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  دهیچک
از  یبرداربهرهاما ، باشندیماز جذابیت بیشتری برای محققان برخوردار  توان جدید منبع عنوانبهفتوولتائیک  یهاسامانه
 بنابراین. است هاسامانهدر این  خطا، تشخیص چالش، ینترمهمکاربران در پی دارد. را برای  ییهاچالش هاسامانهاین 
هوش مصنوعی اهمیت قدرتمند  یبنددسته روش انتخاب ،خطا تشخیص برای .اشدبیمضروری  فرآیند این یسازمدل

 آرایه یک در مناسب هاییژگیو  SVMهوشمند الگوریتم و شودیمخطا  تشخیص در دقت عث افزایشبا زیادی دارد و
 .شوندیم فادهاست سیستم عملکرد ارزیابی برای فتوولتائیک یهاداده یتدرنهاو  نمایدیمرا استخراج  فتوولتائیک

 
 ، تشخیص خطایهوشمند ساز، سامانه خورشیدی  : کلیدی کلمات        

 

 

  مقدمه  .1

 هاییدستگاهباشند. چنین افزار که رفتار انسانی را دارا میافزار و نرمرایانه شامل سخت هایدستگاههوش مصنوعی عبارت است از 

گیری وان تصمیمبا خبرگی و تهمچنین و  ( را داشتهرباتیک صورتبهی )انسانهای انجام حرکت یادگیری زبان طبیعی و ندتوانمی

منطقی، استدالل، بینش و آنچه در کیفیت انسانی سراغ  هایتواناییهمچنین هوش مصنوعی،  .انسان قدرت رقابت داشته باشند

ای است. هوش رایانه هایدستگاهات و هوش مصنوعی شامل کتاب، آثار فکری، اطالع هایدستگاهگذارد. داریم را به نمایش می

 است.این حوزه  هایپیشرفتدر ای هوشمند نمونه خوبی از وضع موجود محاسباتی و رایانه
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در هوش مصنوعی، هریک دارای بار معنایی خاصی است. هوش، به معنای عام آن، قرابت و نزدیکی  کاررفتهبهواژه  دو

ش و اطالعات دارد. مصنوعی بودن نیز داللت بر فرآیندهایی دارد که در همکنشی با مفهومی با مفاهیمی چون داده، محتوا، دان

د و محتوا در د. بنابراین دو مقوله فرآیننکنمحتوا یا داده در ماشینی کردن استنتاج هوشمند از محتوا و دانش، نقش مهمی را ایفا می

 .روندزیربنایی به شمار می دو بحثهوش مصنوعی، 

 گردند:نوع کلی تقسیم می فرآیند و محتوا، بر دو مورداشارهوش مصنوعی بر اساس دو مقوله ها در هنظریه

 های فرآیندنظریه 

 های محتوایینظریه 

این دو نوع، ریشه در دو حوزه فکری مشخص در هوش مصنوعی دارند. حوزه هوش مصنوعی، برخی اوقات تحت تأثیر 

هایی برای روش عنوانبههای قالبی، منطق فازی، شبکه عصبی و مانند آن. فرآیندها گیرد، مانند زبانهای فرآیند قرار مینظریه

هم توانمند باشد، بدون نظریه محتوایی مناسب  هرقدرگردند. برخی اوقات نیز فرآیند های هوشمند ارائه میساختمان ماشین

 یادگیری یهافن یریکارگبه ،خطا تشخیصفرآیند  حفاظتی مشکالت حل برای .تواند در حد زیادی مؤثر و کارآمد واقع شودنمی

  .اهمیت دارد ،شبکه به متصل فتوولتائیک سیستم یک در دما و تابش ،جریان ،ولتاژ گیریاندازه بر پایه ماشین

مبتنی بر مدل )اعم از مدل کمی و مدل کیفی  یهاروشمبتنی بر داده و  یهاروش، به دو دسته شناسایی خطا در حالت کلی

الم و ناسالم در شرایط س یهاداده، با در نظر گرفتن یک بانک اطالعاتی که شامل . در روش مبتنی بر دادهشوندیم بندییمقست( 

و نوع خطا مشخص  شدهیفتعر، الگوریتمی جهت تشخیص خطا ورودی یهاداده یبندخوشهو  یبنددسته، ضمن مختلف است

 ترینیکنزد، 2عصبی یشبکه، 1به روش حداقل مربعات توانیم هاداده یبندهخوشبرای  شدهاستفاده یابزارها. از شودیم

 مخصوصا  ، موجود نبودن بانک اطالعاتی مناسب ادهمبتنی بر د یهاروش. اشکال اصلی در اشاره کرد 4و آنالیز کاهش بعد 3همسایه

ممکن است با مختلف  یکاربردها به همین دلیل استفاده از این روش دراست،  موردنظرمختلف خطای  یهاحالتتحت 

 مشکالتی همراه باشد.

 . سپس پاسخ واقعی سیستم باشودیم یسازمدلشرایط بدون خطا  در موردنظر، ابتدا سیستم مبتنی بر مدل یهاروشدر 

ه صفر . بدیهی است که اگر مقدار ماندشودیمطه تحت عنوان مانده تعیین و اختالف مربو گرددیمخروجی مدل سالم مقایسه 

. در از عملکرد سالم سیستم مطمئن بود توانیم، خروجی مدل سالم وجود نداشته باشدباشد و اختالفی بین پاسخ واقعی سیستم با 

. با توجه به اینکه در شودیمشده تا حد امکان مشخص  دادهرخ، نوع خطای ورت با تحلیل مقدار و نوع ماندهغیر این ص

 یترؤ، به همین دلیل استفاده از مدل و مقادیر اولیه وجود دارد یپارامترهامختلفی در  هاینیینامعواقعی همیشه  یهامنظومه

  .است تخمین خروجی مدل مرسوم منظوربهگرها 
                                                           

Least squares 1 

Neural network 2 

Nearest neighbor 3 

Dimensionality reduction analysis 4 



 

 تئوري و پیشینه تحقیق  .2

 هرچقدر. است شدهلیتشکی موازی است که هر رشته خود از تعدادی پنل و سلول های فتوولتائیک متشکل از چندین رشتهآرایه

 کهنیایابد. با توجه به ها نیز افزایش میرشته و آرایه جهیدرنتها و بیشتر باشد، تعداد این سلول ازیموردنسطح ولتاژ و توان تولیدی 

ها نیز زیاد است، تشخیص خطا در این تعداد سلول معموال اند و ها در آرایش موازی و سری به یکدیگر متصل شدهاین سلول

برای تشخیص خطای این واحدها زیاد است،  ازیموردن گرحسدشوار است. از سوی دیگر، تعداد  امری ستم فتوولتائیکسمت از سی

 تا حد ممکن پایین آورده شود. ازیموردنی گرهاحسباید رویکردی اتخاذ شود که تعداد این  جهیدرنت

شوند، دالیلی وجوود دارد کوه امکوان اشوتباه و یه میهای حفاظتی مختلفی در یک سیستم فتوولتائیک تعبسامانه نکهیا باوجود

 از: اندعبارتعمل نکردن این تجهیزات حفاظتی فراهم شود که 

  5عملکرد سیستمMPPT بوا محودود شودن جریوان فت توان و محدود نمودن جریان شوود وممکن است باعث ا ، 

 قطع نمایند. توانند جریان خطا را تشخیص داده وتجهیزات حفاظتی همچون فیوزها نمی

  امکان آن  هرچندیک خطای دوبل رخ دهد،  کهیدرصورت، رونیازا خطاهای امپدانس باال حساس نیستند وفیوزها به

 .[1]باشند زیاد هم باال نباشد، فیوزها و تجهیزات حفاظتی متداول قادر به تشخیص این خطا نمی

  عوامل خوارجی همچوون نویزهوای  ریتأثتوانند تحت کنند، میمانده استفاده میجریان باقی ی که ازحفاظتتجهیزات

 گیری و فرآیند باعث تشخیص اشتباه شوند.اندازه

 ی جریان خطا محودود یک جریان نشتی در خالف جهت جریان در عملکرد عادی به وجود بیاید، دامنه کهیدرصورت

های حفواظتی همچوون فیوزهوا اشتباه در عملکرد سامانهرخداد باعث  دتوانیی جریان مشود و این کاهش دامنهمی

 شود.

 فتوولتائیک يهاسامانهدر  تحقیقات پیشین در مورد انواع خطا يبندجمع 2-1
و در جدول  شدهخالصه صورتبهکارهای حفاظتی برای انواع این خطاها راهبندی برای انواع خطا به همراه یک جمعدر این بخش 

 آورده شده است.  (1)

 

                                                           
Maximum PowerPoint Tracking 5 



 

 

 ، احتمال وقوع و تجهیز حفاظتی این خطاهاریتأثهای فتوولتائیک و میزان در سامانه انواع خطا ( : 1) جدول

 

 حفاظتی تجهیز نوع وقوع احتمال تأثیر میزان  خطا نوع

 فیوز زیاد زیاد زمین خطاهای

 فیوز کم زیاد خیلی دوبل زمین خطاهای

 فیوز زیاد یادز قطب به قطب خطاهای

 AFD و AFCI کم زیاد خیلی سری قوس خطای

 ندارد کم زیاد خیلی موازی قوس خطای

 ندارد کم زیاد جزئی یسایه

 مدار هایکننده دنبال کم کم باز مدار خطای

 

 خورشیدي يهاسامانهحفاظتی تشخیص خطا در  يهاروش 2-2
و از هر روش تعدادی نمونه از  اندشدهیبررسهای فتوولتائیک سامانههای تشخیص خطا در ی این قسمت انواع روشدر ادامه

 است. شدهیابیارزمختصر  صورتبهاست،  شدهانجامهای اخیر تحقیقاتی که در سال

 

 مبتنی بر مدل PVهاي تشخیص خطا در سیستم روش 2-2-1

است. ابتدا، یک مدل تحلیلی برای  شدهاستفاده PVهای ( برای تشخیص خطا در سامانهLSاز روش حداقل مربعات ) [2]در 

است. سپس با  قرارگرفتهسنجی سازی مورد ارزیابی و صحتاست. این مدل با استفاده از نتایج شبیه شدهاستفاده PVسازی مدل

مقایسه شده و بر اساس اختالف این دو  ،از روش حداقل مربعات آمدهدستبهو مدل از مدل تحلیلی  آمدهدستبهاستفاده از خطای 

 شود.خطا تشخیص داده می

است.  شدهارائه( EKF) 6یافتههای فتوولتائیک با استفاده از فیلتر کالمن توسعهیک روش برای نظارت بر روی سامانه [3]در 

مدل فتوولتائیک در شرایط عادی )مدل مرجع سیستم  I-Vو  V-Iهای برای شناسایی شرایط غیرعادی، مشخصات منحنی

ی از پیش شود. بر اساس یک حد آستانهمقایسه می PVاز مدل  برگرفته گیرد و با مقادیرقرار می مورداستفادهفتوولتائیک( 

با فیلتر  EKFدهد. روش تشخیص می را از غیرعادی شرایط عادی ،شود و این حد آستانهاین دو مقدار مقایسه می شدهنییتع

های طی نیست و تنها برای سامانههای غیرخکالمن عادی یک تفاوت اساسی دارد. روش فیلتر کالمن عادی قادر به تخمین سامانه

 .استبا استفاده از ماتریس ژاکوبین قادر به تخمین پارامترهای غیرخطی نیز  EKFروش  کهیدرحالخطی کاربرد دارد. 

 

                                                           
6 Extended Kalman Filter 



 

 سیگنال لیتحل هیتجزمبتنی بر  PVهاي تشخیص خطا در سیستم روش 2-2-2

است تا بر  شدهاستفاده ،گیری شدهارزیابی سیگنال اندازه یک شاخص مبتنی بر 7کایزر انرژی-با استفاده از عملگر تیگر [4]در 

ها و مدار باز ی فتوولتائیک تشخیص داده شود. در این پژوهش، خطاهای بین رشته و زمین، بین رشتههادر سامانهاساس آن خطا 

 .اندگرفتهقراری موردبررسی جزئو  حالت سایه 

 شدهارائههای خروجی ی سیگنالهامؤلفههای فتوولتائیک بر اساس تغییرات طا در سامانهیک روش برای تشخیص خ [5]در 

های سیستم فتوولتائیک توسط یک مدل رگرسیون ها در حالت خطا و همگرایی بین خروجیاست. در این روش همگرایی سیگنال

دادن خطا در دسترس نیست، این پژوهش از یک  اطالعاتی در مورد رخ کهییازآنجاشود. همچنین، ( استخراج میAR) 8خودکار

یی احتمالی استفاده کرده است تا تغییرات در رفتار خروجی سیستم فتوولتائیک را شناسایی نماید. در این همگراروش مبتنی بر 

 است.  شدهگرفته، قطب به قطب و خطای سایه در نظر DCخطاهای زمین، قوس  پژوهش

است.  شدهارائهنای تئوری مدل احتمالی کوانتوم های فتوولتائیک بر مبیک الگوریتم تشخیص خطای قوس در سامانه [6]در 

، این شدهمحاسبهدهد. بر اساس این آنتروپی این الگوریتم وجود قوس را بر اساس مقدار آنتروپی جریان فتوولتائیک تشخیص می

که تغییرات  الگوریتم قادر است که حالت قوس )زمانی که تغییرات جریان دارای اغتشاش است( را از حالت غیر قوس )زمانی

 است. قرارگرفتههای عملی مورد ارزیابی سازی و دادهی شبیههادادهیروجریان مرتب است( تشخیص دهد. این روش بر 

است. این روش از مشخصات فرکانسی  شدهارائهبرای تشخیص خطای قوس سری  گیرییک روش مبتنی بر اندازه [7]در 

 است.  شدهفیتعر( SNR) 9کند. یک معیار برای تشخیص بر اساس نرخ نویز به سیگنالشده استفاده مینرمالیزه DC انهیپاولتاژ 

 

 قرمزمادونرموگرافی مبتنی برت PVهاي تشخیص خطا در سیستم روش 2-2-3

های فتوولتائیک است. این مدل بر اساس مشخصات الکتریکی و ی یک مدل مبتنی بر پارامتر برای ماژولهدف ارائه [8]در 

مقدار انرژی تولیدی در این سامانه است. در این راستا مشخصاتی همچون میزان تبادل حرارتی، دمای محیطی و مقدار انرژی 

آید. با استفاده از این مدل، یک روش تشخیص خطا بر به دست می قرمزمادونده از دوربین مجهز به تجهیزات خورشیدی با استفا

 است. شدهدادهاساس مدل توسعه 

 

 مبتنی بر هوش مصنوعی PVهاي تشخیص خطا در سیستم روش 2-2-4

یک ساختار مبتنی  RFاست. روش  شدهارائههای فتوولتائیک ( برای تشخیص خطای سامانهRF) 10درخت تصادفی  [9]در 

ی یک روش یادگیری ماشین نوعبهکند و گیری استفاده میهای تصمیمای از درختبر هوش مصنوعی است که از مجموعه

                                                           
7 Kaiser Energy Operator-Teager 
8 nAuto Regressio 
9 Noise Ratio-to-Signal 



 

. در این روش ولتاژ و اندشدهیابیارزی جزئی و سایه زمدارباشود. در این پژوهش خطاهای قطب به قطب، تجمعی محسوب می

ها قادر به یادگیری همگرایی بین ورودی RF. البته روش اندشدهانتخابورودی  عنوانبهی فتوولتائیک های آرایهجریان رشته

یافته بر کرنل کاهش بر مبنای تابع RFاست. ساختار اول روش  شدهارائه RFاز  افتهیبهبوددو ساختار  [10]در  رونیازانیست، 

است. این دو روش قادر به یادگیری همگرایی بین  K 12بندی بر مبنای روش خوشه RFو روش دوم  11ی اقلیدسی مبنای فاصله

 باشند.می PVهای های مختلف در تشخیص خطاهای سامانهورودی

 

 PV سیستم در خطا تشخیص ترکیبی هايروش 2-2-5

 شدهاستفادههای فتوولتائیک برای تشخیص خطاهای زمین در این نوع از سامانه ANNبدیل موجک و از روش ترکیبی ت [11]در 

است. سپس مقادیر نرمالیزه شده خروجی تبدیل  شدهاستفادههای ولتاژ تبدیل موجک برای استخراج ویژگی از سیگنالدر است. 

به نویز است. همچنین،  باالر تبدیل موجک حساسیت است. مشکل اساسی د شدهاستفادهی عصبی موجک برای آموزش شبکه

شود. بیش برازش به این معنی است  13تواند باعث شود که روش مبتنی بر هوش مصنوعی دچار مشکل بیش برازشاین روش می

های ههای خارج از دادداده آزمودندر  کهیدرحالبیند که دقت آموزش آن بسیار باال است. که یک شبکه به نحوی آموزش می

 آموزش ناکارآمد است.

و هوش مصنوعی  قرمزمادونبرای تشخیص خطاهای فتوولتائیک از یک روش ترکیبی مبتنی بر روش ترموگرافی  [12]در 

استخراج  قرمزمادونهای ترموگرافی های گرافیکی توسط دوربیناست. در این روش ابتدا یک مجموعه از داده شدهاستفاده

های دوربین شود تا آموزش داده شود و بر اساس دادهداده می ANNورودی به یک ساختار  عنوانبهها سپس این داده ،شودمی

های روش ترموگرافی را دارد باشد. البته این روش نیز محدودیت PVهای قادر به تشخیص خطا در سامانه قرمزمادونترموگرافی 

 شود. ی فتوولتائیک با مقیاس توانی باال محسوب میهادر سامانه مخصوصا روشی بسیار پرهزینه،  رونیازاو 

 

 روش هوشمند تشخیص خطا .3
 هایسامانه. اهمیت دارد هاآن اطمینان قابلیت افزایش منظوربه فتوولتائیک هایسامانه در داده اساس بر عیب تشخیص و بررسی

 .کنندمی تولید انرژی کنندهمصرف برای خورشید آلودگی بدون و آرام ،کنندهپاک منبع از را الکتریکی قدرت خورشیدی فتوولتائیک

 نیازهای به پاسخگویی توانایی فسیلی انرژی منابع برای قبولقابل هایجایگزین عنوانبهخورشیدی  فتوولتائیک سیستم هایآرایه

 به منجر خطاهای انواع مطالعه شامل ،اهداف این مقاله .را دارند الکتریسیته غیر جداشده و دورافتاده نقاط در الکتریکی انرژی

                                                                                                                                                                                      
10 Random Forest 
11 Euclidean distance based Reduced Kernel 
12 means Clustring -K 
13 Overfitting 



 

 عیب تشخیص تحلیلی روش ارائه همچنین و آورده پایین را فتوولتائیک سیستم بازدهی و اطمینان قابلیت که خطاهایی و یا حادثه

 قابل الگوریتم یک به یابیدست است. ،باشد باال دقت با واقعی زمان در فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص به قادر که

 . سازدمی مرتفع را موجود هایروش مشکالت المقدورحتی که است اصلی اهداف از فتوولتائیک هایسامانه در سازییادهپ

 کارلومونت به روش شدهیطراح خورشیدی فتوولتائیک از استفاده با جداشده کوچک قدرت سیستم در اطمینان قابلیت تحلیل
ساعتی کمک زیادی به  خورشیدی متوسط روش با همراه خورشیدی شار ینیبشیپ مختلف یهاروشمقایسه  متلب و با برنامه
بندی و های بسیار قدرتمندی در دستههای بردار پشتیبان، الگوریتم. ماشینکندیمفتوولتائیک  یهاسامانه در خطا تشخیص

تصادفی تلفیق شوند. این روش های یادگیری ماشین مانند روش جنگل ها هستند بخصوص زمانی که با سایر روشتفکیک داده
انتخاب کنیم، بسیار  یدرستبهاینکه توابع نگاشت را  شرطبهها داریم، داده کردن برای جاهایی که با دقت بسیار باال نیاز به ماشینی

 خواهد کرد.خوب عمل 
 

 پشتیبان بردار ماشین و پشتیبان بردارهاي 3-1
کنند و ها را مشخص میها هستند که مرز دستهبعدی داده nز نقاط در فضای ای ابردارهای پشتیبان به زبان ساده، مجموعه

 ممکن است تغییر کند. یبنددسته، خروجی هاآنشود و با جابجایی یکی از انجام می هاآن بر اساسها داده یبنددستهمرزبندی و 
 تعیین وانتخاب  هاداده تفکیک برای را ماشین نبهتری تواندمی فوق الگوریتم باشند، کیتفکقابل خطی صورتبه هاداده اگر
 است. شدهداده( نشان 1. این عملیات در شکل )کند ایجادرا  ،جدید داده رکورد دستهیک 

 
 

 خطی یهاداده( : تفکیک 1) شکل

http://www.bigdata.ir/wp-content/uploads/2015/08/SVM4.png


 

 SVMبه فرآیند ساخت نگاهی  3-2

که نیاز به تشخیص الگو  هرجایی، در SVM . از الگوریتمشودمی بندیدسته تشخیص الگو هایالگوریتم، جز SVMالگوریتم 

 هاداده SVMماشین بردار پشتیبان یا  که اشاره شد، طورهمانتوان استفاده کرد. خاص باشد می هایکالسبندی اشیا در یا دسته
خطی )یا ابر صفحه(  صورتبهها که داده ایگونهبهبرد به یک فضای جدید می اهآن شدهتعیینپیش های از را با توجه به دسته

، سعی در یافتن معادله (چندبعدیصفحات پشتیبان در فضای باشند و سپس با یافتن خطوط پشتیبان ) بندیدستهو  تفکیکقابل
 و اندشدهداده نمایش ستاره و دایره دوسته دو در هاداده (2) شکل در .کندخطی دارد که بیشترین فاصله را بین دو دسته ایجاد می

 سیاه خط و اندشدهمشخص محیطی هایدایره با که دهندمی نمایش را دسته هر با متناظر پشتیبان هایبردار ،چیننقطه خطوط
 توصیف را دسته هر مرزی خط که دارند مشخصه فرمول یک هرکدام هم پشتیبان بردارهای. است SVM همان نیز ممتد
 .کندمی

 

 
 

 SVMها در داده یبندمیتقس( : 2شکل )

 

 پشتیبان بردار ماشین تئوري 3-3
 بکار پایه ایده .شودمیتعیین  یادگیری آماری تئوری پایه بر که است ماشین یادگیری هایروش انواع از یکی پشتیبان بردار ماشین

 بردارهای ابتدا، در پشتیبان بردار ماشین  که است این شکل به خالصه صورتبه بندیطبقه برای پشتیبان بردار ماشین بردن

 انتخاب به توجه با ویژگی فضای در کند.می باشد( نگاشت داشته باالتری بعد است که ممکن ویژگی) فضای یک به را ورودی



 

 جستجوی به فضای ویژگی، در شوند. سپسمی داج از یکدیگر غیرخطی یا و خطی طوربه یا هاداده ورودی بردارهای تابع هسته

 )این کندمی جدا یکدیگر از را کالس دو که شودمی ساخته صفحه یک ابر دیگرعبارتبه .پردازدمی  بهینه خطی کننده یک طبقه

 سراسری هشدبهینه حل یک دنبال به همیشه پشتیبان بردار هاییابد(. ماشین گسترش کالس نیز چندین برای تواندمی مطلب

 از بزرگی تعداد روی که را دارد این توانایی پشتیبان بردار ماشین بنابراین کنند،می اجتناب هاداده پوشش پیش از و گردندمی

 کند. عمل هاویژگی

 میزان برابر b و صفحه نرمال بردار برابر W آن در که WX+b=0 شودمی بیان صورت این به صفحه ابر این معادله

 کالس دارای بردارهای برای که شودمی انتخاب طوری صفحه ابر این. باشندمی مختصات محورهای مرکز از صفحه آن جابجایی

 شدن ترآسان برای .باشد صفر از ترکوچک WX+b مقدار -1 کالس بردارهای برای و صفر از تربزرگ WX+b مقدار 1

 :که شود انتخاب طوری b و W قدارم باید گفت توانمی مسئله کلیت دادن دست از بدون و معادالت
(1) 

 

 بردار ماشین گفتیم که طورهمان کنندمی صدق yi (W.xi+b)=1  فرمول در که هستند بردارهایی پشتیبان بردارهای

 رهایبردا از تا دو و صفحه ابر نرمال بردار از استفاده با. کندمی پیدا را حاشیه مقدار بیشترین با کننده جدا صفحه ابر پشتیبان

 :آیدمی دست به زیر فرمول از حاشیه اندازه پشتیبان

 
(2) 

 

 yi (W.xi+b)≥1 هایمحدودیت با را (∥W∥/)2 مقدار خواهدمی پشتیبان بردار ماشین شدهگفته مطالب به توجه با پس

 کردن مینیمم با را (∥W∥/)2 عبارت کردن ماکسیمم توانمی معادالت، شدن ترراحت برای. کند ماکسیمم i=1,…,N برای

 مینیمم به تبدیلو  αi ضرایب کردن وارد با الگرانژ روش از سازیبهینه مسئله این حل. نمود جابجا2^〖 ∥W∥〗 عبارت

 :  شودمیبه شکل زیر انجام  معادله کردن

 
(3) 

 

 :ودش نوشته زیر صورتبه تواندمی گیریتصمیم تابع بیند؛می آموزش پشتیبان بردار ماشین یک کههنگامی

(4 )    



 

 باال معادله در هاآن  X  جدید داده یک کالس سنجش برای است. پشتیبان بردارهای تمام مجموعه برابر  SVآن  در که

 خواهد بود. جدید داده این کالس برابر  f(X)تابع  مقدار صورتنیبددهیم. می قرار

 

 يسازمدلو  يسازهیشب 3-4
( 3) شکل در. کرد مدل ثابت ولتاژ یا جریان منبع یک مانند را آن تواننمی خورشیدی، هایسلول مشخصۀ غیرخطی رفتار لدلی به

 مدل این جریان معادالت. است شدهداده نشان فتوولتائیک هایسلول الکتریکی رفتار فتوصی برای مدل ترینرایج دیوده تک مدل

 :است زیر روابط صورتبه

 

 فتوولتائیک سلول دیودۀ تک مدل الکتریکی معادل مدار ( :3)شکل 

 
(5)     

  

 
(6) 
 
 

(7) 

 

 سیلیکونی کریستال برای که دارد متفاوتی مقادیر gE فتوولتائیک، هایماژول برای شدهاستفاده هادینیمه ماده نوع به بسته

( G) تابش و( T) دما ورودی با سلول 12 با پنل یک رنهایتد و سازیمدل متلب افزارنرم در معادالت این. است 1.12 برابر تقریبا 

 سازیمدل (5و ) (4) هایشکل مطابق شبکه، به متصل خورشیدی مزرعۀ یک سازیشبیه برای شدن موازی و سری قابلیتبا  و

 .است شده



 

 
 ( : مقادیر ورودی ماژول4شکل )

 

 
 شدهطراحیپنل فتوولتائیک  زیرسیستم( : 5شکل )

   هاافتهی .4
 در را آن رفتار یخوببه که یمهست فتوولتائیک هاییهآرا مشخصۀ خروجی از ییهاداده نیازمند الگو، تشخیص یهانظام طراحی در

 برای که ییهامشخصه به. شد قائل تمایز مختلف یهاکالس به مربوط یهاداده بین بتوان و کنند فتوصی سالم و خطا یهاحالت



 

 مجموعه دو از عموما  داده، با تشخیص الگو یهانظام طراحی در. شودیم گفته ویژگی ،شودیم انتخاب هاکالس بین دادن تمایز
 آموزشی از ترکوچک یامجموعه و مدل( پارامترهای آوردن دست به برای مجموعه ینتربزرگ) آموزشی مجموعه هم از جدا
 شدهیلتشکمدل  ازحدیشب یادگیری از جلوگیری و آزمودن برای نیز و پارامترهای طراحی تنظیم برای آزمودن مجموعه عنوانبه

 ،... و  ،  کالس   Mبرای  ویژگی  بردار از متشکل آموزشی مجموعه بنابراین. است
 آموزش یهاداده باکالس آزمودن یهاداده برای کالس معموال . شودیم یآورجمع خطا و سالم مختلف یهاحالت در شدهفیتعر

 M مدل به را آزمودن مجموعه متناوبا  آموزشی، یهاداده با طراحی هنگام در طراح کهیطوربه ،دارند  متفاوت ویژگی بردارهای 

 .دهدیم انجام آموزش روش یا مدل در تنظیماتی آزمودن و آموزش به ورودی مدل خطای محاسبۀ با و کرده اعمال

سیستم تشخیص الگو سه پارامتر بسیار مهم در منحنی ولتاژ و جریان کل آرایه شامل  آزمودنرای آموزش و ب

، زیرا این سه پارامتر نسبت شوندیماستخراج  شدهفیتعرکالس  5بردارهای ویژگی در  عنوانبه 

از بردارهای  یامجموعه صورتبهآموزش  یهاداده. ددهیمبه حالت خطا، شرایط تابش و دمای متفاوت حساسیت بیشتری نشان 

تا  20و دما از  50 یهاگامبا  مترمربعوات بر  980تا  180در شرایط محیطی محدود تابش از  ویژگی 

در  نیز بردارهای ویژگی  آزمودن یهادادهدرجه و نیز برای مجموعه  10 یهاگامسانتی گراد با  60

 شدهفیتعردرجه  10 یهاگامسانتی گراد با  55تا  25و دما از   100 یهاگاموات بر متر مربع با  1000تا  100رایط تابش از ش
 ( نشان داده شده است.7( و )6این دستورات پیاده سازی شده در شکل های ) است.

 

 و تابشبا تغییر دما  مداربازدر حالت خطای   mpp pآموزش ربردارییتغ( : 6شکل )



 

 

 mppIتوزیع بردار آموزشی ( : 7شکل )

را نشان  LL-7و  open1 ،open3 ،LL-3در مورد فراوانی هر یک از عوامل خطا شامل  دول زیر میانگین هندسی ج
 .دهدیم، ستون آخر این جدول میانگین هندسی هر سطر را نشان دهدیم

 شدهداده تشخیص یخطاها یبندطبقهدرباره  میانگین هندسی نظر ( : 2)جدول 

 

 open1 open3 LL-3 LL-7 اصلی یارهایمع

open1 (1,1,1) (0.362,0.467,0.6

36) 

(0.758,1.059,1.4

96) 

(0.326,0.416,0.5

14) 

open3 (1.572,2.141,2.75

9) 

(1,1,1) (1.118,1.605,2.3

22) 

(0.506,0.758,1.1

49) 

LL-3 (0.668,0.944,1.32

) 

(0.431,0.623,0.8

94) 

(1,1,1) (0.28,0.383,0.54

2) 

LL-7 (1.947,2.402,3.06

4) 

(0.871,1.32,1.97

4) 

(1.844,2.612,3.5

65) 

(1,1,1) 

 

  يریگجهینت.  5
بیشترین تأثیر را در  open3که خطای  دهدیمنشان  FANPبا استفاده از روش  شدهداده تشخیص نتایج وزن دهی خطاهای

بیشترین تأثیر را بر عملکرد سیستم فتوولتائیک دارد. سپس تأثیر  LL-7جود خطایعملکرد سیستم فتوولتائیک دارد. پس از آن و



 

بر عملکرد سیستم فتوولتائیک   LL-3تأثیر خطای  کهیدرحالبر عملکرد سیستم فتوولتائیک بیشتر است  open1خطای 
 کمترین است.

 لف آورده شده است: ( برحسب استفاده از توابع مخت9( و )8نتایج ماتریس پراکندگی در شکل های )

 
 برای تشخیص نوع خطا  RBFبا تابع هسته   SVMماتریس پراکندگی نتایج ( : 8شکل )

 

 
 برای تشخیص نوع خطا   MLPبا تابع هسته    SVMماتریس پراکندگی نتایج ( : 9شکل ) 

 

درصد  96.5د درستی دارای درص  MLPدرصد و روش  83.5دارای درصد درستی  RBFهمانطور که مشاهده می شود روش 
 می باشد و به این ترتیب هدف اصلی مقاله محقق شده است و نمایش این تحقق توسط ابزار ماتریس پراکندگی انجام شده است.
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