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 دهکیچ

تواند موجب عملکرد اشتباه یا عدم عملکرد بموقع گردد، لزوم شناسایی و های حفاظتی میدر برخی از رله CTاز آنجا كه اشباع 

جبرانسازی سریع آن بمنظور پیشگیری از عملکردهای ناخواسته، ضرورتی انکارناپذیر است. با وجود آنکه در سیستمهای مددرن، از  

CT [ به منظور رفدع ایدن مشدکر در سیسدتمهای     1-3یا با هسته غیر مغناطیسی )روگوفسکی( استفاده میشود ]های بدون هسته

در این مقاله جبرانسازی جریدان مودو    [ استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیشنهاد شده است. 4-11موجود در بسیاری از مراجع ]

بدرداری  استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در شرایط حدین بهدره  ناشی از پدیده اشباع در ثانویه یك ترانسفورماتور جریان با 

سازی شده و نشدان داده شدده   )آنالین( در حضور تغییر ساختار شبکه، گذراهای موجود در خطوط بلند و نیز در شرایط نویزی شبیه

های متناظر، عملکرد شبکه عصبی را در توان با استفاده از دادهاست كه عملکرد قابر قبولی در این شرایطی ندارد. با وجود آنکه می

مورد نیاز آن برای بازسازی سیگنالهای دریافتی بقدری زیاد است كه عمالً نمدی تدوان از    شرایط مذكور بهبود بخشید اما نهایتاً زمان

 آن در شرایط آنالین استفاده نمود. 

 یش عملی بر روی یك هسدت  واقودی اسدتخرا    شده در این مقاله بر اساس آزمابررسی CTشایان ذكر است مشخصات هسته 

اعمال و موارد فوق الذكر مورد بررسدی قدرار گرفتده     EMTP-RVافزار گردیده و مدل منتجه در قسمتی از شبکه ایران در محیط نرم

 .است

 یدیلكلمات ك

 جبرانسازی جریان موو   ثانویه؛ پدیده اشباع؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ ترانسفورماتور جریان

 

 همقدم -1

جهت اخذ   موجود های فشارقوی در شبکه CTاهمیت استفاده از 

های سیستم سیگنال جریانی متناسب با جریان اولیه و تزریق آن به رله

بمنظذور   ،هذا CT در حفاظتی بر کسی پوشیده نیست. بذا وجذود اینکذه   

کذردن  پیچی اولیه و ثانویه و کمینذه کردن شار پیوندی بین سیمبیشینه

بذودن  ، به دلیل غیرخطیشودهای آهنی استفاده میهشار نشتی از هست

مولفذه  وجود باشند. شدن میمشخصة مغناطیسی هسته، مستعد اشباع

DC طرف اولیة  یجریان خطادر  میراشوندهCT کذار  نقطة  نیزCT  در

بذاتتر از زانذوی منحنذی     ایاحیذه ن طذی ننذد سذیکل اول خطذا را بذه     

هش شذذدید انذذدوکتانس کذذه کذذا) منتقذذل نمذذودهشذذوند ی مغنذذاطیس

 بذدنبال دارد  و هسته را  کنندة مغناطیسی و افزایش جریان مغناطیس

را سذبب  سیگنال خروجذی  و اعوجاج  CTافزایش خطای نسبت تبدیل 

که این موضوع سذبب ایاذاد اخذتالل در عمدکذرد        1)شکل )شود می

تواند در خطاهای شدید جریان بات، مانع از های حفاظتی شده و میرله

های دیفرانسذیل  های اضافه جریان شده و یا در عمدکرد رلهعمدکرد رله

 .ترانسفورماتورهای قدرت، ایااد اختالل نماید

مقاتت زیادی در خصوص پدیدة اشباع ارائه  ردیده که به برخذی  
[ مشکالت ابتدایی ناشذی از  11-11در مراجع ]از آنها اشاره شده است. 

در برخی کاربردهذا،   است.قرار  رفته  ها مورد بررسیCTبروز اشباع در 
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هایی برای عمدکرد صحیح رله با وجود پدیذدة اشذباع یکطرفذه    الگوریتم

و صحت عمدکرد آنها به اثبات رسذیده اسذت    ارائه و در عمل پیاده شده

توان به تشخیص و تمایز خطای درونی از بیرونی در که از آن جمده می

[. بذا ایذن وجذود در اغدذب مذوارد      14های دیفرانسیل اشاره نمذود ] رله

های اضافه جریان و دیستانس ، عمدکرد صحیح رله )همچون مبحث رله

در غیاب شکل واقعی و بدون اعوجاج سیگنال جریان، انتظاری بیهذوده  

سذازی سذیگنال   های مختدفی بذرای جبذران  بوده و بر این اساس، روش

[ 15به مرجذع ] توان جمده میآن از که ارائه شده  CT جریان خروجی 

برای محاسبه شذار هسذته از روی    یلگوریتمادر این مرجع  .اشاره نمود

ایذن الگذوریتم    کهسازی آن پیشنهاد شده جریان ثانویه و سپس جبران

را در شذذرایم مختدذذ   CTبخذذوبی شذذار هسذذته را محاسذذبه و اشذذباع  

دهد؛ با این وجود فرض بر آن اسذت کذه شذار پسذماند در     تشخیص می

که در شرایم واقعی فرضی نامناسب و غیذر   باشدبات صفر شروع محاس
[ نیز روشی پیشنهاد شذده کذه طذی    16در مرجع ] باشد.قابل دفاع می

کنند ی، ایذن جریذان بذه جریذان     آن، پس از تخمین جریان مغناطیس

شود. شدة ثانویه حاصل میو جریان اصالحشده اضافه  یریثانویة اندازه

م مختد  خطا و سیستم بخوبی کار کرده لیکن این الگوریتم برای شرای

[ بر این فذرض اسذتوار اسذت کذه شذار      15] رجعالگوریتم آن همانند م

[ از روش حذداقل  11در مرجذع ]  باشد.پسماند قبل از وقوع خطا صفر 

مربعات خطا بمنظور جبرانسازی جریذان معذوج ثانویذه اسذتفاده شذده      

ی بذرای تصذحیح   مصذنوع -روش دیگر، بکار بذردن شذبکه عصذبی    است.

جریان ثانویه معوج ترانسفورماتور جریان در اثر اشباع است. ایذن روش  

[ که وابستگی به ظرفیت ثانویذه  4-11در مقاتت زیادی استفاده شده ]

)بِردن  ترانسفورماتور جریذان، و عذدد درنظر ذرفتن عذوامدی همچذون      

از جمدذه  توانند روی اشباع تاثیر   ار باشند تغییر ساختار شبکه که می

 نقایصی است که در این مقاتت مغفول مانده است.
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 CTهای اولیه و ثانویه موو  جریان ( :1ر )کش

شذبکه عصذبی    روشتذا عمدکذرد   در این مقاله، تالش شده اسذت  

دیذد اه تذاثیر   از  CTجبرانسازی جریان معوج ثانویذه  بمنظور مصنوعی 

ر شبکه )همانند خروج یذ  خذم و کذاهش قذدرت     عوامل تغییر ساختا

نویز محیطی و تأثیر اغتشاشات ناشذی از  ذ راهای خذم    ، اتصال کوتاه 

 مورد بررسی واقع  ردد.

های آشکارسازی تزد به ذکر است که در این مقاله بر اساس روش

فذرض   [،11و  11] پدیده اشباع که توسم همین نویسند ان ارائه شده

 .باشدشروع و پایان اشباع مشخص می هکه لحظ بر آن است

 مدلسازی ترانسفورماتور جریان -2

ارائه  CTهای  ونا ونی برای مدل ،[11-21] ی همچوندر مراجع

هذای  ذ رای   حالذت  تذوان از آنهذا بذرای تازیذه و تحدیذل     شده که می

های ارائذه شذده، دقذت    الکترومغناطیسی استفاده نمود. در تمامی مدل

زی مغناطیسی هسته وابسذته بذوده و در واقذع    مدل به نگونگی مدلسا

  ردد.از تفاوت بین مدلسازی هسته ناشی می ،هاتفاوت بین روش

در این مقاله، از روشی سذاده مبتنذی بذر مذدل واقعذی هسذته در       

شرایم دائمی استفاده شذده اسذت کذه نحذوه اسذتخراج آن در شذرایم       

 ت.سازی ارائه  ردیده اسآزمایشگاهی و اعمال آن در مدل

 سیسترزیه یمنحن استخرا  روش -2-1

واقعذی   CTابتدا هسته ی   CTدر این مقاله، به منظور مدلسازی 

پیچذذی و منحنذذی  سذذیم 1/111کیدوولذذت را بذذا نسذذبت تبذذدیل    61

-EMTPافزار استخراج و در نرد یآزمایشگاه شرایمهیسترزیس آن در 

RV مذدار آزمایشذگاهی اسذتخراج    2در شذکل )  .مدلسازی شده است  
 نشان داده شده است. CTنی هیسترزیس هسته منح

در آن   استفاده شده است که 1بدین منظور مداری مطابق شکل )

های مقدار مقاومت
pR وRs     بترتیب ی  اهم و ده مگذا اهذم بذوده و

باشد. در واقع با اتصذال سذمت   روفاراد میمیک 12/1نیز  Cمقدار خازن 

فقم جریان مغنذاطیس   CTبدلیل بازبودن ثانویه  acVاولیه این مدار به

کنند ی هسته در مدار جاری خواهد شذد کذه تمذامی ایذن جریذان از      

رد. با توجه به مقدار بسیار بذاتی مقاومذت   عبور خواهد ک pRمقاومت

توان از جریان عبوری از این شاخه صذرفنظر نمذوده و   شاخه موازی می

باشد ولتاژ که برابر ی  اهم می pRدر نتیاه با توجه به مقدار مقاومت

معذادل جریذان   شذود،  اندازه  یری مذی  1CHدوسر آن که توسم کانال 

مغناطیس کنند ی هسته است. ولتاژ دوسر شاخه موازی برابر بذا ولتذاژ   
اعمالی به هسته بوده که با توجه به مقادیر انتخاب شده بذرای خذازن و   

را معادل ولتاژ دو سر هسته  Rsتوان ولتاژ دوسر مقاومتمقاومت، می

 درنظر  رفت. 

 یذری  اندازه 2CHکه توسم کانال  Cناا که ولتاژ دوسر خازن از آ

ای ایااد شده توسذم  درجه 01توان به دلیل اختالف فاز شود را میمی
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 رفذت، و بذا در نظذر  ذرفتن     خازن، بعنوان ضریبی از شار هسته درنظر

 همفاز بودن جریان و ولتاژ شاخه موازی روابم زیر بدست خواهند آمد:
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دو ابزار بذرای مدلسذازی منحنذی     EMTP-RVافزار در محیم نرد

 و رآکتور هیسذترزیس  خطیس وجود دارد که شامل سد  غیرهیسترزی

هستند. سد  غیرخطی به منظور مدلسازی هسته بذه   ال   -4)شکل )

منحنی مغناطیس شوند ی هسته )متوسذم منحنذی رفذت و بر شذت     

ایذذن روش قذذادر بذذه مدلسذذازی حدقذذه   و لذذ ا مغناطیسذذی  نیذذاز دارد

 باشذد. ده سذازی مذی  سهولت در پیا آن،هیسترزیس نبوده و تنها مزیت 

بصذورت کامذل در   باید حدقه هیسترزیس  با دقت باتتر، مدلسازیبرای 

رآکتذور هیسذترزیس   مذدل  ابزار فیدتر هیسترزیس برازش و سذپس در  

تر از روش اول بذوده و در  . مدلسازی با این روش مشکل رددبار  اری 

عین حال به دلیل اینکه در این روش حدقه هیسترزیس بصورت کامذل  

  1 ذردد از دقذت بذاتتری برخذوردار اسذت. در شذکل )      دلسازی مذی م

 CTو مذدل مذداری     EMTP-RVافذزار  ابزارهای معرفی شذده در نذرد  

مدلسازی شده، نشان داده شده است. برازش حدقه هیسترزیس در ابزار 

منحنی رفت بخشی از فیدتر هیسترزیس با وارد نمودن مختصات دقیق 

منحنذذی کامذذل شذذروع و پذذس از آن، واقذذع در ربذذع اول هیسذذترزیس 
. دقذت    ب-4شکل )) شودمیداده برازش  توسم نرد افزارهیسترزیس 

مدلسازی انااد شده پس از بار  اری منحنی مدلسازی شده در رآکتور 

هذای نگذالی شذار و     ، با رسم سیگنال1هیسترزیس موجود در شکل )

ج  – 4شذکل )  درمدلسازی شده نسبت بذه یکذدیگر    CTجریان هسته 

 .سازی استکه نمایانگر دقت باتی شبیه  نشان داده شده د – 4و

 
هسته  یسترزیسه یاستخرا  منحن یشگاهیمدار آزما ( :2ر )کش

CT 

نیذز قسذمتی از شذبکه     مقالذه شبکه نمونه مذورد بررسذی در ایذن    

افذزار  باشذد کذه در نذرد   سراسری برق ایران ) شمال استان همدان  مذی 

EMTP-RV  ایذن  خطذی  تذ    نمودار 6است. در شکل)مدلسازی شده

-سازی شدة آن در محذیم نذرد  مدل شبیه  1و در شکل )نمونه شبکه 

نشان داده شده است. مشخصات مربوط به این شبکه  EMTP-RVافزار 

 .[ ذکر  ردیده است11نیز در مرجع ]

 
 CTهسته  یسترزیسه یاستخرا  منحن شماتیك مداری ( :3ر )کش
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های مدلسازی و منحنی هیسترزیس مدلسازی المان ( :4شکر )

 شده

 
 ال ایرانقشبکه انتنمودار تك خطی بخشی از  ( :5ر )کش
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نرم افزار محیط در مورد بررسی شبکه انتقال مدل  ( :6ر )کش

EMTP-RV 

 اصالح جریان با استفاده از شبکه عصبی -3

یده انگاشته شده آن اسذت کذه   ای که در اغدب مقاتت منتشره نادنکته

ممکن است به دتیل مختد  از قبیل انااد امور مربذوط بذه نگهذداری    

تاهیزات یا معیوب شدن آنها در حین کار، برخی از تاهیزات شذبکه از  

مدار خارج شده یا به آن وارد شوند و تغییر ساختاری در سیستم ایااد 

تورهای مذوازی و یذا   شود. بعنوان مثال، ممکن است یکی از ترانسفورما

شده یا پس از تعمیر وارد مدار ی  خم از دو خم موازی، از مدار خارج 

 ردد. از آناذا کذه    شته و تغییراتی در سطح اتصال کوتاه شبکه ایااد 

یکی از عوامل بسیار مهم در پاسخ شبکه عصذبی مصذنوعی بذه جریذان     

ای جریانی است همعوج ثانویه، سطح اتصال کوتاه و در واقع دامنة نمونه

که شبکه عصبی بوسیده آنها آموزش دیده است، تغییر در محدودة ایذن  

اطالعات موجب افزایش خطا در پاسخ و احتمذات  عذدد کذارایی شذبکه     

 ردد که در این صورت، کارایی شبکه عصبی آمذوزش دیذده   عصبی می
 ای با ساختار ثابت، مورد تردید واقع خواهد شد.با اطالعات شبکه

ور آمذذوزش شذذبکه عصذذبی پذذس از جمذذع آوری اطالعذذات تزد  بمنظذذ

برداری های جریان اولیه و جریان معوج ثانویه با فرکانس نمونه)سیگنال

نمونذه   20ای کذه  کیدوهرتز  به صورت بردارهای ستونی سی نمونه 11

اد ماموع 11های جریان ثانویه است و نمونه اول آن، دقیقا  شامل نمونه

باشذد، ایاذاد شذده و بذرای آمذوزش شذبکه عصذبی        نمونه قبل می 20

به عنوان ورودی برای  n11×استفاده شده و نهایتا  ی  ماتریس با ابعاد 

است. ی  ماتریس سطری بذا ابعذاد   آموزش شبکه عصبی استفاده شده 

n×1 اُد بدون اعوجاع طذرف ثانویذه   که عناصر آن معادل عنصر سیCT 

بذه   موجود در ستونهای ماتریس فوق الذ کر اسذت  متناظر با داده های 

عنوان ماتریس هدف برای شبکه عصذبی تعریذ  شذده اسذت. در واقذع      

عمدکرد شبکه عصبی بدین صورت است که به ازای هر پناره اطالعاتی 

اُد سیگنال جریان نمونه و ی  نمونه تامعی، نمونه سی 20از ورودی با 
نماید. از آناا که بذرای جبرانسذازی هذر    می اولیه را تخمین و استخراج

شذود  های قبدی آن اسذتفاده مذی  نمونه از سیگنال جریان، فقم از نمونه

 برداری قابل استفاده خواهد بود.ل ا این روش در شرایم حین بهره

ساختار شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده بذا دو تیذه پنهذان و یذ      

 ده است.  نشان داده ش1تیة خروجی در شکل )

 
 ساختار شبکه عصبی مصنوعی انتخاب شده ( :7ر )کش

سذازی در شذرایم حذین    بمنظور بررسی کارآیی این روش جبذران 

برداری و با اعمال تغییر ساختار شبکه، ابتدا از اطالعذات خطاهذای   بهره

ایااد شده در شبکه نمونه بذا سذاختار ثابذت و بذه ازای پذنو مقاومذت       

خطای مختد  )بین صفر تا پذنو اهذم  و یذازده زاویذه وقذوع خطذا بذا        

ای آموزش شبکه عصبی استفاده شده کذه پذس   ای بردرجه 11اختالف 

با شبکه مبنا، نتایو حاصذده در   CTمعوج  های جریاناز اعمال سیگنال

 باشد.  نشان داده شده  که حاکی از عمدکرد مطدوب آن می1شکل )

  محاسذبه  5سازی بر اسذاس رابطذة )  ننانچه درصد خطای جبران

اهذد آمذد کذه در    درصد بدست خو 10/2 ردد، میزان این خطا معادل 

 کاربردهای حفاظتی، خطایی قابل قبول است.

(5  2 2

1 1
% (I (k) I (k)) / (I (k)) 100

c

j j

k i k i


 

     

                         
                            

                  

  
   

 
(A

)

         
با استفاده از شبکه عصبی  CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :8ر )کش

 مصنوعی آموزش دیده بوسیله اطالعات شبکه با ساختار ثابت

 با ایااد تغییراتی در ساختار شبکه شامل: در ادامه

 های موازی موجود در پست ح ف یکی از ترانسفورماتور

 شماره دو

  ح ف یکی از مدارهای خطوط دو مداره 

  حاصل شده که به دلیل ایاذاد  0شدة شکل )سازیجریان جبران

شده در ساختار شبکه و کاهش سطح اتصال کوتاه، شذبکه  تغییرات ذکر

به بازسازی سیگنال نبوده و میزان خطذای جبرانسذازی بذه    عصبی قادر 

درصد رسیده است. این میزان خطا بذه همذراه اعوجذاج شذدید      12/21
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ایاادشده در سیگنالبازسازی شده، نمایانگر عدد توانایی شذبکه عصذبی   

دیذده بذر اسذاس اطالعذات سذاختار ثابذت شذبکه نمونذه بذرای          آموزش

پس از اعمذال تغییذر    CTثانویه های جریان معوج جبرانسازی سیگنال

آوری بر ایذن اسذاس تزد اسذت بمنظذور جمذع     ساختار در شبکه است. 

های خطا برای آموزش شبکه عصذبی، تمذامی حذاتت ممکنذه     سیگنال

 CTبرای ساختار شبکه که بر سطح اتصال کوتذاه و جریذان عبذوری از    

ا )پسذت    ارند در نظر  رفته شود. ل ا با توجه به محل وقوع خطذ تأثیر

 ، تمامی تغییرات محتمل در ساختار سیستم باید مد نظر قرار 2شماره 

 رفته و از آنها برای آموزش شبکه عصبی استفاده شود. ایذن تغییذرات   

در این مقاله شامل تغییر مقاومت بردن در پنو مقذدار مختدذ  )صذفر،    

اهم ، حذ ف یکذی از دو ترانسذفورماتور قذدرت      5و  15/1، 5/2، 25/1

ی در پست، ح ف یکی از خطوط دو مداره و ترکیبذات مختدذ  از   مواز

ها نیز به وسیده تغییر باشد. عالوه بر این، خروج نیرو اهاین تغییرات می
در ظرفیت اتصال کوتاه شبکه )پست تغ یه کننده  مد نظر قرار  رفتذه  

بذا در نظذر  ذرفتن     CTو بر این اساس، نتایو جبرانسازی جریان ثانویه 

  ارائذه شذده   11ساختاری ممکن در شذبکه نمونذه در شذکل )    تغییرات

درصذد بذوده    01/6ها است. میزان خطای جبرانسازی برای این سیگنال

دهنذذده کذه در محذدودة مطدذوب بذرای کاربردهذای حفذاظتی و نشذان       

موفقیذت روش شذبکه عصذذبی بذا لحذذا  نمذودن کدیذذه شذرایم تغییذذر      

 ساختاری شبکه است.

   
   

(A
)

        

                         
                            

                  

 
موجود در شبکه تغییر  CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :9ر )کش

ساختار یافته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده 

 بوسیله اطالعات شبکه با ساختار ثابت

   
   

(A
)

        

                         
                            

                  

 
موجود در شبکه تغییر  CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :11ر )کش

ستفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده ساختار یافته با ا

 بوسیله اطالعات شبکه با ساختار ثابت

 برداریبررسی عملکرد در شرایط حین بهره -4

در این بخش از مقاله، عمدکرد شذبکه عصذبی در حرذور نذویز     در 

محیطی و اغتشاشات ناشی از وقوع اتصالی در ی  خم طویل به سذبب  

رد نیذاز بذرای پذردازش در شذرایم     رزنانس و امواج سیار و نیز زمان مو

 برداری مورد بررسی قرار  رفته است.بهرهحین

 نویز محیطی تأثیر -4-1

بذر   25معذادل   SNRدر این قسمت با ایااد نویز سفید  وسی بذا  

روی سیگنال جریان ثانویه، دقت پاسخگویی شبکه عصبی مورد بررسی 

هده   قابذل مشذا  11) قرار  رفته است که نتایو حاصل بصذورت شذکل  

های آموزش این شبکه، بذه  است. از آناا که شبکه عصبی به دلیل داده

های سیگنال جریان ورودی به آن است، شدت متأثر از مشخصات نمونه

در شرایم وجود نویز محیطی قادر به جبرانسازی جریان معذوج ثانویذه   

های نویزی آموزش داده شود. نخواهد بود مگر آنکه شبکه عصبی با داده

-درصذدی بذا داده   12/14دیده با خطای د شبکه عصبی آموزشعمدکر

   نشان داده شده است.12های حاوی نویز در شکل )

  
   

 
(A

)

        

                         
                            

                  

 
 در شبکه نمونه با وجود نویز CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :11ر )کش

  
   

 
(A

)

        

                         
                            

                  

 
در شبکه نمونه با وجود نویز  CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :12ر )کش

 و درنظر گرفتن نویز در فرایند آموزش شبکه عصبی

 اغتشاشات ناشی از اتصالی در خط بلندتأثیر  -4-2

برای بررسی تأثیر اغتشاشات ناشی از اتصالی در خذم بدنذد ابتذدا    

کیدذومتر   151طول یکی از خطوط شبکه نمونه را بصذورت فرضذی بذه    

-فاز در انتهای این خم، سیگنالکوتاه سه افزایش داده و با ایااد اتصال
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موجذود در ابتذدای خذم     CTهای جریان ابتدای خم و جریان ثانویذه  

  ارائذه  ردیذده اسذت.    11استخراج شده که نتذایو آن مطذابق شذکل )   

شذود، اغتشذاش ناشذی از ایذن     همانطور که در این شکل مشذاهده مذی  

 ست.پدیده، باعث ایااد نوساناتی در جریان اولیه شده ا

نتایو جبرانسازی جریان معوج ثانویه با اسذتفاده از شذبکه عصذبی    

باشد. مطابق   می14) مصنوعی با وجود ننین اغتشاشاتی مطابق شکل

این شکل، شبکه عصبی مصنوعی در این شرایم نیز قادر به جبرانسازی 

هذای مغشذوش مشذابه    جریان معوج ثانویه نخواهد بود مگر آنکه با داده

شده باشد. بعبارت دیگذر، شذرط صذحت عمدکذرد شذبکه       آموزش داده

عصبی تحت ننین شذرایطی آن اسذت کذه قذبال  در شذرایم مشذابهی       

ای بذا خطذای   آموزش دیده باشد. عمدکرد ننین شذبکه آمذوزش دیذده   

   نشان داده شده است. 15سازی در شکل )درصدی برای جبران 56/14

                         
                           

  
  

   
 

(A
)

         
  351 (Km) در خط CTهای اولیه و ثانویه موو  یانجر ( :13ر )کش

                         
                            

                  

        

  
   

 
(A

)

 
 351 (Km)در خط  CTهای اولیه و ثانویه موو  جریان ( :14ر )کش

  
   

 
(A

)

        

                         
                            

                  

 
و درنظر  351 (Km)در خط  CTجبرانسازی جریان ثانویه  ( :15ر )کش

در فرایند آموزش  در خط بلنداغتشاشات ناشی از اتصالی گرفتن 

 شبکه عصبی

شایان ذکر است که تزمه این کذار اسذتفاده از حاذم بسذیار بذاتیی از      

 CTها بمنظور آموزش شبکه عصبی مصنوعی است که با جاباایی داده

ها بازتولید شده و شبکه عصبی ماددا  آمذوزش  در شبکه، باید این داده

 ببیند.

-بهرهیط حینامکان بکارگیری در شرا مراجع -4-3

 برداری

شده در شرایم حین سازی روش ارائهبه منظور بررسی امکان پیاده

 ASUSبرداری از نظر محدودیت زمانی، از ی  دسذتگاه لذت تذا     بهره

اسذتفاده  ردیذذد. بذر اسذذاس    2GHzبذا قذذدرت پذردازش    N53Sمذدل  

مدت زمان تزد بذرای جبرانسذازی بذین     بیشترینمشخصات این رایانه، 

میکروثانیه حاصل شد که با توجه به فرکذانس   11201ه معادل دو نمون

ای بذین دو  میکروثانیذه  111کیدو هرتز و مدت زمذان   11برداری نمونه

توان نتیاه  رفت که زمان مورد نیاز ی متوالی سیگنال جریان مینمونه

برابر زمان موجود  111این روش برای جبرانسازی جریان معوج ثانویه، 

 برداری استفاده نمود.توان از آن در شرایم حین بهرهمیبوده و ل ا ن

 جهینت -5

روش شبکه عصبی مصنوعی بذرای جبرانسذازی اعوجذاج    ن مقاله، یدر ا

برداری مورد در اثر اشباع هسته در شرایم حین بهره CTجریان ثانویه 
 بررسی واقع  ردید. نتایو حاصده نشان داد که:

تار شبکه برای آموزش ننانچه تماد حاتت ممکنة تغییر ساخ -1

شبکه عصبی مورد استفاده قرار نگیرد، شذبکه عصذبی پاسذخ    

نخواهد داد و شکل موجی  CTمطدوب و قابل قبولی به اشباع 

 معوج و غیر سینوسی ارائه خواهد کرد. 

در شرایم نویزی عمدکذرد روش شذبکه عصذبی قابذل قبذول       -2

 هذای نذویزی  نیست مگر آنکه آموزش شبکه عصبی نیز با داده

 صورت پ یرد. 

هایی همچذون  اغتشاشات ناشی از   راهای خم در اثر پدیده -1

اتصال کوتاه نیز عمدکرد شبکه عصبی را مختل کرده و پاسذخ  

نامطدوبی را به همراه خواهد داشت. در این شذرایم هذم بایذد    

 های منتاظر آموزش داد.شبکه عصبی را با داده

ه عمدکذرد شذبکه عصذبی    توان نتیاه  رفت که ا ر نبر این اساس، می

مصنوعی برای استفاده در شرایم حین بهره برداری می تواند با استفاده 

های تغییذر سذاختار، نذویزی و مغشذوش بهبذود      از حام زیادی از داده

نسبی یابد اما بدلیل زمانبری بات نمی تواند به عنوان ی  روش مناسب 

 آنالین مد نظر قرار  یرد.
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