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  خالصه
  

بـا   روغـن تـپ چنجـر   گازهای محلول در  تجزیه وتحلیل
جهت تشخیص عیـوب   (GC)استفاده از گازکروماتوگرافی

ــر ــپ چنج ــن  ت ــل روغ ــه وتحلی ــاوت از روش تجزی  متف
ابتــدایی جهــت تشــخیص عیــوب   ترانســفورماتورها 

مقالـه ضـمن بررسـی    در ایـن  . ی باشدم هاترانسفورماتور
تشکیل شده در تپ چنجروتجزیـه   یهاخطااجمالی برروی 

تشخیص مرحله ای چندالگوریتم ،  محلولگازهای وتحلیل 
سیستم اسـتنتاج  با استفاده از  تپ جنجر ی هاوتفکیک خطا

با توجه بـه  ارائه شده است  ANFISعصبی  -فازیوفقی 
شبکه، جهت آموزش  واقعیعملیاتی ومحدودیت داده های 

قـدرت   ،والگوریتم پیشـنهادی  ت بارز این روشاخصوصی
دقت وقابلیـت   ، باال ، سرعت همگراییمناسب تعمیم دهی

 تــپ چنجــرب وعیــوتفکیــک اطمینــان بــاالی تشــخیص 
  .می باشد ترانسفورماتورهای قدرت

  
   مقدمه-1
  

شامل  Onloadتشخیص خطا در تپ چنجرهای روشهای 
رت، عکسـبرداری حرارتـی مـادون    مانیتورینگ درجه حرا

قرمز، انـدازه گیـری مقاومـت کنتاکتهـا وتجزیـه وتحلیـل       
گازهای محلول در روغن می باشد در این راستا تشـخیص  
عیب با استفاده از تحلیـل گازهـاروش متـداول تـری مـی      

گازهای محلول در روغن تپ چنجر مشـابه گازهـای   .باشد
یی گازهاامل محلول در روغن تانک اصلی ترانسفورماتور ش

ــون  ــدروژنهمچ ــان (H2)هی ــان (CH4)، مت  (C2H6)،ات
 و) CO(مونوکسید کربن، (C2H2)،استیلن (C2H4)،اتیلن

تجزیـه وتحلیـل    .]1[مـی باشـد   (CO2)دی اکسید کـربن 
گازهای محلول در روغـن تـپ چنجربـا تجزیـه وتحلیـل      

هـدف   .گازهای محلول در تانک اصلی متفاوت مـی باشـد  
شـرایط نرمـال و    تشـخیص  گازها از تجزیه وتحلیل اصلی

  . می باشدموجود  تفکیک عیوبوغیرنرمال 



تکنیک های صـحیح    کمکبه بااستفاده از گازهای حاصل و
سرویس ونگهداری تشخیص وبا تپ چنجر راعیوب میتوان 

لـذا   .جلوگیری نمودآن در از بروز خطاهای شدید موقع ه ب
ای چنـد مرحلـه    الگـوریتم در این مقاله سعی شده اسـت  

گازهای با استفاده از تپ چنجر یهاخطاوتفکیک  تشخیص
عصـبی    -اسـتنتاج وفقـی فـازی    هوشمند سیستم و محلول

ANFIS   ارائه شودخصوصیت بارز این روش با توجه بـه
دقـت وقابلیـت اطمینـان بـاالی      ،کمبود داده های واقعـی 

تشخیص عیب در قیاس با روشهای دیگرهوشمندتشـخیص  
  .عیب می باشد

  
ــه-2 ــل  تجزیـ ــوب وتحلیـ ــر  عیـ ــپ چنجـ تـ

  ترانسفورماتورهای قدرت
عیوب تپ چنجر عمدتا بدلیل  پوسیدگی وکهنگی  بیش از 
اندازه کنتاکتها، افزایش مقاومت، افـزایش درجـه حـرارت    

کربونهای تـه نشـین شـده    .وکربونیزه شدن روغن می باشد
روی کنتاکتها خود باعـث افـزایش درجـه حـرارت آنهـا      

را اصـطالحا کـک زدگـی     میشوداین مشـکل تـپ چنجـر   
(Coking) شایان ذکر است که عملکرد خیلـی   .می نامند

زیاد تپ چنجرباعث افزایش ذرات کربن درروغن ونهایتـا  
ته نشین شدن ذرات برروی کنتاکتها میشودکه خود باعـث  

اگرچه .افزایش حرارت ونتیجتا تشکیل نقطه گرم خواهد شد
 وC2H6 گازهای کلیدی در موقع تشـکیل کـک گازهـای   

C2H4گاز  اهمیت می باشد اما بهC2H2   نیز بایستی توجـه
  .]5-7[ نمود

در بعضی مقاالت راهکارهایی جهت تشخیص مشکل کک  
کک زدگـی نیـز شـامل سـه     . ]5-7[زدگی ارائه شده است

،کک زدگی متوسط وکک زدگی  ضعیفمرحله کک زدگی 
   .می باشد  شدید

 ترسـوئیچ دایور ترانسفورماتورهایی که روغـن محفظـه   در 
آرک های شدید میزان گاز  درصورت وجود مجزا می باشد

 ی کـه و در صـورت  به شدت باال می رود ) (C2H2استیلن 

داشـته   اصـلی  نشتی روغن به تانـک محفظه دایورترسوئیچ 
ممکن است  روغن تانک آزمایش گازکروماتوگرافیباشد در

اشـتباها مشــکل آرکینــگ در ترانسفورماتورتشــخیص داده  
حالت عادی و نصورت  بایستی توجه نمود که درایدر.شود

کمتر  C2H2/H2یا وجود عیب درون ترانسفورماتور نسبت 
مـی باشـد امـا در صـورت نفـوذ روغـن محفظـه         از یک

دایورترسوئیچ به داخل تانک اصلی میـزان ایـن نسـبت در    
  .] 2[برابر خواهد بود 3تا  2حدود 

 
  ANFIS عصبی –فازی ایه شبکه ساختار -3
  
           آنگاه-از قانون اگر فازی-عصبی تطبیقی های بکهش در

 Takagia-Sugeno قانون  هر خروجی .استفاده میشود
          ثابت مقادیر و ورودی متغیرهای خطی ترکیبفازی 

 خروجی از یک هر وزنی میانگین نهایی وخروجی باشد می

 تطبیقی شبکه یک کلیساختار1 شکل درقوانین میباشد های

  .میشود دهمشاه

 
  ساختارشبکه تطبیقی- 1شکل 

 دسته سه در توان می را فازی استنتاج های سیستم اغلب

  .نمود  تقسیم بندی
 شامل خروجی هر وزنی میانگین کلی خروجی :1نوع

 .باشد می خروجی عضویت تابع و قانون هر آتش قدرت

 صعودی یکنوا طرح این در شده استفاده ضویتع تابع
  .میباشد
 برای maxاپراتور کاربرد با فازی کلی جیخرو :2نوع

  برای مختلفی های طرح. آید می دست به فازی خروجی
 می  که است شده پیشنهاد نهایی دقیق خروجی انتخاب

 نیمه، (Center Of Area ) ناحیه مرکز به روشهای توان
 Mean(، میانگین حداکثری(Bisector Of Area)ناحیه



Of Maxima(حداکثرمحکو  (Maximum 

Criterion)    کرداشاره. 

 فازی آنگاه-اگر قوانیندراین روش :3نوع

Takagia,Sugeno  قانون هر خروجی .دشومیاستفاده 

 و میباشد ثابت ومقادیر ورودی های متغیر خطی ترکیب
 های خروجی از یک هر وزنی میانگین نهایی خروجی

 دی برای 3 نوع الگوی از )الف 2 (شکل.یباشدم قوانین

 شبکه ساختار در و است شده بهره گرفته زیسا فازی

  شکل .شود می استفاده الگو ازهمین نیز عصبی – فازی
 الیه های و عصبی – شبکه فازی کلی ساختار )ب 2(

 گرادیان روش مشکالت بعلت.است شده ترسیم آن مختلف

 روش محلی های درمینیمم افتادن و بودن کند یعنی

 فرآیند سرعت که میتواند (Hybrid)ترکیبی آموزش

 روشود است شده پیشنهاد ببرد، باال بسیار را آموزشی

 یادگیری روش و (Batch) گروهی یادگیری
 از استفاده با .میشود استفاده ترکیبی یادگیریالگودر

 تا ها ،سیگنال رو پیش مسیر در ترکیبی یادگیری الگوریتم

 نتیجه وپارامترهای روند می پیش جلو سمت به چهارم الیه

 رو، پس مسیر در میشود شناسایی مربعات حداقل تخمین با

 پیش وپارامترهای شود می منتشر عقب سمت به خطا نرخ

 پارامترهای .روزمیشوندب نزولی گرادیان روش با فرض

 )نتیجه پارامترهای درفضای( بهینه شده شناسایی نتیجه

 میشوند ثابت فرض پیش پارامترهای که شرایطی تحت

  .]8[میباشند بهینه
  
  
  
  
 
  
  
  
  

پارامترهای ارزیابی دقت آموزش وتست شبکه -4
  ای طراحی شدهه
  

جهت ارزیابی دقت تست،  همچنین بررسی وضعیت قدرت 
تعمیم دهی و درون یابی شبکه از معیارهـای زیـر اسـتفاده    

  :شده است
  )Mse(مربعات خطا مجموعمتوسط به دست آوردن -1
مطابق خطای نسبی Rms روش از خطا گیری اندازه -2

  :فرمول زیر

  
 

به دست آوردن متوسـط درصـد خطـای مطلـق طبـق       -3
  :فرمول

   
  

تعداد کل  Nمقدار تخمینی و  Yprمقدار واقعی و   Yacکه 
  .داده ها است

  : به دست آوردن متوسط دقت تست با استفاده از فرمول-4
      N                                                             

yAverage=1/N ∑     y( i)                                                  
i=1                                                        

می شود اگر دسته بندی خطا صحیح انجام شده  y(i)  1=که
 Nاگر دسته بندی خطا غلط انجام گیـرد و  y(i)   0= باشد و

  .عداد داده ها می باشدت
آنالیز رگرسیون بین پاسخهای تخمـین زده و خروجـی    -5

واقعــی کــه در واقــع معیــاری جهــت نشــان دادن میــزان 
 r,b,mدر این روش از سـه پـارامتر   . همبستگی آنها است

محل تالقی و  bشیب،   mکه به ترتیب   .استفاده می شود
r درصورتیکه ضرایب میزان همبستگی رگرسیون است mو 
r  به یک وضریبb       بـه صـفرنزدیک شـود نشـان دهنـده

همبستگی مناسب پاسخهای تخمینی با مقـدار واقعـی مـی    
 کلی ساختار )ب سازی؛ فازی دی برای 3 نوع الگوی )الف 2 (شکل  .باشد

  عصبی– فازی شبکه

 



  طراحی شبکه تشخیص وتفکیک عیوب -5
  

از  ANFISعصـبی    -جهت طراحی شبکه وفقـی فـازی   
گاز کرومـاتوگرافی روغـن تـپ    عملیاتی نمونه  120تعداد

تجزیه وتحلیل برروی دیتـا هـای    چنجر استفاده شده است
نمونـه   60از ایـن تعدادحـدود    ور انجام شده اسـت  مذک

نمونه وضعیت غیرنرمال شامل مشـکل   60وضعیت نرمال و
آرکینگ،کک زدگی شدید،کک زدگی متوسط وکک زدگی 

  . ضعیف می باشد
شبکه تشخیص وتفکیک همزمـان   اولین شبکه طراحی شده

خروجـی   4و  مـذکور ورودی شـامل گازهـای    7با  عیب 
ــامل  ــال ش ــی  ،وضــعیت نرم ــک زدگ ــکل آرکینگ،ک مش

بـوده کـه    شدید،کک زدگی متوسط وکک زدگی ضـعیف 
بــدلیل کمبــود داده هــای آمــوزش وبــزرگ بــودن ابعــاد 

نتایج مناسبی حاصـل نگردیـد لـذا     ،دقت شبکه کم وشبکه
شـبکه   عملکـرد،  جهت افـزایش دقـت وقابلیـت اطمینـان    

در سه  راکوچکتر نموده بطوریکه تشخیص وتفکیک عیوب 
ده شـ طراحـی   3ق فلوچارت پیشنهادی شـکل  مرحله مطاب

  .    است
  
ـ  -6  بوفلوچارت پیشنهادی تشخیص وتفکیک عی

  تپ چنجر
 پیشنهادیمراحل تشخیص وتفکیک عیب مطابق فلوچارت 

با توجه به بررسـیهای بعمـل آمـده در حالتهـای     . می باشد
مختلف، بهترین الگوریتم پیشنهادی بمنظور افـزایش دقـت   

الگـوریتم   ،عملیـاتی دیت داده های تست با توجه به محدو
تشخیص سه مرحله ای خواهد بودبدین ترتیـب کـه ابتـدا    

اولیه میشود در این  ANFISداده های ورودی وارد شبکه 
تپ چنجرترانسـفورماتور    نرمالوغیر نرمالمرحله وضعیت 

 نرمــالتشــخیص داده میشــود در صــورتیکه وضــعیت غیر
 ANFISبکه تشخیص داده شود مجـددا داده هـا وارد شـ   

ثانویه شده وعیوب تپ چنجـر ترانسـفورماتور کـه شـامل     

ــگ  ــی(Arcing)آرکین ــک زدگ ــی (Coking)   و ک م
در مرحله بعـد درصـورتی کـه    . باشدتشخیص داده میشود

شـبکه  واردداده هـا  مشکل کک زدگی تشخیص داده شود 
ANFIS راتب کک زدگی شامل کک زدگی مثالثیه شده تا

تشـخیص  زدگی شـدید  ضعیف، کک زدگی متوسط وکک 
  . شودداده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــخیص -7 ــبکه تش ــی ش ــال   طراح ــعیت نرم وض

  وغیرنرمال
  

 ورودی7شبکه طراحی شده جهت تشخیص عیـب شـامل   

,CO,CO2 H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2  وخروجـــی
تعداد داده هـای  .شامل وضعیت نرمال وغیر نرمال می باشد

وضعیت نرمال داده مربوط به  60داده بوده که  140ورودی 
 فازی برای.داده مربوط به وضعیت غیرنرمال می باشد 80و

بعد از سعی وخطاهای انجام شـده   شبکه ورودیهای سازی
    ازبمنظور دستیابی به بهترین شـبکه از نظـر دقـت تسـت،     

استفاده شـده   1ذکر شده درجدول  شبکه ای با مشخصات

 تپ چنجر فلوچارت تشخیص وتفکیک عیوب- 3شکل 

 



ده دا 105داده حـدود   140در این حالت از مجموع  .است
داده نیزبصـورت رنـدم   35بصورت رندم جهت آمـوزش و 

هر  4مطابق شکل  جهت داده های تست انتخاب شده است
 128وازتعـداد   Gaussmfتابع عضویت  2ورودی شامل 

  .استفاده شده استقانون 
  

  ANFISعصبی  - فازی تشخیص عیبشبکه مشخصات  - 1جدول 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  

ار خطا ی آموزش وتست نشان داده شـده  نیز نمود 5شکل 
تکـرار  اول مربـوط بـه آمـوزش      150در این حالت .است

  .تکراربعد نیزمربوط به داده های تست میباشد 150و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

مقدار ارزیابی عملکرد شبکه طراحی شده شامل  2درجدول 
متوســط  ،ی نســبیخطــا Rms، مربعــات خطــا  مجمــوع

ــهتســت  درصــدخطای مطلــق ومتوســط دقــت همــراه  ب
در حالت آموزش وتست ارائـه شـده    پارامترهای رگرسیون

  .است
  شبکه طراحی شده جدول ارزیابی داده های آموزش وتست- 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

نمودار رگرسیون نتایج پاسخهای تخمـین زده   7و 6در اشکال 
شـده  ارائـه   تسـت شده وپاسخهای واقعی در حالت آموزش و

  .است
  
  

    آموزش  تست  

  )Mse(مربعات خطا مجموعمتوسط   0065/0  0705/0
3/10  74/8  Rms خطای نسبی 

  )MAPE(درصدخطای مطلقمتوسط   27/5  03/8
  متوسط دقت   94/0  89/0
9/0  99/0  m    

  رگرسیون
  

051/0  0029/0  b  
96/0  998/0  r  

 7  تعداد ورودی
 2  تعدادخروجی
 294  تعدادگره ها

 1024  تعدادپارامترهای خطی
 28  تعدادپارامترهای غیر خطی

 150  تعداد تکرار
 2 تعدادتابع عضویت برای هرورودی

 Gaussmf  نوع تابع عضویت
 128  تعداد قوانین فازی

 105  داده های آموزشتعداد
 35  تعداد داده های تست

 258 )ثانیه(مجموع زمان آموزش وتست

گاز اصلی ورودی در حالت تشخیص عیب 7مایش تابع عضویت ن-4شکل
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  تکرار 150نمودارخطای داده های آموزش وتست با - 5شکل
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  نموداررگرسیون درحالت تست - 7شکل 

  

  عیب تفکیکANFIS طراحی شبکه -8
  

بعد از مرحله تشخیص عیب یعنی مشخص نمودن وضعیت 
نرمال وغیرنرمال در صورتی که شبکه وضعیت غیرنرمال را 
تشخیص دهد بایسـتی شـبکه ای جهـت تفکیـک عیـوب      

عـدد   80تعداد داده معیوب جهت آمـوزش  . طراحی نمود
موردمشکل  20مورد مربوط به مشکل آرکینگ، 25بوده که 

 17مـورد کـک زدگـی متوسـط و      18کک زدگی شـدید، 
تفکیـک  اولـین شـبکه    .موردکک زدگی ضعیف بوده است

 خروجـی شـامل   4ورودی و 7طراحی شـده شـامل   عیب 
مشکل آرکینگ،کک زدگی شدید،کک زدگی متوسط وکک 

های آموزش باتوجه به کمبود داده .می باشد زدگی ضعیف
نتایج ارزیابی دقـت داده هـای    وبزرگ بودن ابعاد خروجی

بنابراین درمرحله بعد ضمن  هآموزش وتست قابل قبول نبود
تعداد داده های آموزش بوسیله شبیه سازی داده های اینکه 

داده ارتقـا داده شـد    200بـه    _+ 5%موجود با تلـورنس   
 مطــابق شــبکه تفکیــک عیــب را کــوچکتر ودردومرحلــه

این بارشـبکه طراحـی   .طراحی نمودیم یدفلوچارت پیشنها
خروجی شـامل مشـکل آرکینـگ     2ورودی و 7شده شامل 

نتـایج کلـی   3 درجـدول   .ومشکل کک زدگی مـی باشـد  
کـه   ارزیابی عملکرد شبکه طراحی شده ارائه شـده اسـت  

  .قابل قبول می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ طراحی شـبکه تفکیـک    -9  ب کـک زدگـی  وعی

   ANFISبا
  

تفکیک عیب آرکینگ وکک زدگـی توسـط شـبکه      پس از
ANFIS ثانویه در صورتی که مشکلCoking   تشـخیص
  وارد شبکه مطابق فلوچارت پیشنهادی داده ها  داده شود

ANFIS عدد7 ی شبکه مذکورتعداد ورودیها.میشود لثیهثا 
متوسـط   Coking ضعیف،Cokingبوده وخروجی شامل 

جدول ارزیابی داده های آموزش وتست شبکه تفکیک - 3جدول

   آرکینگ  کک زدگی 

  متوسط دقت آموزش 93/0  96/0
86/2  3/3   )MAPE (در حالت آموزش  
67/4  25/6 rms  خطای نسبی آموزش  
983/0  977/0 m   رگرسیون داده های

  آموزش
  

007/0  009/0 b  
950/0  913/0 r  
  متوسط دقت تست  9/0  92/0
27/5  27/7  )MAPE (در حالت تست  
94/8  86/10 rms  خطای نسبی تست  
96/0  963/0 m  

ای رگرسیون داده ه
  تست

 

0181/0  0168/0 b  
93/0  903/0 r  

 نموداررگرسیون درحالت آموزش - 6شکل



 160نیزاده های آموزش شدیدمی باشد تعداد دCoking و
مشخصـات کامـل شـبکه طراحـی شـده در      .می باشد داده

  .ارائه شده است 4جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نیز نمودار روندخطا ی آموزش وتست برحسب  8در شکل 
تکرار اول مربـوط   300.تعداد تکرارها نشان داده شده است

تکرار بعدی مربوط به داده های  300به داده های آموزش و
نمودار تفـاوت مقـدار واقعـی    نیز 9ت می باشددرشکل تس

  . شده است ارائه برحسب داده ها وپیش بینی شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقدارمتوسط دقت آمـوزش وتسـت، متوسـط     5درجدول  
 مجموعمتوسط خطای نسبی و Rmsدرصدخطای واقعی ، 

در  m,b,rمربعات خطا بـه همـراه پارامترهـای رگرسـیون    
ده های آموزش وتسـت بـا یکدیگرمقایسـه شـده     حالت دا

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جهت بررسـی وضـعیت داده هـای آمـوزش و     6درجدول 
تســت بــه تفکیــک عیــوب مقدارمتوســط دقــت، متوســط 

خطـای   Rmsو همچنـین  ) MAPE(درصدخطای واقعی 
نسبی در حالت داده های آموزش وتسـت مربـوط بـه هـر     

  .عیب به تفکیک ارائه  شده است
  
  
  
  

 7  تعداد ورودی
 3  تعدادخروجی
 294  تعدادگره ها

 1024  تعدادپارامترهای خطی
 28  تعدادپارامترهای غیر خطی

 300  تعداد تکرار
 2 تعدادتابع عضویت برای هرورودی

 Gaussmf  تابع عضویتنوع
 128  تعداد قوانین فازی

 120  تعداد داده های آموزش
 40  تعداد داده های تست

 349 )ثانیه(مجموع زمان آموزش وتست

 ANFISعصبی-مشخصات شبکه تفکیک عیب فازی-4جدول

   آموزش  تست 

  متوسط دقت  95/0  91/0
54/7  13/3  )MAPE(  

  )Mse(مربعات خطا مجموعمتوسط  0027/0  0107/0
02/10  73/5 Rms  خطای نسبی  
98/0  1  m    

  رگرسیون
  

032/0  00013/0  b  
95/0  99/0 r  

جدول ارزیابی دقت داده های آموزش وتست درحالت - 5جدول

  برحسب تعداد داده نمودارتفاوت مقدارواقعی وپیش بینی-9شکل

 تکرار300نمودارخطای داده های آموزش وتست با- 8شکل
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شـبکه  با عیب کک زدگیطراحی شبکه تفکیک  -9

  ANFIS ومقایسه با شبکه عصبی
  

هدف از این بخش از مقاله طراحی شبکه تفکیک عیب کک 
-فـازی شـبکه   نتـایج  زدگی باشبکه عصـبی ومقایسـه بـا   

برتـری دقـت   جهـت مشـخص نمـودن      ANFISعصبی
نسبت به شبکه عصـبی   ANFISوقدرت تعمیم دهی شبکه

  .می باشد
ــاقی   ــادگیری انطب درشــبکه طراحــی شــده از الگــوریتم ی

Rprop   علت استفاده از این الگوریتم استفاده شده است
کارایی وسرعت همگرایی باال نسبت به الگوریتمهای سـاده  

در شبکه های چند الیـه معمـوالً از توابـع     ترمی باشد زیرا
بع ایـن تـا  . استفاده می شود (Sigmoid)دیئانتقال سیگمو

ــده  ــابع فشــرده کنن ــوده و ) Squashing( اصــطالحاً ت ب
محدوده کوچکی فشـرده میکنـد   ورودیهای نامحدود را به 

تابع هنگامی دارای این خصوصیت است که شیب  این تابع

به سمت صفر میـل   که ورودی مقدار بزرگی را اختیار کند،
این مسئله در استفاده از الگوریتم بیشـترین نـزول   می کند 
زیرا در ایـن صـورت گرادیـان دارای    . جاد میکندمشکل ای

مقدار کمی میشود ودر نتیجه تغییر کمی در وزن ها وبایاس 
ها ایجاد میکند ودر نتیجه وزنها وبایاسـها از مقـدار بهینـه    

  .شان فاصله زیادی خواهند داشت
     ، حذف این اثـر منفـی    Rpropروش  ازبکارگیریهدف .

تق بـرای محاسـبۀ جهـت    تنها از عالمـت مشـ  زیرامی باشد
بهنگام شدن وزن استفاده می شود و مقدار مشتق اثـری بـر   

  .روی بهنگام شدن وزن ندارد
ورودی بــوده  7دارای  Rprop بــا شــبکه طراحــی شــده

 متوسـط و  Coking ضعیف،Cokingخروجی شامل 3و

Coking بـا روش سـعی وخطـا ضـرایب     شدید می باشد
ی از کـم بـه زیـاد    یادگیری وتعدادنورونها والیه های مخف

تغییرداده شدند با درنظرگرفتن پارامترهای کارایی وارزیابی 
دقت شبکه بهترین حالت بدست آمـده شـبکه ایسـت کـه     

  .ارائه شده است 7مشخصات آن درجدول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Coking 
  شدید

Coking  
  متوسط

Coking 
  ضعیف

متوسط دقت 9896/0  9488/0 9818/0
  آموزش

35/2 46/4  42/2 )MAPE(
داده های 
  آموزش

87/4 09/6  12/4 Rms خطای
  نسبی آموزش

متوسط دقت 927/0  902/0 921/0
  تست

7/7 72/8  07/6 )MAPE(
داده های 
  تست

16/10 45/11  55/9 Rms خطای
  نسبی تست

 جدول ارزیابی دقت داده های آموزش وتست به تفکیک-6جدول
 نوع عیب کک زدگی

  تعداد ورودی  7
  تعداد خروجی  3

  شبکه سه الیه  Logsigبا تابع انتقال  3-20-30
  تعداد داده های آموزش  80
  تعدادداده های تست  40
 validationتعدادداده های   40

  تعداد تکرار  300
01/0  net.trainParam.lr 

  
2/1  net.trainParam.de

lt_inc 
 

5/0  net.trainParam.de
lt_dec 
 

07/0  net.trainParam.de
lta0 
 

50  net.trainParam.de
ltamax 
 

جهت تشخیص  Rpropه عصبی مشخصات شبک- 7جدول 



  
 )Over Fitting( بیش برازش جهت جلوگیری از مشکل

کـل داده  از  4/1شبکه و افزایش قدرت تعمیم دهی حدود 
خطـای  . اسـتفاده مـی شـود    validها به عنوان داده های 

validation   در طول مرحله آموزش شبکه انـدازه گیـری     
می شود در مراحل اولیه آموزش شبکه این خطا شروع بـه  

، بـیش بـرازش  کاهش  می کند اما به محض شروع مشکل 
خطا شروع به افزایش نموده در این حالت آمـوزش شـبکه   

 ده تـا پارامترهـای شـبکه در مینـیمم خطـای     متوقـف شـ  

validationاز داده ها  4/1از طرفی حدود . حاصل شوند
. برده شده اسـت نیز جهت بررسی دقت تست شبکه به کار 

مربعــات خطــا ی داده هــای مجمــوع نمودار 10در شـکل  
Test,Train,Validation بر حسب تعداد تکرارها نشان

  .داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در حالت آموزش وتست مقدارمتوسط دقـت ،   8جدول در

خطای نسبی به همـراه   rmsمتوسط درصدخطای واقعی ، 
حالتهای مختلـف مشـکل   در  m,b,rپارامترهای رگرسیون

Coking ارائه شده است.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــکل  ــای    11درش ــت داده ه ــیون جه ــای رگرس پارامتره
Test,Train,Validation   ن داده ورگرسیون کلـی نشـا

میشـود میـزان همبسـتگی    شده است همانگونه که مشاهده 
  .می باشد تر پایینANFIS شبکه  درقیاس با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برحسب تعدادتکرارهاTest,Train,Validation نمودارخطای-10شکل

  Test,Train,Validationنموداررگرسیون درحالت  -11شکل

  به تفکیک عیب کک زدگی جدول ارزیابی دقت آموزش وتست- 8جدول

Coking 
  شدید

Coking  
  متوسط

Coking  
  ضعیف

  

  متوسط دقت آموزش  889/0  858/0 881/0
35/6 46/9  42/7   )MAPE (در حالت آموزش  
17/9 01/12  12/10  Rms  خطای نسبی آموزش  
92/0 9/0  82/0  m    

  اده های آموزشرگرسیون د
  

058/0 034/0  .052/0  b  
89/0 89/0  93/0  r  
  متوسط دقت تست  757/0  712/0 769/0

7/11 72/14  07/12   )MAPE (در حالت تست  
36/16 45/18  55/17  Rms  خطای نسبی تست  
85/0 86/0  81/0  m  

  رگرسیون داده های تست

 

032/0 0161/0  021/0  b  

82/0 78/0  75/0  r  
 



رزیابی دقت آموزش وتست شبکه ا پارامترهای با مقایسه
جدول ( ANFISونتایج ارزیابی شبکه  )8جدول (عصبی 

 عصبی-مالحظه میشود که دقت شبکه فازی)  6

ANFISشتر از شبکه عصبی تطبیقیبمراتب بی  

Rpropمی باشد  . 

  
  نتیجه گیری-10

تشخیص خطا در تپ چنجـر ترانسـفورماتورهای   روشهای 
شـامل مانیتورینـگ درجـه حـرارت، عکسـبرداری      قدرت 

حرارتی مادون قرمز، اندازه گیری مقاومت کنتاکتها وتجزیه 
وتحلیل گازهای محلول در روغن  می باشد در این راسـتا  

            ب با استفاده از تحلیل گازهاروش متداول تری تشخیص عی
 در این مقاله با هدف افزایش دقـت تشـخیص و   .می باشد

تفکیک عیـوب تـپ چنجـر ترانسـفورماتورهای قـدرت ،      
الگوریتم سه مرحله ای تشخیص ونهایتاتفکیـک عیـب بـه    

ارائه گردیـد   ANFISکمک استنتاج تطبیقی فازی عصبی 
تعداد داده های عملیاتی مناسب وواقعی،  با توجه به کمبود

ت بارز این الگوریتم دقت تست ، قدرت تعمـیم  اخصوصی
و سرعت همگرایی باال نسبت به شبکه عصبی  مناسب دهی

نمونـه   5میباشد در نهایت نیز الگوریتم پیشـنهادی بـرروی   
قدرت که درکارگاه مورد  تپ چنجر معیوب ترانسفورماتور

رد آزمــایش ونتــایج حاصــله بررســی قرارگرفتــه انــد مــو
  ارائه شده است9درجدول
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  یوب نتایج تست نهایی روش پیشنهادی برروی نمونه های واقعی تپ چنجرهای مع).9(جدول

  شماره  Co2 Co C2H2 C2H6  C2H4  CH4  H2 الگوریتم پیشنهادی  تشخیص واقعی

  1  2193  956  1714  307 125 1804 5 کک زدگی ضعیف  کک زدگی ضعیف

  2  217  749  1754  171 33 210 602 کک زدگی شدید  کک زدگی شدید

  3  1094  7535  23548  3803 426 230 2212 کک زدگی ضعیف  کک زدگی ضعیف

در سلکتور آرکینگ
  سوویچ

  4  210  43  102  12 187 167 1070 آرکینگ 

  5  9083  3279  9606  1136 8527 381 4769 شدیدآرکینگ   آرکینگ

  
 


