بـا اسـتفاده از الگـوريتم

تشــخیص خطــا تجزي ـهوتحلی ـل م ـیشــود .همچنــین در [،]11

بهینهسازی ازدحام ذرات مرتبه کسری آشوبی بهمنظور به حداقل

تخمینهای آنتروپی وندمتغیری از سیگنالهای جريان و سیگنال

رساندن میزان اشتباه طبقهبندی  SVMبهعنوان عملکرد مناسـب،

لغزش موتور بهعنوان الگوهای تشخیص خطای استاتور اسـتفاده

به دست میآيد.

میشوند .معیارهـای آنتروپـی مشـابه بـهدسـتآمـده از جريـان

نکتۀ دوم ،عملکرد تعمیمپذيری SVMها استSVM .هـای

استاتور در [ ]12ارائه شـدهانـد؛ جـايی کـه شـبکههـای عصـبی

مختلــف ممکــن اســت عملکــرد متفــاوت در برخــورد بــا يــک

( )ANNsبرای پیشبینی خطا اعمال میشوند.

مجموعه دادهها نشان دهند .يک راهحل برای اين مشکل ،استفاده
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از مجموعهای از طبقهبندها است؛ بنـابراين ،در ايـن مقالـه ،يـک

میشود .ذرات در فضای جستجوی وندبعدی جابهجا میشوند.

طرح همجوشی 2برای ترکیب SVMهای مختلف برای دسـتیابی

در حین حرکت ،هر ذره موقعیت خود را با توجه به تجربۀ خود

به نتايج طبقهبندی بهتر پیشنهاد شده است.

و تجربۀ ذرات همسايه بهروزرسانی میکنـد و پـس از دريافـت

نکتۀ سوم ،عدم قطعیت در مجموعـه دادههـا اسـت کـه بـر

اطالعات مربوط به بهتـرين موقعیـت خـود و بهتـرين موقعیـت

عملکرد  SVMتأثیر میگذارد .اسـتفاده از سیسـتمهـای منطقـی

همســايگانش ،براســاس يــک تــابع ريايــی ،موقعیــت خــود را

فازی يک راهحل برای مقابله با عدم قطعیت است.

بهروزرسانی میکند .هر ذره مختصات خـود را در فضـای حـل

بر اساس اين مفهوم ،طرح پیشنهادی از مزايای سیسـتمهـای

مسئله جستجو میکند که بهترين جواب بهدستآمده را بهتـرين

فازی برای ساخت يک مدل فیوژن قوی با ترکیبی از SVMهای

مکان ذره ( )pbestدر نظر میگیرد .در همین حـال ،همـۀ ذرات

مختلف استفاده میکند .عالوه بر اين ،در اين مقاله سیسـتمهـای

به سوی بهترين ذره ها ( )gbestحرکت میکنند .در هـر تکـرار،

فازی عمومی نوع 2-اعمال مـیشـود کـه نتیجـهای از عملکـرد

بهینهسازی شامل تغییرات سرعت هر ذره به سمت مکـانهـای

طبقه بندی بهتر در حضور عدم قطعیت است .در اين مقاله ،يـک

pbestو  gbestاست .مدل ريايـی حرکـت ذرات بـهصـورت

روش بـرای حـل ايـن نگرانـیهـا دربـارۀ اسـتفاده از  SVMدر

روابط ( )1و ( )2است:

مشکالت طبقهبندی دادهها پیشنهاد شده اسـت؛ بـهطـوریکـه از
ســـه روش دادهکاوی  SVM ،PCAو فازی نوع دوم بهصورت
ترکیبی اســتفاده شــده است که ونـین رويکـردی در کارهـای
پیشــین مشــاهده نمیشود .دادههای اولیه ،واقعی و شامل يـک

()1

اين مقاله به شرح زير سازماندهی مـیشـود :بخـش دوم بـه
معرفی الگوريتم  PSOمرتبه کسری آشـوبی و ارائـۀ نتـايج ايـن
الگوريتم روی توابع آزمون میپردازد .در بخش سوم ،الگـوريتم
پیشــنهادی ارائــه م ـیشــود .در بخــش وهــارم ،جزئیــات میــز
آزمايشگاهی اسـتفادهشـده ،تشـريو و در بخـش پـنجم ،تحلیـل
عددی نتايج اجرای الگوريتم پیشـنهادی بیـان مـیشـود .بخـش
پايانی به جمعبندی مقاله اختصاص میيابد.

)]   2 r2 (  2 [t ]  x[t
]x[t  1]  x[t ]  v[t  1

()2

ديتاست کامل از جريانهای موتور القايی سه فاز آزمايششده در
محیط آزمايشگاهاند.

)] v[t  1]  wv[t ]  1r1 ( 1[t ]  x[t

کــه در آن پارامترهــای  1 ، wو   2وزنهــای حقیقــی و
مثبت اند که اثر اينرسی را نشان میدهند .بهترينِ مؤلفـهشـناختی
( )pbestو بهتـرينِ مؤلفــۀ اجتمــاعی ( )gbestدر هنگــام تعیــین
سرعت جديد ] v[t  1برای يک ذره مشخص است .يرايب r1

و  r2بردارهای تصادفی  rبعدیاند که در آن هر مؤلفه يک متغیر
تصادفی با توزيع يکنواخت بین صفر و يک است و عدد طبیعـی
 rمعرف بعد فضـای جسـتجو مسـئله اسـت .متغیرهـای ]  v[tو
]  x[tبهترتیب بردارهای سـرعت و موقعیـت ذره در تکـرار  tام
هستند و ]  1[tو ]   2 [tبهترتیب مؤلفههـای بهتـرين موقعیـت
شناختی ( )pbestو بهترين موقعیت اجتماعی ( )gbestهستند.

 -2الگوریتم  PSOمرتبه کسری آشوبی
الگوريتم  PSOبا مجموعهای از راهحلهای تصادفی شـروع
میشود و با بهروزرسانی نسلها ،جواب بهینه را جستجو میکند.
دو فرايند يادگیری در  PSOوجود دارد :فرايند يادگیری شناختی
که مبتنی بر تاريخچه و گذشتۀ هر ذره اسـت .فرآينـد يـادگیری
اجتماعی که مبتنی بر تاريخچه و گذشتۀ همـه ذرات اسـت و از
مبادلۀ اطالعات میـان تمـام ذرات موجـود در جمعیـت حاصـل

با توجه به اينکه ذرات به صورت زيگزاگ حرکت میکننـد،
به دلیل پیچیـدگی حرکـت ذرات و وابسـتگی حرکـت آنهـا بـه
موقعیت قبلی ،از مشتقات مرتبـه کسـری اسـتفاده مـیشـود کـه
توصیف بهتری از گذشتۀ بلندمدت حرکـت ذرات دارنـد ].[20
معادالت ( )1و ( )2با استفاده از مدل مشتق مرتبه کسری کاپوتو
بهصورت زير نوشته میشوند:
] v[t  1]  (  h w)v[t

()3
fusion scheme

2

)]  h 1r1 ( 1[t ]  x[t


)]  h  2 r2 (  2 [t ]  x[t

4
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1
]v[t  1
h

()4

x[t  1]   x[t ] 

که  مرتبۀ مشتق کسری است .پايداری الگوريتم  PSOبـا
اعمال مشتقات مرتبه کسری در ] [20اثبات شده است.
الگوريتم  PSOآشـوبی ترکیبـی از الگـوريتم  PSOو يـک
نگاشت آشوبی است که در آن اين نگاشت در فرايند مقـداردهی
اولیه و همچنین فرآيند تکامـل الگـوريتم  PSOاثرگـذاری دارد
]21و.[22
آشوب ،پديده ای در سیستمهای غیرخطی اسـت کـه شـامل
حرکت بیشمار دورهای ناپايدار است .به عبارت ديگر ،آشـوب،
يک رفتار تصادفیگونه در يک سیستم غیرخطی معین است .يک
نگاشت آشوبی ،يک سیستم دينامیکی گسسته زمان ] [23مطـابق
( )5است:
xk  f ( xk 1 ) k  1,2, ...

()5

تولید جمعیت اولیه بـا اسـتفاده از نگاشـت آشـوبی (لجسـتیک)
آورده شده است:
Algorithm 1: Pseudo-code of Initializationby
Logistic Map
1. Begin
2. Randomly initialize chaotic variables
3. while (number of maximal iterations is not
)met
4. if chaotic variable plunges into the fixed
points or the small periodic cycles
5. Implement a very small positive random
)perturbation (0,0,25,0. 5,0. 75,1
)6. map them by (0. 1,0. 26,0. 51,0. 76,0. 9
7. else
8. update the variables by
xn1   xn (1  xn ), n  0,1,2, ...
directly
9. end
10. next generation until stopping criterion
11. Remap the chaotic variables into the
optimization problem space

شبه کد الگوريتم بهینه سـازی ازدحـام ذرات مرتبـه کسـری
از نگاشت آشـوبی بـرای تولیـد دنبالـههـای اعـداد اسـتفاده

آشوبی بهصورت زير است.

می شود .اين دنباله ها که به دنبالههای آشوبی شناخته مـیشـوند،
مشخصــات نگاشــت آشــوبی ماننــد تصــادفیبــودن ،مســتقل از
زمانبودن و منظمبودن را دارند و بر اساس اين ،هـیچ حـالتی در
آنها دوباره تکرار نمیشود .دنباله های آشوبی ،دنبالههای تصادفی
در نظر گرفته میشوند و بهعنوان پـارامتر تصـادفی در الگـوريتم
 PSOآشوبی به کار گرفته میشوند .به اين ترتیـب ،دنبالـههـای
آشوبی ابزار مناسـبی بـرای کنتـرل الگـوريتم  PSOهسـتند و از
قرارگرفتن الگوريتم  PSOدر يک نقطۀ بهینـۀ محلـی در هنگـام
فرآينــد جســتجو و همچنــین از پديــدۀ همگرايــی زودهنگــام
جلوگیری میکننـد کـه از مشـکالت الگـوريتم  PSOاسـتاندارد
است .تا کنون نگاشتهای آشوبی بسیاری برای بهبود الگـوريتم
 PSOمعرفی شدهاند].[24
برای الگوريتم  PSOپیشنهادشده در اين مقالـه ،از نگاشـت
آشوبی لجستیک برای تولید يکنواخت ذرات استفاده میشود تـا
کیفیت تولید جمعیت اولیه بهبود يابد و از قرارگـرفتن در نقـاط
بهینۀ محلی جلوگیری شود .همچنـین ،بـا اعمـال مشـتق مرتبـه

Algorithm 2: Pseudo-code of FCPSO
  2 and maximum number ofو 1: Initialize w ، 1

iterations t max .
2: Initialize X min , X max , Vmin and Vmax
3: Initialize  and h
4: Generate the particles for HFPSO (Total
Number of particles is N).
6: For each particle: initialize velocity (V) as
zero and position (X) by logistic map then evaluate
objective function.
7: Update personal best and global best
8: k = 1
9: For t = 1 to tmax
10: For each particle do:
11: calculate:
)) V (t  1)  (  h w)V (t )  h 1r1 ( 1 (t )  X (t
))  h 2 r2 (  2 (t )  X (t
12: Apply Velocity Limits.

 1-2نتایج شبیهسازی الگوریتم FCPSO

کسری به بعضی از متغیرهای مدل ريايی حرکت ذره ،همگرايی

برای نشاندادن کارايی الگوريتم  ،FCPSOنتايج حاصـل از

کلی ذرات به سمت جواب بهینه بهبود میيابد .در شبه کد زيـر،

آن بــا الگــوريتمهــای  PSOاســتاندارد و  PSOمرتبــه کســری
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( )FPSOمقايســه شــدهانــد .بــرای بررســی کــارايی الگــوريتم
پیشنهادی ،از دو تابع آزمون  Sphereو  Rastriginاستفاده شده
است ] .[25در هر دو توابع ،نقطۀ هدف ،نقطۀ بهینه صفر و ابعاد
هر دو تابع  r=50است .نتايج شبیهسازی تولید جمعیت اولیه بـه
کمک آشوب با توابع هدف و مدلکردن سـرعت و مکـان ذرات
با به کارگیری مشتق مرتبه کسری و بـهازای مرتبـههـای کسـری
مختلف در شکلهای ( 1تا  )8آورده شدهاند.

شکل  :3ارزیابی تابع هدف  Rastrignبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.6

شکل  :1ارزیابی تابع هدف  Rastrignبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.2

شکل  :4ارزيابی تابع هدف  Rastrignبا سه الگوريتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.8

شکل  :2ارزیابی تابع هدف  Rastrignبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.4

شکل  :5ارزیابی تابع هدف  Sphereبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبه ازای   0.2
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موارد ،نتايج حاصل از  PSOبهبوديافته با مشتقات کسری نسبت
به  PSOاستاندارد يعیفترند و وابستگی به مقدار "  " يعنـی
مرتبۀ مشتق کسری کامالً مشاهده مـیشـود؛ بـرای مثـال ،نتـايج

بهدستآمده از  FPSOبهازای مقادير آلفا برابر بـا  0.2و  0.8از

نتايج بهدستآمده از  PSOمعمولی هم بدتر اسـت و بايـد آلفـا
 0/6انتخاب شود تا نتايج بهتری حاصل شود .رفع اين وابسـتگی
به مقدار آلفا ،يکی از اهداف آينده در مرجع ] [20بود؛ بنـابراين،
با ترکیب آشوب و مشتقات مرتبه کسری ،ديگر نـر همگرايـی
مطلوب ،به مقدار آلفا وابسـته نیسـت و در تمـام مـوارد سـريعاً
شکل  :6ارزیابی تابع هدف  Sphereبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.4

همگرا میشود؛ اين مهمترين دستاورد روش  FCPSOنسبت به
 FPSOبوده است و آن را بهخـوبی در تمـام شـکلهـای فـوق
مشاهده میشود.

 -3الگوریتم پیشنهادی
با توجه به اينکه خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچ استاتور
تأثیر مستقیم بر مشخصههای جريـان موتـور دارد ،ويژگـیهـای
جريان استاتور بهعنوان الگو برای تشخیص اين نوع خطا استفاده
شده است .فرآيند کلی روش پیشنهادی تشخیص خطا ،با توجـه
بــه شــکل  ،9شــامل جمــعآوری دادههــا ،پــردازش اطالعــات،
استخراج و کاهش ويژگی و سپس طبقهبندی و تشخیص خطا با
شکل  :7ارزیابی تابع هدف  Sphereبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.6

استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان وندکالسه بـه کمـک فـازی
نوع 2-و الگوريتم بهینهسازی ذرات است که با نظريۀ آشـوب و
مشتقات کسری بهینه شده است.
روش پیشــنهادی الگــوريتم تشــخیص خطــای ســیمپیچــی
استاتور به کمک منطق فازی نوع 2-و طبقهبند بردارهای پشتیبان
بهینهشده با الگوريتم ذرات کسری آشوبی به شرح زير است:
فاز اول :ابتدا سیگنالهای جريان سه فاز موتور در دو حالت
سالم و معیوب در ديتا بیسِ مدنظر ذخیـره مـیشـوند .فرکـانس
نمونهبرداری سیگنال بهکاررفتـه  5کیلـوهرتز و تعـداد دادههـای
نمونه ها  50،000عدد در هـر فـاز و بـرای هـر حالـت سـالم و
خطادار در شرايط مختلف بار است .مجموعه دادههای آموزشـی
و تست (که شامل  50،000نمونه است) بـه  100بخـش تقسـیم

شکل  :8ارزیابی تابع هدف  Sphereبا سه الگوریتم ،PSO

 FPSOو  FCPSOبهازای   0.6

میشوند.
ويژگیهای دامنۀ زمانی (مقدار میـانگین ،RMS ،واريـانس،
وولگی و کشیدگی) از هر بخـش (ازجملـه مجموعـه دادههـای

همانطور که در شکل های فوق ديـده مـیشـود در بعضـی

سالم و معیوب) استخراج میشود که به يـک مـاتريس 5 × 500
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از مجموعه دادههای ويژگی منجر میشود .ونین ماتريسی بـرای

محاسبۀ پارامتر  میشود .به دلیل استفاده از روش اعتبارسنجی

هر دو هدف آموزش و تست (با استفاده از آمـوزش جداگانـه و

متقاطع  ،k-foldتابع بهینه به صـورت میـانگین kام ،طبقـهبنـد و

مجموعه دادههای آزمايشی) ارائه میشود.

بهصورت زير در نظر گرفته میشود:

با توجه به اينکه تعـداد ويژگـیهـای ورودی ،بـیش از حـد

1 k
 M Ri
k i 1

()6

بزرگ است يا ويژگیهای ايافی وجود دارد ،پیشنهاد مـیشـود
مجموعه دادهها با اسـتفاده از روشهـای کـاهش ويژگـی ماننـد
تجزيهوتحلیـل مؤلفـۀ اصـلی ) ،(PCAآنـالیز تشخیصـی خطـی
( )LDAو ســاير روشهــای کــاهش ابعــاد بــه مجموعــهای از
ويژگیهای کاهشيافته تبديل شوند.

فاز دوم :در ايـن فـاز هـر يـک از SVMهـا بـا اسـتفاده از

مجموعه دادههای آموزشی ،آموزش میبیننـد؛ درنتیجـه ،در ايـن
مرحله سه  SVMانتخابی آموزش میبینند .درخور ذکـر اسـت
انتخاب تعداد SVMها منتج بـه تعـداد ورودیهـا و رولهـا در
مرحلۀ فازیسازی میشود؛ بهطوریکه اگر تعداد SVMها  nدر
نظر گرفته شوند ،تعداد ورودیها يا همان MFها برابر اسـت بـا
 2  nو تعداد رولها برابر با  22 nاست.
محاسبۀ صحت SVMها به صورت جداگانـه بـا اسـتفاده از
مجموعه دادههای اعتبارسنجی يا به عبارتی ،ديتاهـای موتـور در
حالت سالم به روش  K-foldاست که منتج به به دسـت آمـدن
مقدار دقت ( )Accuracyمیشـود .سـپس بـه محاسـبۀ فاصـله
( )Distanceبین نمونههای تستشده و صفحۀ جداکننده در هر
يک از SVMهای آموزشديده پرداخته مـیشـود .ايـن دقـت و
فاصله (برای هر بخش نمونه) در مرحلۀ فازیسازی ،مجموعهای
از ورودیها در نظر گرفته میشود.
عملکرد  SVMهـا بسـیار وابسـته بـه انتخـاب تـابع هسـته،
پارامترهای هسته و پارامترهای تنظیم است .دو تابع هستهای کـه
بیشتر استفاده میشوند ،شامل تابع هسـته  ،RBFو تـابع هسـته
 Polynomialاست.
برای پیداکردن مقدار بهینۀ پارامتر هسته  يک بـازه بـزرگ
]  [2 l , 2lدر نظر گرفته میشود؛ بهطوریکه  lيک عدد صحیو
مثبت است که اندازۀ فضای جستجو برای يافتن مقدار پارامتر 

را کنترل میکند .حال الگوريتم  FCPSOاستفاده میشود که بـه
دلیل استفاده از نظريۀ آشوب در تولید جمعیت اولیه در الگوريتم
 PSOو ب ـهروزرســانی ســرعت و موقعیــت ذرات بــا مشــتقات
کسری ،طرح پیشنهادی ( )FCPSOموجب همگرايی سريعتر و
جلوگیری از افتادن در بهینۀ محلی و درنتیجه ،زمان کمتـر بـرای

kCVMR 

در اين مقاله فرض شده است مدل ترکیبی از سـه  SVMبـا
توابع هسته  Polynomialيا  RBFتشکیل شده است .سـپس بـا
استفاده از طبقهبندی  SVMهر نمونۀ آزمايشی ،دقـت و فاصـله
محاسبه میشود .سپس سیستم فازی نوع 2-از اين شش ورودی
استفاده میکند و يک خروجی را نشان میدهد کـه نشـاندهنـدۀ
کالس هر نمونه است؛ البته شـايان ذکـر اسـت مـیتـوان تعـداد
SVMها را افزايش داد؛ درنتیجه ،تعداد ورودیهای فازی بهازای
هر  SVMدو عدد افزايش میيابند و تعداد رولها نیز  2به توان
 2يعنی  4برابر میشود.
فاز سوم :بر اساس اين ورودیها ،سیستم فـازی نـوع 2-بـه
کار رفته با توجه به رولهای تعريفشده تصـمیم مـیگیـرد آيـا
نمونه داده های آزمايشی متعلق به کالس مثبت (حالت سالم) يـا
منفی (حالت معیوب) است .گفتنـی اسـت در طبقـه بنـد SVM

استاندارد ،اهمیت میزان خطا بهازای نمونههای آموزشی مختلف،
يکسان است؛ درحالیکه منطقاً نبايد ونـین باشـد .بـا اسـتفاده از
منطق فازی ،میزان اهمیت هر نمونه در فاز آموزش دخالـت داده
مــیشــود .همچنــین بــا اســتفاده از منطــق فــازی ،در مرحلــۀ
تصمیمگیری به جای يک تصمیمگیری خشن ) (Hardدر SVM

استاندارد ،يک تصمیمگیری نرم انجام میشود.
برای دستیابی به نتايج دقیقتر با MFهای ورودی ،حداقل و
حداکثر دقت بهعنوان نقطـۀ انتهـايی وـو و راسـت (بـه جـای
معمول  0تا  )٪100تنظیم میشوند .عالوه بر اين ،فاصلۀ حداقل
و حداکثر ،نقطۀ انتهايی وو و راست فاصله  MFsانتخاب شده
است .سیستم فازی پیشنهادشده با اسـتفاده از  64قـانون سـاخته
شده است که بـه دلیـل شـش ورودی ،يعنـی  2بـه تـوان  6کـه
میشود  64قانون ،ساختار کلی هر قانون بهصورت زير محسوب
میشود:
~
~
~
IF a1 is A1i and a2 is A2i and a3 is A3i
~
~
~
and d1 is D1i and d 2 is D2i and d3 is D3i
~
)THEN g1 is O i (i  1,2, ..., 64
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شکل  - 9الگوریتم پیشنهادی تشخیص خطای سیمپیچی استاتور به کمک منطق فازی نوع 2-و طبقهبند بردارهای پشتیبان بهینهشده با الگوریتم
ذرات کسری آشوبی

بهطوریکه  A~ ijبهترتیب مجموعههای فازی مربوط به دقـت

SVMهــا اســت و  D~ ijنشــاندهنــدۀ مجموعــه فاصــلههــای

موتور القايی قفس سنجابی سه فاز  2/2کیلووات 50 ،هرتـز و 2
قطبی ،انتخاب و پس از سـیمپیچـی مجـدد اسـتاتور آن و تعبیـۀ

بهدستآمده از SVMهاست .در سیستم فازی نوع A~ ij 2-بـا دو

سرهای جداگانه از دورهای مختلف سیمپیچی اسـتاتور ،قابلیـت

تابع عضويت  Lowو  Highاست؛ درحالیکه تابع عضويت بـا

اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور در اين موتور ايجـاد شـد

 D~ ijبهعنوان  Negativeو  Positiveانتخاب مـیشـوند .بـرای

(شکل  .)10با اتصال سرهای حلقۀ سیمپیچـی خطاهـای اتصـال

نشاندادن وگونگی عملکرد رولها ،يک مورد بـهعنـوان نمونـه

کوتاه  32 ،20 ،14 ،10 ،4حلقه در موتور ايجـاد شـد .مجموعـه

تويیو داده میشود:

آزمايشگاهی مطالعهشده نیز در شکل  11نشان داده شـده اسـت.

اگر مقدار دقت ،باال و فاصلههـا مثبـت باشـد ،بـرای ونـین

مجموعه آزمايشگاهی بهکاررفته شامل بارهای الکتريکی ،ژنراتور

ورودی ،بخش بعدی بايد  0-7در نظر گرفته شـود .نیـز فـرض

سنکرون ،موتور القايی سه فاز  2/2 kWو  50هرتزی مجهـز بـه

کنید مقدار دقت ،باال باشد و فاصـلههـا منفـی باشـند ،در ونـین

سرهای ايافی سیمپیچ استاتور بهمنظـور ايجـاد خطـای اتصـال

مواردی ،نتیجه بايد  0-1در نظر گرفته شود .به اين ترتیب ،پايـۀ

کوتاه داخلی و بورد الکترونیکی شامل سنسورهای جريان است.

قانونی برای سیستم فازی مدنظر پیشنهاد میشود.

 -4میز آزمایشگاهی بهکاررفته
بهمنظور ايجاد خطای اتصـال کوتـاه داخلـی سـیمپـیچ اسـتاتور،

شکل  -10نحوۀ ایجاد خطای حلقهبهحلقه در کالف
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شکل  - 11مجموعه آزمایشگاهی )1( :بارهای الکتریکی )2( ،ژنراتور سنکرون)3( ،موتور مورد آزمایش )4( ،بورد سنسورهای جریان

 -5تحلیل نتایج عددی
در طول اين کار L ،بهعنوان يک عدد مثبت  3انتخاب شـده
است که اندازۀ فضای جستجو برای يافتن مقدار پارامتر  را در
تابع هسته  SVMکنترل میکند؛ بنابراين ،فضای جسـتجو بـرای
 برابر با ]  [2 3 , 23و فاصلۀ مربـوط بـه  ]- 7: 7[ ،Cدر نظـر
گرفته شده است .با استفاده از الگـوريتم  FCPSOمقـدار بهینـه
   8.90و  C  0.93به دست آمد.
در جدول  1میزان دقت طبقهبند در دو حالت دقت آمـوزش
و دقت تست بـا اسـتفاده از روش اعتبارسـنجی  K-foldو بـا
 k=4ذکر شده است .دريمن اطالعات جدول فوق تنها بـرای

شدهاند .مشاهده میشود تلفیق SVMها بـا هـر دو روش فـازی
نوع 1-و نوع 2-بسیار بهتر از میانگین سه  SVMانتخابشده در
حالتهای مختلف هستۀ انتخابی است .اين مويـوع بـهويـوح
نشــان مـیدهــد وگونــه روش همجوشــی ترکیبــی SVMهــای
پیشنهادشده در اين مقاله به مسئلۀ طبقـهبنـدی در يـک راه بهتـر
پرداخته است .عـالوه بـر ايـن ،اسـتفاده از تـابع فـازی نـوع2-
عملکرد بهتری نسبت به تابع فـازی نـوع 1-در ايـن آزمايشـات
داشته است.
جدول  -1نتایج دقت تشخیص خطای سیمپیچی استاتور بر حسب
درصد با استفاده از یک مدل SVM

يک  SVMو برای ديتای حاصـل از جريـان سـیمپـیچ اسـتاتور
موتور القايی در حالت خطادار است.
حال برای بررسی ترکیب بیشـتر ،از SVMهـای مختلـف و
اثرات آنها در نتیجۀ بهکارگیری روش فازی نوع 2-پیشنهادشـده
در طبقهبندی داده ها ،پنج آزمايش با ترکیبهای مختلف از توابع
کرنل انجام میشود تا مقايسهای بـا روش ترکیـب SVMهـا بـه
روش فــازی و مقايســه بــا فــازی نــوع 1-انجــام شــود .نتــايج
بهدستآمده در جدول  ،2گزارش و نیـز در شـکل  12خالصـه

Fold
Avg

4

3

2

1

γ

هسته

61

57

69

54

64

0/01

Rbf 1

88/25

89

92

85

87

0/1

Rbf 2

97/5

98

98

97

97

1

Rbf 3

89/75

92

92

88

87

8/9

Rbf 4
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شکل  - 12مقایسۀ نتایج دقت تشخیص خطای سیمپیچی استاتور بر حسب درصد با استفاده از میانگین  3مدل  ،SVMفازی نوع اول و دوم
(روش تشخیص پیشنهادی) در پنج حالت آزمایش مختلف
جدول  -2مقایسۀ نتایج دقت تشخیص خطای سیمپیچی استاتور بر حسب درصد با استفاده از تعداد  3مدل  ،SVMفازی نوع اول و دوم (روش
تشخیص پیشنهادی)
فازی نوع2-

فازی نوع1-

97

95

80.85

51.3

Rbf4

99

Poly2

92.25

Rbf2

1

100

95

90

94.5

Poly2

93.25

Poly1

82.25

Rbf4

2

97

92

90.16

94.5

Rbf1

93

Poly1

83

Rbf3

3

100

95

85.91

82.75

Rbf1

81.5

Rbf3

93.5

Rbf1

4

98

93

95.16

92.25

Rbf3

99.75

Poly2

93.5

Poly1

5

98.4

94

88.41

SVM2

 -6نتیجهگیری
استفاده از مشخصههای جريان استاتور ،روشی مطمئن بـرای
تشــخیص خطــای اتصــال کوتــاه داخلــی ســیمپــیچ اســتاتور در
موتورهای القايی سه فاز است .الگـوريتم پیشـنهادی تشـخیص،
استفاده از مدل ترکیبی طبقه بند ماشـین بـردار پشـتیبان و منطـق
فازی نوع  2است .تنظیم پارامترهای هسته  SVMبـا اسـتفاده از
الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات مرتبه کسری آشوبی بهمنظـور
به حـداقل رسـاندن میـزان اشـتباه طبقـهبنـدی و کـاهش زمـان
محاسبات انجام شد .طرح همجوشـی ( )fusion schemeبـرای

تست

Acc

Acc

Acc

Acc

RBF

Acc

RBF

Acc

RBF

Avg

SVM3

SVM1

Avg

ترکیب SVMهای مختلف بهمنظور دسـتیابی بـه نتـايج بهتـر در
طبقه بندی پیشنهاد شد و بهبود عملکرد اين طرح ترکیبی با نتايج
بهدستآمده تأيید شد .مشکل عدم قطعیت در مجموعه دادههای
تأثیرگذار بر عملکرد  SVMبا استفاده از سیستمهای منطقی
فازی نوع 2-برطرف شد که يک راهحل برای مقابله با عـدم
قطعیــت اســت .اعمــال الگــوريتم پیشــنهادی روی دادههــای
آزمايشــگاهی و میــانگین دقــت  98/4درصــد نشــان از قابلیــت
توانمند روش پیشنهادی در تشخیص خطای اتصال کوتاه داخلی
سیمپیچی استاتور دارد.
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