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 چکیده 

 و جمعیت افزایش با. است شدهتبدیل بشر زندگی از ناپذیرجدایی ئیجزبه اخیر هایقرن در الکتریکی انرژی

 الکتریکی انرژی تولید برای که مواردی از یکی. شود می بیشتر روز هر انرژی از شکل این اهمیت صنایع، یتوسعه

 به وابستگی. است الکتریکی انرژی تولید راستای در فسیلی هایسوخت از استفاده است، بوده مطرح دیرباز از

 این تریناساسی از. است آورده وجود به الکتریکی توان تولید در را ایعدیده مشکالت فسیلی هایسوخت

 منابع. کرد اشاره زیستمحیط در هوایی هایآالینده ایجاد و فسیلی سوخت منابع پذیریپایان به توانمی مشکالت

. رسندمی پایان به زودیبه منابع این درنتیجه شوند،می برشمرده ناپذیر تجدید هایانرژی عنوانبه فسیلی سوخت

 در تولیدی الکتریکی انرژی کهاین به توجه با .نمایند جایگزین آنان برای را منابعی آینده برای باید روازاین

 انتخاب توانندنمی فیوزها همچون متداول حفاظت تجهیزات هستند، DC ولتاژ سطح دارای فتوولتائیک هایسامانه

 فتوولتائیک هایسامانه در متعدد هایکنندهکنترل وجود دیگر سوی از. باشند هاسامانه این از حفاظت برای مطلوبی

 نمودن ترپیچیده باعث تواندمی سیستم هایخروجی بر تأثیر با( MPPT)1  حداکثر توان تعقیب سیستم همانند

 تشخیص طرح یک یارائه اصلی هدف مقاله این در رو،ازاین. نماید دشوار را آن تشخیص و شود خطا شرایط

 رشته دو بین قطب به قطب رشته، داخل قطب به قطب خطاهای شامل که است، فتوولتائیک هایسامانه خطا برای

 ویژگی استخراج و مصنوعی هوش بر مبتنی ترکیبی فن یک از استفاده اراست این در. شود می مدارباز و

 اطمینان قابلیت و دقت و است قرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد سازیشبیه مدل اساس بر نتایج .است پیشنهادشده

 .است شدهداده نشان ریختگیدرهم ماتریس از استفاده با پیشنهادی روش

 

 یادگیری ماشین ،تشخیص خطا ،یسامانه ی خورشیدواژگان کلیدی: 

                                                           
1 Maximum PowerPoint Tracking 



 

 مقدمه -1

خطا و استفاده از سیستم کالسه بندی هوشمند در سامانه های فتوولتائیک به معنی نظارت بر عملکرد قسمت های مختلف تشخیص 

 و سه معیار مختلف تشخیص خطا، کالسه بندیو یا تشخیص به موقع آن می باشد، آن به منظور جلوگیری از به وجود آمدن عیب 

، شناسایی خطا در حالت کلی ، ایمنی و قابلیت اطمینان آرایه های فتوولتائیک وجود دارد.ص موقعیت خطا برای افزایش بازدهیتشخی

ی می شوند. در روش به دو دسته روش های مبتنی بر داده و روش های مبتنی بر مدل )اعم از مدل کمی و مدل کیفی ( تقسیم بند

، ضمن دسته بندی و الم و ناسالم در شرایط مختلف استگرفتن یک بانک اطالعاتی که شامل داده های س، با در نظر مبتنی بر داده

. از ابزار های استفاده شده تعریف شده و نوع خطا مشخص می شود، الگوریتمی جهت تشخیص خطا خوشه بندی داده های ورودی

اشکال و آنالیز کاهش بعد اشاره کرد.  عصبی، نزدیکترین همسایه ، شبکه یبرای خوشه بندی داده ها می توان به روش حداقل مربعات

 .الت های مختلف خطای مورد نظر است، موجود نبودن بانک اطالعاتی مناسب مخصوصا تحت حادهاصلی در روش های مبتنی بر د

 .ممکن است با مشکالتی همراه باشد به همین دلیل استفاده از این روش در کاربرد های مختلف

خروجی  . سپس پاسخ واقعی سیستم باشرایط بدون خطا مدل سازی می شود ، ابتدا سیستم مورد نظر درش های مبتنی بر مدلدر رو

. بدیهی است که اگر مقدار مانده صفر باشد و اختالفی طه تحت عنوان مانده تعیین می شودو اختالف مربومدل سالم مقایسه می گردد 

ورت با . در غیر این صاز عملکرد سالم سیستم مطمئن بود ، می توانل سالم وجود نداشته باشدخروجی مدبین پاسخ واقعی سیستم با 

. با توجه به اینکه در سیستم های واقعی همیشه نا اده شده تا حد امکان مشخص می شود، نوع خطای رخ دتحلیل مقدار و نوع مانده

منظور تخمین خروجی  ، به همین دلیل استفاده از رویت گرها بهداردای مدل و مقادیر اولیه وجود معینی های مختلفی در پارامتر ه

 می باشد.مدل امری مرسوم 

 

  مبانی تحقیق -2

 از استفاده جایبه که است کامپیوتری هایسیستم یاستفاده مورد آماری هایمدل و هاالگوریتم علمی یمطالعه ماشین، یادگیری

 مصنوعی، هوش از ایمجموعه زیر عنوان به. برندمی سود وظایف انجام برای اطاستنب و الگوها از واضح هایدستورالعمل

 بدون گیریتصمیم یا بینیپیش منظور به "آموزش هایداده" یا نمونه هایداده اساس بر ریاضی مدل یک ماشین یادگیری هایالگوریتم

 کارایی هاداده افزایش با و تدریج به بتوانند هاسامانه و هاانهرای که است این ماشین یادگیری هدف. کنندمی ایجاد آشکار ریزیبرنامه

 مورد چهره از نمونه چند دیدن با چهره خودکار تشخیص از تواندمی وظیفه این گستره. دنکن پیدا نظر مورد ٔ  وظیفه انجام در بهتری

 .باشد یهتنب و پاداش سیگنال دریافت با دوپا هایتروبا برداریگام شیوه فراگیری تا نظر

 یادگیری هایروش که اندآن بر گرانپژوهش نظری لحاظ به. است گسترده شودمیانجام  ماشین یادگیری در که هاییپژوهش طیف

 گرانپژوهش از ایعده دیگر سوی در و کنند مطالعه شانهایروش برای را یادگیری کیفیت و پذیریامکان و بیاورند وجود به ایتازه

 دارای شدهانجام هایپژوهش و نیست گسسته طیف این البته. کنند اعمال ایتازه مسایل بر را ماشینی یادگیری هایروش کنندمی سعی

 عمل سرعت بهبود و عملیاتی هایهزینه در جویی صرفه به فراوانی کمک ماشین یادگیری. هستند کردروی دو هر از هاییمؤلفه

 .کندمی هاداده تحلیل و تجزیه

 ارایه و عددی محاسبات الگوریتم و دانش هوش، استخراج واقع در که( CI)2 محاسباتی هوش توسعه و پیدایش با اخیر سال دچن در

 و شده وارد مختلف علوم در که ای گونه به. است شده ایجاد پژوهشگران میان در بسیاری عالقه است، عددی های داده روزآمد

                                                           
2 Computational intelligence 



 

 الگوریتم و فازی منطق ،(ANNs)3 مصنوعی عصبی های شبکه شامل محاسباتی هوش یاصل های مولفه. دارد متعددی کاربردهای

 الگوریتم و تقریبی استنتاج فازی منطق طبیعی، عصبی های سلول عملکرد و ساختار مصنوعی عصبی های شبکه که است ژنتیک

 سیستم از ساده تقلید با که هستند ندیقدرتم ابزار مصنوعی عصبی های شبکه. کنند می سازی شبیه را موتاسیونی محاسبات ژنتیک

 در خطا تشخیص منظور به نفوذ نرخ بینی پیش و سازی شبیه در آن های کاربرد از یکی که است شده ساخته انسان بیولوژیک عصبی

 ابزار ینا کاربرد مختلف، علوم در محاسباتی هوش بر مبتنی ساختارهای چشمگیر های پیشرفت وجود با. باشد می فتوولتائیک سیستم

 بسیار فرآیندهای سازی شبیه در ابزار این توانایی دلیل به اما،. است راه ابتدای در و اندك فتوولتائیک سیستم در خطا تشخیص در

 آنها گسترده کاربرد امکان و زمینه شوند، می یافت وفور به فتوولتائیک سیستم در خطا تشخیص با مرتبط علوم در که نامعلوم و پیچیده

 منابع مدیران مهم وظایف از یکی منابع از مناسب و بهینه برداری بهره. دنباش می مورد این در ها پژوهش از بسیاری تعداد و دهش مهیا

 و ها مدل کنون تا. کند می پیدا نمود نفوذ، میزان تخمین جهت مناسب راهکاری عنوان به سازی شبیه مقوله میان این در. باشد می

 ها آرایه رفتار به توجه با است شده ارائه فتوولتائیک سیستم در خطا تشخیص فرآیند سازی شبیه و مینتخ برای مختلفی های روش

 .شود می پیچیده فتوولتائیک آرایه یک در خطا شناسایی و تحلیل و تجزیه خطا، مختلف های حالت در

 

 فتوولتائیک هایسامانه کلیت 2-1

 حاضر درحال. است خورشیدی انرژی از منابع این یاستفاده امکان دارند، همراه به توان تولید هایسامانه که یمزایای از یکی

 در را باالیی بسیار هایهزینه کنیم، استفاده فتوولتائیک هایسامانه از باال، توان متداول تولیدی هایسامانه در بخواهیم کهدرصورتی

 پایین توان مقیاس در فتوولتائیک منابع عنوانبه هاسامانه این از ستفادها هرچند نیست، صرفهبه اقتصادی دیدگاه از اصالً و گیردبرمی

 .نمایند ایفا نقش نیز زیستمحیط از حمایت در توانندمی و است اقتصادی دیدگاه از منطقی امری

 فتوولتائیک هایسامانه نمایند،می تبدیل الکتریکی انرژی به خورشیدی هایسلول طریق از را خورشیدی انرژی که هاییسامانه

 به %25 تا %5 بازده با را آن و نموده جذب را خورشیدی هایفوتون انرژی مستقیم، فرآیند یک در خورشیدی هایسلول. گویندمی

 این. شودنمی طی ترمودینامیکی سیکل یا و عامل سیال گونههیچ فرآیند این در که است ذکر به الزم. نمایندمی تبدیل الکتریکی انرژی

 پیوند یک خورشیدی سلول یک درواقع،. کنندمی جذب مستقیم صورتبه یا و هاعدسی طریق از را خورشیدی هایفوتون هاولسل

  هاسلول این از تعدادی گرفتن قرار هم کنار در با است، سیلیکون غالباً  آن یدهندهتشکیل مواد و دهدمی تشکیل خود در هادینیمه

 جدید هایالکترون مستقیم، صورتبه یا و هاعدسی طریق از خورشیدی هایفوتون برخورد با. شود می لتشکی  فتوولتائیک آرایه یک

 .شودمی تولید الکتریکی جریان و آیدمی وجود به ها سلول این در

 هر در که ستا قادر نماید، الکتریکی انرژی به تبدیل را خود به ساطع خورشیدی انرژی تمام بتواند بشر اگر فرضی حالت یک در

 خورشیدی انرژی از استفاده باالی پتانسیل و است توجهیقابل بسیار رقم که کند تولید الکتریکی انرژی وات ترا 17400 ساعت

 بر تولیدی الکتریکی توان میزان که هستند باور این بر محققان از برخی حتی. دهدمی نشان را الکتریکی انرژی تولید مبنای عنوانبه

 مزایا این[. 1] نماید تأمین را امروزی صنایع برابر 4 حدود و انسان میلیارد 20 حدود مصرفی توان تواند،می خورشیدی ژیانر مبنای

 پاك انرژی این وسویسمت به را بردارانبهره و محققان گذاران،سرمایه از بسیاری توجهات خورشیدی انرژی محیطی تأثیرات کنار در

 2/9 از شدهنصب فتوولتائیک هایسامانه ظرفیت 2017 سال تا 2007 سال بین از شده،ارائه های اراشگز اساس بر. است نموده جلب

 جذب شامل اساسی مرحله چهار از فتوولتائیک اثر [.2] است یافته رشد %4300 از بیش و است رسیده گیگاوات 5/404 به گیگاوات

 خصلت دارای مواد که دهدمی رخ هنگامی نور جذب. است شدهتشکیل آن آوریجمع و بار انتقال حفره، – الکترون تولید نور،

                                                           
3 Artificial neural network 



 

 نور کههنگامی است، حفره – الکترون تولید بعدی مرحله باشند، ورودی نور به پاسخگویی به قادر که ایگونهبه باشند هادینیمه

 آزاد هایحفره و هاالکترون شامل بار نحامال کند،می برخورد معدنی هادینیمه هایترکیب در پایه حالت هایالکترون به ورودی

 برای. کنندمی تولید را اکسایتون و رسیده آسایش به آرامیبه برانگیخته هایالکترون آلی هادینیمه مواد در کهدرحالی شوند، می تولید

. است بزرگ بسیار اکسایتون پیوندی انرژی زیرا است، اصلی کلید اکسایتون مناسب تفکیک کارآمد آلی فتوولتائیک سلول یک ساخت

 طریق از الکترودها به شدهتفکیک بارهای انتقال شامل مرحله این است، حفره – الکترون انتقال اکسایتون، تفکیک از پس بعدی مرحله

 باشد، کنندمی ممانعت بار انتقال از که سدهایی یا بار هایدام مانند هایینقص دارای بار انتقال مسیر اگر. است بار انتقال مسیرهای

 بار رفت هدر به منجر باشد نشده بهینه و طراحی درستیبه مشترك فصل کههنگامی. یابدمی کاهش خورشیدی سلول مناسب عملکرد

 [.3] گرددمی شدهآوریجمع

 

  توان حداکثر یکنندهتعقیب 2-2

 به توجه با که صورتی در. شودنمی استخراج نممک توان حداکثر همواره الکتریکی، انرژی به خورشیدی انرژی تبدیل فرآیند در

 خواهد پایین بسیار آن یهزینه به نسبت سیستم این بازده نشود، استخراج ممکن توان حداکثر فتوولتائیک، سیستم یک باالی هایهزینه

 مطالعاتی یزمینه یک خود هک است توان حداکثر یکنندهتعقیب یعهده بر وظیفه این. ندارد اقتصادی یصرفه آن از استفاده و بود

 خروجی ولتاژ و جریان تنظیم از استفاده با طورکلیبه هاسامانه این. شودمی شامل را فتوولتائیک هایسامانه مطالعات بحث در مجزا

 اما است، دهنش حاصل هنوز زمینه این در آل ایده عملکرد هرچند. نمایندمی استخراج را ماکزیمم توان ینقطه فتوولتائیک، یآرایه

 مراجعه[ 5] و[ 4] مراجع به توانندمی محترم خوانندگان زمینه، این در بیشتر اطالعات برای. است شدهارائه تاکنون خوبی بسیار نتایج

 .نمایند

 

 فتوولتائیک هایسامانه در خطاها انواع 2-3

 قطب، به قطب خطاهای زمین، خطای به توانیم هاآن ترینمهم از که بدهد رخ تواندمی PV هایسامانه در مختلفی خطاهای

 .اندقرارگرفته موردبررسی خطاها این انواع قسمت این در .کرد اشاره سایه خطاهای و قوس خطاهای

 

 خطاهای زمین 2-3-1

ود،  این سیستم که مشغول به کار در واحدهای تولید توان مبتنی بر منابع فتوولتائیک هستند حفاظت نم یبتوان از کارکنان کهنیابرای 

های اتصال های حامل جریان و هادیشود. در این حالت امکان دارد که بین هادی( به زمین متصل میEGC) 4های زمینتوسط هادی

شود، یک ی فتوولتائیک رخ دهد. این حالت که باعث افزایش جریان هادی اتصال به زمین میبه زمین یک اتصال ناگهانی در یک آرایه

های فتوولتائیک شوند. ناپذیری به سامانههای جدی و جبرانتوانند باعث آسیبشود. خطاهای زمین میدر نظر گرفته می خطای زمین

 و برطرف شوند. شدهدادهتشخیص  عاًیسراین خطاها باید  جهیدرنت

و زمین  شده نیزمهای فتوولتائیک انهی، سامدسته دورا به  کیفتوولتائهای توان سامانهی بر اساس هادی اتصال به زمین، میطورکلبه

زمین شده  PVالف یک سیستم – (1). در شکل اندشدهدادهنشان  (1). این دو سیستم فتوولتائیک در شکل [6]بندی نمود نشده تقسیم

 است. شدهاستفادهاز یک فیوز در هادی  ، که برای محافظته شده استدزمین نشده را نشان دا PVب یک سیستم  (1)و شکل 

                                                           
4 Earth Ground Conductors 
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 [6] نشده نیزمهادی  -، بشده نیزمهادی  –انواع سیستم فتوولتائیک بر اساس هادی زمین، الف :  (1شکل)

 

 قطب به قطب خطاهای 2-3-2

 به قطب خطاهای. است دادهرخ قطب به قطب خطای یک د،ده رخ اتصال یک پتانسیل،اختالف با مختلف یدونقطه بین کهدرصورتی

 در که دلیل این به. بگیریم نادیده را هاآن که شودنمی باعث موضوع این هرچند. دهندمی رخ فتوولتائیک هایسامانه در ندرتبه قطب

 از نوع این که است نیاز تیجهدرن. باشد داشته پی در را جدی بسیار هایآسیب است، ممکن قطب به قطب خطای یک داد رخ صورت

 را بیشتری چالش فتوولتائیک هایسامانه در خطا دیگر انواع به نسبت قطب به قطب خطاهای موقعبه تشخیص. شوند شناسایی خطاها

 نشان داده شده است. ( 3و ) (2این مورد از وقوع خطا در شکل ) [.6] دارد همراه به

 

 
 [6] فتوولتائیک هایهآرای در قطب به قطب خطای ( :2) شکل



 

 
 

 : خطاهای خط به خط و مدار باز در سیستم فتوولتائیک شبیه سازی شده (3شکل )

 

 قوس خطاهای 2-3-3

 اتفاق قوس خطای یک بگیرند، قرار قوس تحت هاسامانه این اطراف در یا فتوولتائیک هایسامانه در احتراققابل مواد کهدرصورتی

. است دشوار بسیار هاآن تشخیص روازاین کنند،نمی پیروی خاصی یقاعده از که هستند تصادفی یا یدهپد قوس خطاهای[. 7]افتدمی

 .اندشدهداده نشان (4شکل) در که شوندمی تقسیم موازی و سری قوس خطاهای نوع دو به قوس خطاهای

 
 فتوولتائیک هایآرایه در قوس خطاهای ( : 4) شکل



 

 سایه خطاهای 2-3-4

 هرچند. شوند تشکیل باید هاآرایه از مناسبی ترکیب از باشند، داشته مطلوبی عملکرد یبازده کهاین برای فتوولتائیک هایسامانه

 هایآرایه. باشد داشته جدی تأثیر ها آن یبازده بر تابش تواندمی و است وابسته خورشیدی تابش مقدار به PV هایسامانه عملکرد

 توان باشد، یکنواخت سایه کهدرصورتی. گیرندمی قرار غیریکنواخت و یکنواخت صورتبه هاسایه أثیرت تحت فتوولتائیک سامانه

 یآرایه با آرایه هر در تولیدی توان باشد، غیریکنواخت سایه کهدرصورتی. یابدمی کاهش یکنواخت صورتبه فتوولتائیک تولیدی

 .باشد پرندگان فضوالت همچون خارجی عوامل ابرها حرکت از ناشی تواندمی غیریکنواخت یسایه. باشد متفاوت تواندمی دیگر

 است. شده آورده (5) شکل در سایه اثر مختلف الگوهای

 

 
 [6] فتوولتائیک سیستم بر سایه اثر مختلف الگوهای ( :5) شکل

 

 فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص هایروش انواع 2-4

 که نمود، بندیتقسیم اصلی یدسته پنج به توانمی را هاروش این. است شدهارائه زمینه این در یمتعدد هایروش اخیر هایسال در

 ترموگرافی تجهیز بر مبتنی هایروش خروجی، سیگنال بر مبتنی هایروش فتوولتائیک، سامانه مدل بر مبتنی هایروش شامل

 .است شده آورده (6) شکل در بندیدسته این. شدبا می ترکیبی هایروش و بر داده مبتنی هایروش قرمز،مادون



 

                        
                       

              
      

                 
                

    
              

         

                 
          

        
      

 
 

 فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص هایروش انواع ( : 6شکل)

 

 مدل بر مبتنی PV سیستم در خطا تشخیص هایروش 2-4-1

 و شده گیریاندازه مقدار از روش این در. است شدهارائه فتوولتائیک هایسامانه خطای تشخیص برای مدل بر مبتنی روش یک[ 8] در

 دمای و خورشیدی تابش اساس بر AC تولیدی توان مدل. شودمی استفاده AC تولیدی توان بر مبتنی مدل از آمدهدستبه مقدار

 .است قرارگرفته ارزیابی مورد پژوهش این در مختلف هایداده اساس بر مدل این. آیدمی دست به فتوولتائیک یآرایه

 استفاده DC و AC توان نسبت بین تفاوت از روش این. است شدهارائه فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص روش یک[ 9] در

 توان نسبت کهدرصورتی. کند می استفاده فتوولتائیک سیستم ریاضی مدل از روش این AC و DC قسمت در توان تعیین برای. کندمی

 حالت در سیستم صورت، این غیر در. شودمی داده تشخیص خطا باشد، بیشتر معین حد یک از AC قسمت در و DC قسمت در

 .دارد قرار خود عملکردی عادی

 

 سیگنال وتحلیلتجزیه بر مبتنی PV سیستم در خطا تشخیص هایروش 2-4-2

مین تغییر مقادیر این امپدانس در خطای ز کهیدرحال، استها ی فتوولتائیک سالم دارای مقدار امپدانس مشخصی بین رشتهیک آرایه

 شدهاستفادهی ارشتهنیببرای شناسایی تغییرات امپدانس  [10]یک روش در تحلیل الکترومغناطیسی است که در  کند. بازتاب سنجیمی

 مورداستفادهکشی های فتوولتائیک تشخیص دهد. این روش برای شناسایی و تعیین محل خطاهای سیماست تا خطا را در سامانه

، این رونیازای جریان خطا وابستگی ندارد. ردی امپدانس است، به دامنهدر این روش مبنای عملک کهنیااست. با توجه به  قرارگرفته

روش در حالتی که تابش خورشیدی نیز وجود نداشته باشد، قادر است که به عملکرد خود ادامه دهد. این روش بر روی خطاهای 

 است. قرارگرفته مورداستفادهزمین 

 خروجی ولتاژ و جریان ابتدا روش این در. شودمی استفاده فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص برای موجک تبدیل از[ 11] در

 جریان و ولتاژ تغییر مبنای بر خود که امپدانس تغییرات و ولتاژ انرژی ولتاژ، تغییرات ابتدا سپس. شودمی گیریاندازه فتوولتائیک

 مقایسه این اساس بر. شودمی مقایسه شدهتعیین پیش از حد یک با و شودمی گرفته مشخصه سه این از موجک تبدیل. شودمی محاسبه

 .شودمی داده تشخیص عادی حالت از خطا

 

 



 

 قرمزمادون برترموگرافی مبتنی PV سیستم در خطا تشخیص هایروش 2-4-3

 مقدار و تریکیالک مشخصات اساس بر مدل این. است فتوولتائیک هایماژول برای پارامتر بر مبتنی مدل یک یارائه هدف[ 12] در

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

 مدل اساس بر خطا تشخیص روش یک مدل، این از استفاده با. آیدمی دست به قرمزمادون تجهیزات به مجهز دوربین از استفاده

 .است شدهداده توسعه

 

 مصنوعی هوش بر مبتنی PV سیستم در خطا تشخیص هایروش 2-4-4

 فتوولتائیک هایسامانه خطای تشخیص برای 5k  (KNN) -همسایگی تریننزدیک محور داده روش بر مبتنی روش یک[ 13] در

  نمایی داروزن ركمتح میانگین روش بر مبتنی KNN ساختار یک ،KNN روش عملکرد بهبود برای البته. است شده استفاده
6(EWMA )ببخشد بهبود را دقت تا نمایدمی استفاده پارامتریک غیر آماری معیارهای از هاهمسایگی تعیین در که است شدهاستفاده .

 شدهعنوان آموزش در هاداده احتمالی توزیع به نیاز عدم و غیرخطی هایویژگی یادگیری در روش این قابلیت خاطر به KNN انتخاب

 .دهد نشان کوچک تغییرات برابر در خود از بیشتری حساسیت تا دهدمی KNN به را قابلیت این EWMA همچنین،. تاس

 یک و ثابت توان بار مبدل یک. است شدهارائه DC سری قوس خطای شناسایی برای[ 14] در( ELM)7  تجمعی ماشین یادگیری

 هایداده و شود داده آموزش ماشین یادگیری بر مبتنی روش این آموزش برای موردنیاز هایداده تا است شدهطراحی بوست مبدل

 .است قرارگرفته ارزیابی مورد مختلف بارهای در روش این ،شود تولید آن برای مختلف شرایط در سری قوس خطای

 

 PV سیستم در خطا تشخیص ترکیبی هایروش 2-4-5

 شدهاستفاده فتوولتائیک هایسامانه از نوع این در زمین خطاهای تشخیص برای ANN و موجک تبدیل ترکیبی روش از[ 15] در

 تبدیل خروجی شده نرمالیزه مقادیر سپس. است شدهاستفاده ولتاژ هایسیگنال از ویژگی استخراج برای موجک تبدیلدر . است

 این همچنین،. است نویز به باال حساسیت موجک تبدیل در اساسی مشکل. است شدهاستفاده عصبی یشبکه آموزش برای موجک

 یک که است معنی این به برازش بیش. شود  برازش بیش مشکل دچار مصنوعی هوش بر مبتنی روش که شود باعث تواندمی روش

 ناکارآمد آموزش هایداده از خارج هایداده آزمودن در کهدرحالی ،است باال بسیار آن آموزش دقت که بیندمی آموزش نحوی به شبکه

 .است

 

 روش تحقیق  -3
است.  شدهارائهفتوولتائیک و بر مبنای یک روش ترکیبی هوشمند  های سیستمیک طرح حفاظت بر اساس خروجی در این بخش

 کهنیابرای  گرهاحسدر این پژوهش، مربوط به خطاهای قطب به قطب و مدار باز هستند. ابتدا مکان  شدهگرفتهخطاهای در نظر 

سازی عملی آن ی پیادهی در مرحلهفیتوصو  شدهارائها داشته باشیم، تعیین می شوند، سپس روش ترکیبی ولتاژ و جریان خروجی ر

 آورده شده است.               

شود. ی مختلف تولید میگرهاحسهای فتوولتائیک، ابتدا یک مجموعه داده بر اساس مکان برای تشخیص خطاهای مختلف در سامانه

 -tانتخاب ویژگی،  فنی اول این روش پیشنهادی، شود. در مرحلهپیشنهادی برای تشخیص استفاده میی ادومرحلهسپس روش 

                                                           
5 K-Nearset Neighbor 
6 Exponentially Wighted Moving Average 
7 Ensembale Learning Machine 



 

 است. بر اساس این روش شنهادشدهیپیک روش قدرتمند انتخاب ویژگی  عنوانبه( t-SNE) شدهعیتوزتوکاری همسایگی تصادفی 

ی عصبی مصنوعی ورودی به شبکه عنوانبهها ین ویژگیشوند. سپس اهای مناسب برای تشخیص محل خطا استخراج میویژگی

(ANNداده می ).روش  شودt-SNE شود تا دقت روش باعث میANN  .در تشخیص محل خطا، از کیفیت مطلوبی برخوردار شود

 شوند. به ترتیب معرفی می ANNو ساختار  t-SNEی این قسمت ساختار روش انتخاب ویژگی در ادامه
 

 سلول فتوولتائیکمدل مداری  3-1

گیرد که در آن هیچ افت  آل را در نظر می این مدل شرایط ایده .ول فتوولتائیک نشان داده شده است( مدل تک دیودی سل7در شکل )

 .خواهد بود) 1(مطابق رابطه  مدل تک دیودی سلول فتوولتائیکگیرد. معادله جریان ولتاژی صورت نمی

 

I= -                               )1( 

 
 فتوولتائیک سلول دیودی تک مدل آل ایده معادل ( : مدار7شکل )

 شبیه سازی   3-2

 سلول برای مدل سازی و شبیه سازی پنل نهایی مورد نیاز الزم است که ابتدا به طراحی و شبیه سازی سلول واحد پایه بپردازیم.

 یک به را آن توان می که است سلولی36 مدل یک ماژول، این. کردیم طراحی( 10و ) (9و ) (8) های شکل مطابق را پایه خورشیدی

 .داد ارتقا نیز سلولی 72 ماژول

 
 متلب افزار نرم در پیشنهادی فتوولتائیک ماژول سازی شبیه دیاگرام ( : بلوك8شکل )

 



 

 :ایم پرداخته فتوولتائیک ماژول یک دهنده تشکیل مختلف های قسمت سازی پیاده به( 9) شکل در

 
 شده طراحی فتوولتاییک پنل سیستم ( : زیر9شکل )

 

 

 
 

 اده در پنل فتوولتاییک طراحی شده( : زیر سیستم های مورد استف10شکل )



 

 خطا تشخیص پیشنهادی طرح برای گیریاندازه گرهایحس مکان 3-3

 فصل، این در پیشنهادی روش در. گیردمی قرار مورداستفاده گیریاندازه گرحس چهار ائیک،فتوولت هایسامانه در خطا تشخیص برای

 آرایه کل سر دو ولتاژ انضمام به معیوب( هایرشته یا) رشته مجاور ولتاژ گرهایحس شامل خطا وقوع در شده گیریاندازه متغیرهای

 طرح در را جریان و ولتاژ گیریاندازه گرهایحس گرفتن قرار آرایش و فتوولتائیک هایسامانه ساختار (11باشند. شکل ) می

 هر بین جریان گرحس یک رشته هر برای روش این در. است داده نشان را فتوولتائیک سیستم خطاهای تشخیص برای پیشنهادی

 .داشت خواهیم مختلف گرحس ود رشته هر برای درنتیجه. گیردمی قرار ولتاژ گرحس یک رشته دو هر بین و گیردمی قرار رشته

 پس شود، استفاده سازیشبیه برای و سازیمدل عملکردی مختلف هایحالت باید محور، داده روش یک در کهاین به توجه با

 فتوولتائیک هایسامانه در را خطا تشخیص مطلوب سرعت و دقت تا شود گرفته نظر در باید خطا عملکردی مختلف هایحالت

 .باشیم داشته
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 گیریاندازه گرهایحس آرایش و فتوولتائیک سیستم ( : ساختار11شکل )

 

 t-SNE روش 3-4

. باشندمی پرت اطالعات و نویز مقداری حاوی عمل در و بوده خام صورتبه معموالً موجود هایروش برای ورودی هایداده

. شوند مشخص هاآن کردن داروزن با داده مجموعه هر یزتماقابل و اصلی خصوصیات تا کنندمی کمک ویژگی استخراج هایالگوریتم

 عمل این با توانمی اساس این بر. دارند تریکم وزن تر،ارزشکم هایویژگی و پیداکرده تریبیش وزن تر،مهم و بارزتر هایویژگی

 استخراج از استفاده با باشندمی کم هاژگیوی عمدتاً که مسائلی در. داد نگاشت ترپایین فضای یا باالتر فضای به را هاداده خصوصیات

 مصنوعی هوش روش برای بهینه عملکرد امکان و شده تربیش خصوصیات تعداد تا کنند،می نگاشت باالتر فضای به را هاداده ویژگی



 

 به هاداده نگاشت با دهدمی دست از را هاویژگی میان تمایز هوشمند روش و است زیاد هاویژگی تعداد که زمانی همچنین. شود مهیا

 .کرد خواهد کمک هوشمند روش عملکرد در تسریع به ترپایین فضای

ی مجموعه صورتبهفتوولتائیک  در سیستمگیری گرهای اندازهحسگیری شده توسط فرض کنید نقاط اندازه 1 2 Nx , x , , x
و   

 شود.ی زیر محاسبه میبر اساس دو رابطه دونقطهال میزان شباهت بین عضو است. مقدار احتم Nدارای 
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jدهند. همچنین، یک را نشان میگیری شده در سیستم فتوولتائی متفاوت اندازهمقدار احتمال شباهت دو داده 
 

ijpکه با  8 توأم. در این زمان توزیع احتمالی استام jی بردار واریانس توزیع گوسی با مرکزیت نقطه
 دونقطهشود بین نشان داده می 

 شود:زیر بیان می صورتبهدر فضای گوسی 

(4) 
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ijq توأمگیرد. سپس توزیع قرار می مورداستفاده 1ی آزادی با درجه tتر، توزیع در ابعاد پایین

گیری شده توسط های اندازهاز داده 

 صورتبه Nی گیری در سیستم فتوولتائیک با ابعاد پایین که در یک مجموعهگرهای اندازهحس 1 2 Ny , y , , y
است،  

 شوند:زیر محاسبه می صورتبه

(5) 
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ijpگیری بین میزان دقت در اندازه

ijqو  
 شود:گیری میاندازه KLبر اساس معیار همگرایی  

(6)  
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سازی ی بهینهکمینه شود. نتیجه KLی ممکن برسد. باید مقدار شاخص واگرایی این میزان شباهت به مقدار بیشینه کهنیابرای 

 زیر است: صورتبهاز روش گرادیان نزولی  آمدهدستبه
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8 Joint distribution 



 

ی عه، مجموt-SNEهای مناسب بر اساس پس از انتخاب ویژگی 1 2 Ny , y , , y  
 شود.تولید می Nبا  

 

 روش شبکه عصبی مصنوعی 3-5

 های مختلف بودهروش در میان متدهای یادگیری ماشین در زمینه نیپرکاربردترهای عصبی مصنوعی توان گفت، شبکهی میروشنبه

یک تابع  لهیوسبهو  استهای خود یی در هر یک از الیههانرونتشکل از است. این روش بر اساس ساختار عصبی انسان م

ها بر اساس نوع یادگیری ANNکند. پارامتر وزن و بایاس عمل می ازجملهتنظیم پارامترهای هر الیه  درصددگیری در هر الیه تصمیم

ی بندمیتقس 12و یادگیری تقویتی 11ی نیمه نظارتی، یادگیر10، یادگیری بدون نظارت9به چهار دسته عمده به نام: یادگیری با نظارت

 های آموزشی خواهیم پرداخت.شود. در ادامه به بیان هر یک از این روشمی

 یادگیری با نظارت -الف

رود انتظار می ریگادهای آموزشی )خروجی مطلوب( مشخص است و از ساختار یدر این نوع آموزش، پاسخ خروجی هر یک از نمونه

 بینی نماید.های جدید پاسخی با کمترین اختالف نسبت به خروجی مطلوب را پیشدگیری، به ازای نمونهکه پس از یا

 یادگیری بدون نظارت -ب

. بر این اساس ماشین یادگیر با توجه به ستینهای آموزشی )خروجی مطلوب( مشخص در این نوع آموزش، پاسخ خروجی نمونه

 بندی و تفکیک اطالعات از یکدیگر را تشخیص دهد.مناسب جهت دستهی ها، باید رابطهارتباط میان ورودی

 یادگیری نیمه نظارتی -ج 

. بر این اساس باید بخش نامشخص استهای خروجی مشخص است و بخشی دیگر نامشخص در این نوع آموزش، بخشی از پاسخ

شود که به آموزش عموماً در مواقعی استفاده میهای ورودی و خروجی در دسترس، تخمین زده شود. این نوع ها توسط دادهخروجی

 .استبر های خروجی پیچیده و هزینهدست آوردن پاسخ

 یادگیری تقویتی -د

شود. این ساختار به در این نوع آموزش، بر اساس رفتار ماشین یادگیر در یک یا چند مسئله هدف، پاداش و تنبیه در نظر گرفته می

کند. بدین طریق که بر اساس عملکرد صحیح، پاداش و تنها هدف مسئله را دنبال می ستین گیری ماشین حساسجزئیات تصمیم

 .استو هدف نهایی بیشینه نمودن این پاداش  شده گرفتهعملکرد در نظر 

از روش  ئیک فراهم است، در این مقالههای فتوولتاهای عصبی مربوط به سامانههای کافی در شبکههمواره داده کهنیابا توجه به 

 شود.یادگیری نظارتی استفاده می

 

  یافته ها -4
 در. است قرارگرفته بررسی مورد فتوولتائیک هایسامانه در خطا نوع تعیین و تشخیص روند در قبل قسمت در شدهبیان تئوری مطالب قسمت، این در

 اند،قرارگرفته ارزیابی مورد آزمودن و آموزش روند در که ختلفم هایداده از تعدادی سپس. است شدهمعرفی مطالعه مورد سیستم ابتدا راستا، این

 را روش این توسط هاویژگی انتخاب ینحوه قسمت این. است شده آورده t-SNE روش از آمدهدستبه نتایج بعدی، قسمت در. است شدهبررسی

 و تشخیص برای ANN و t-SNE ترکیبی پیشنهادی روش از آمدهتدسبه نتایج نیز انتهایی قسمت در. است داده قرار ارزیابی مورد تصویری صورتبه

                                                           
9 Supervised Learning 
10 Unsupervised Learning 
11 Semi-supervised Learning 
12 Reinforcement Learning 



 

 شدهاستفاده پراکندگی ماتریس از راستا این در که است قرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد نتایج و است شدهارزیابی مختلف شرایط در خطا انواع تعیین

  .است

 تولید داده  4-1

در تشخیص خطا عملکردی  دتا بتوان ،ی کامل نیاز داردی دادهبه یک مجموعه محورداده های نیز بیان شد، روش ترشیپکه  طورهمان

 .است شدهگرفتهی داده، پنج مکان مختلف برای خطا در نظر داشته باشد. بر این اساس برای تولید یک مجموعه مؤثر

 این. است شدهگرفته نظر در خطا اومتمق برای متفاوت مقدار 4 و است شدهگرفته نظر در دما و تابش شدت برای مختلف حالت 5

 .است شده آورده (1) جدول در مقادیر

 هامقادیر مختلف برای مقاومت خطا، تابش و دما در تولید داده ( : 1) جدول

 مقادیر پارامتر

 700به  1000، مقدار تابش متغیر از 900، 660، 500، 850 شدت تابش

 25، 24، 5، 45، 20 دما

 و صفر 16، 01/0، 001/0 مقاومت خطا

 

 مکان. است شده آورده ایرشته داخل خطاهای برای (3) جدول در و ایرشتهبین خطاهای برای (2جدول) در تطابق عدم و خطا محل

 .است شده آورده (4) جدول در نیز باز مدار خطاهای
 یارشتهنیبمحل خطاهای قطب به قطب  ( : 2) جدول

 شماره رشته( مکان خط )شماره رشته، عدم تطابق

 یک ماژول
(2،14( ،)15،3( ،)4،16( ،)5،17( ،)6،18( ،)7،19( ،)8،20( ،)9،21( ،)3،13( ،)4،14( ،)5،15 ،)

(6،16( ،)7،17( ،)8،18( ،)9،19( ،)10،20) 

 دو ماژول
(15،2( ،)16،3( ،)17،4 (،)5،18( ،)6،19( ،)7،20( ،)8،21( ،)4،17( ،)5 ،18( ،)6 ،19( ،)7،20 ،)

(8،21( ،)4،13( ،)5،14( ،)6،15( ،)7،16( ،)8،17( ،)9،18( ،)10،19) 

 سه ماژول
(2،16( ،)3،17( ،)4،18( ،)5،19( ،)6،20( ،)7،21( ،)5،13( ،)6،14( ،)7،15( ،)8،16( ،)7،15 ،)

(8،16( ،)9،17( ،)10،18) 

 (10،17(، )9،16) (،8،15(، )7،14(، )6،13(، )6،21(، )5،20(، )4،19(، )3،18(، )2،17) چهار ماژول

 (10،16(، )9،15(، )8،14(، )7،13(، )5،21(، )4،20(، )3،19(، )2،18) پنج ماژول

 (10،15(، )9،14(، )8،13(، )4،21(،)3،20(، )2،19) شش ماژول

 (10،14(، )9،13(، )3،21(، )2،20) هفت ماژول

 (10،13(، )2،21) هشت ماژول

 
 ایقطب درون رشتهمحل خطاهای قطب به  ( : 3) جدول



 

 

 ( : محل خطاهای مدار باز4) جدول

 محل خطا

 )باالی اتصال حسگر( 4، 3، 2، 1

 )باالی اتصال حسگر( 8، 7، 6، 5)پایین اتصال حسگر(،  4

 11، 10، 9)پایین اتصال حسگر(،  8

 

 

 

 مکان خط )شماره رشته، شماره رشته( عدم تطابق

 یک ماژول
 2F( :4،5( ،)5،6( ،)6،7( ،)7،8)(، خطای 1،2( ،)2،3( ،)3،4: )1Fخطای

 3F( :8،9( ،)9،10)خطای 

 دو ماژول
 6F( :4،6( ،)5،7( ،)6،8)(، خطا 3،5: )5F(، خطا 1،3( ،)2،4: )4Fخطا 

 8F( :8،10( ،)9،11)(، خطا 7،9: )7Fخطا 

 سه ماژول
 12F( :4،7( ،)5،8)(، خطا 3،6: )11F(، خطا 2،5: )10Fخطا  9F( :1،4،)خطا 

 15F( :8،11)(، خطا 7،10: )14F(، خطا 6،9: )13Fخطا 

 چهار ماژول
 19F( :4،8)(، خطا 3،7: )18F(، خطا 2،6: )17F(، خطا 1،5: )16Fا خط

 22F( :7،11)(، خطا 6،10: )21F(، خطا 5،9: )20Fخطا 

 پنج ماژول
 26F( :4،9)(، خطا 3،8: )25F( خطا 2،7: )24F( خطا 1،6: )23Fخطا 

 28F( :6،11)(، خطا 5،10: )27Fخطا 

 32F( :5،11)(، خطا 3،9: )31F(، خطا 2،8: )30F(، خطا 1،7: )29Fخطا  شش ماژول

 36F( :4،11)(، خطا 3،10: )35Fخطا  34F( :2،9،)(، خطا 1،8: )33Fخطا  هفت ماژول

 39F( :3،11)(، خطا 2،10: )38F(، خطا 1،9: )37Fخطا  هشت ماژول

 41F( :2،11)(، خطا 1،10: )40Fخطا  نه ماژول

 42F( :1،11)خطا  ده ماژول



 

 روند استخراج ویژگی 4-2

 .است شدهداده نشان تولیدشده هایداده انواع از نمونه چندین قسمت این یادامه در

 .است شدهانجام سیگنال دو این برای خطا نوع تعیین و تشخیص روند که باشندمی جریان و ولتاژ شدهاستخراج هایسیگنال

 

 

 
 ثانیه 5/0 خطای با ایرشته روند قطب به قطب خطای در ولتاژ : سیگنال (12)شکل 

 

 
 ثانیه 5/0ای با خطای در خطای قطب به قطب درون رشته : سیگنال جریان( 13)شکل 



 

های ولتاژ و جریان در تشخیص این نوع در این پژوهش خطای مدار باز است که رفتار سیگنال شدهگرفتهنوع دیگر خطای در نظر 

داده است. مشابه با خطای قطب به  بازنشانای مدار ثانیه 5/0ال ولتاژ را برای زمان خطای سیگن (12)است. شکل  قبول خطا نیز قابل

 نیز سیگنال ولتاژ از قاعده خاص پیروی نکرده و رفتار متناوبی ندارد. خطاقطب، در این نوع از 

 

 

 ثانیه 5/0سیگنال ولتاژ در حالت خطای مدار باز و خطای  ( :14) شکل

 

 ثانیه 5/0ل جریان در حالت خطای مدار باز و خطای سیگنا ( :15) شکل

 است.  شدهدادهاین رفتار نشان  (13)رفتار جریان نیز در هنگام رخ دادن خطای مدار باز مشابه با رفتار ولتاژ است که در شکل 



 

  گیریبحث و نتیجه - 5
بر اساس یک عدد نمونه از هر  کهنیاا مشخص شود. هی مقداردهی اولیه و تعیین ورودیسازی این روش ابتدا باید نحوهدر پیاده

توان با مقایسه نمونه به نمونه و تغییر رفتار در رخ دادن خطا را نمی باالبردهسیگنال روش خطا را تشخیص دهد، بار محاسباتی را 

قرار بگیرد. حال باید  مورداستفادها ها برای تشخیص و تعیین نوع خط،  باید یک مجموعه نمونه و یک پنجره از دادهرونیازاانجام داد. 

ی مشخص خوببهی کم، تغییرات رفتاری . زیرا در تعداد دادهردیبربگی زیاد و کمی را در توجه داشت که این پنجره نباید تعداد داده

 100گیری دارای نمونه ی، در این پژوهش هر پنجرهرونیازاشود. موقع انجام نمی به خطای باال، روند تشخیص نیست و در تعداد داده

نمونه پس از رخ  50نمونه پیش از رخ دادن خطا و  50نمونه شامل  100روش پیشنهادی، این  آزمودننمونه است. برای آموزش و 

 .استدادن خطا 

ژگی با پرداخت. در انتخاب وی t-SNEی ورودی به بررسی رفتار استخراج ویژگی توسط روش توان بر اساس هر پنجره دادهاکنون می

از معیارهای  کیکدامتواند مشخص نماید که ی مختلف استفاده نمود. رفتار سیگنال میتوان از معیارهای فاصلهمی t-SNEروش 

 اندقرارگرفته موردمطالعهگذاری در این پژوهش تری هستند. سه نوع معیار فاصلهی مطلوبگذاری برای انتخاب ویژگی گزینهفاصله

ی موردبررسبرای هر سه معیار فاصله  SNE-tی و اقلیدسی است. در این پژوهش عملکرد نوسیکس، 13شفکه شامل فاصله چبی

های ورودی ، ابتدا سیگنالرونیازای مطلوب را در تشخیص خطاهای فتوولتائیک به کار گرفت. است تا بتوان معیار فاصله قرارگرفته

توان معیار مطلوب را بر اساس رفتار این دو نوع متغیر خروجی از سامانه است تا ب شدهدادهتنها ولتاژ و سپس تنها جریان قرار 

 برای تشخیص خطا از حالت عملکرد عادی آورده شده است. t-SNEفتوولتائیک تعیین نمود. همچنین، ابتدا عملکرد 

 اساس بر t-SNE عملکرد التح این در. دهدمی نشان را کسینوسی یفاصله معیار و ولتاژ هایورودی با t-SNE عملکرد (16) شکل

 .است شدهتفکیک مطلوبی صورتبه عادی عملکرد حالت از خطا هایسیگنال و است ترمطلوب حالت و معیار قبلی دو بین مقایسه

 

 
 کسینوسی فاصله معیار و ولتاژ سیگنال اساس بر فتوولتائیک سیستم در خطا تشخیص برای t-SNE عملکرد ( : 16) شکل

 

                                                           
13 Chebyshev 



 

 بر مبتنی t-SNE خطا نوع تفکیک در که هرچند. بود مطلوب بسیار کسینوسی یفاصله مبنای بر t-SNE عملکرد خطا تشخیص در

 یفاصله مبنای بر t-SNE از آن عملکرد اما ندارد، فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص با مشابه کامالً عملکرد کسینوسی یفاصله

 نشان را خطا نوع تعیین در تنهاییبه t-SNE خود از استفاده و ANN از استفاده یلدل همچنین، شکل این. است ترمطلوب چبیشف

 .دهدمی

 
 برای تعیین نوع خطا در سیستم فتوولتائیک بر اساس سیگنال ولتاژ و معیار فاصله کسینوسی t-SNE( : عملکرد 17) شکل

 

ی چبیشف تر از دو معیار فاصلهی کسینوسی مطلوبفاصلهبر مبنای  t-SNEبر اساس ورودی ولتاژ، مشابه با تشخیص خطا، عملکرد 

 هستند، کسینوسی یفاصله معیار مبنای بر t-SNE هایخروجی روش، این ارزیابی در که شد یادآور باید همچنین و اقلیدسی است.

 حدود خطا و سعی اساس رب. است شده کاربردهبه آزمودن برای %30 و آموزش برای هاداده % 70 روش این آزمودن و آموزش برای

 .است شدهگرفته نظر در پنهان یالیه برای سلول 25

  مربعات مجذور خطای مقدار. است شدهبررسی ولتاژ هایورودی با فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص در پیشنهادی روش ابتدا

(MSE )ارمقد روش این آزمودن در که. است 6422/1*10-7 با برابر آموزش روند در MSE مقدار. است 8028/9*10-6 با برابر 

 را فتوولتائیک هایسامانه در خطا تشخیص در پیشنهادی ترکیبی روش مطلوب عملکرد از نشان تواندمی تنهاییبه خود MSE پایین

 برای ماتریس این. است خطا تشخیص روش یک ارزیابی برای تریمطلوب معیار ریختگیدرهم ماتریس هرچند. دهد نشان

 بود، مشخص نیز آموزش درروند MSE مقدار از که طورهمان. است شده آورده (5)جدول در آموزش روند در ولتاژ هایورودی

ANN روش اساس بر t-SNE آموزش هایداده تمامی. است شدهداده آموزش مطلوبی صورتبه کسینوسی یفاصله معیار بر مبتنی 

 .است شدهداده تشخیص خود کالس در مطلوبی صورتبه است داده 1113 با برابر آن مجموع که

 %95 از بیشتر دقتی و است مطلوب آموزش روند در خطا نوع تعیین در پیشنهادی روش عملکرد آمده،دستبه نتایج اساس بر

 تشخیص درستیبه هاحالت تمامی عادی عملکرد حالت و باز مدار خطای آموزش روند. است داده نشان خود از را( % 5975/95)



 

 وجوداین با اما. دارد اشکال کمی ایرشته از خارج و ایرشته درون قطب به قطب خطاهای بین تشخیص در هرچند. است شدهداده

 .است مطلوب آموزش دقت
 آموزش روند: ولتائیکفتو سیستم در خطا نوع تعیین در ولتاژ ورودی با پیشنهادی ترکیبی روش از آمدهدستبه ریختگیدرهم ماتریس نتایج ( :5) جدول

 

 A B C D کالس
 مجموع

A 547 0 0 0 547 

B 0 223 32 0 232 

C 0 17 260 0 26 

D 0 0 0 34 34 

 1113 34 292 240 547 هاکل داده

 

 در پیشنهادی روش آزمودن در دقت. است شده آورده نیز (6) جدول در خطا نوع تعیین برای پیشنهادی روش آزمودن روند نتایج

 این. است مطلوب نسبت به نیز آزمودن در پیشنهادی روش دقت. است % 2432/92 با برابر ولتاژ هایورودی اساس بر خطا نوع تعیین

 .دارد مطلوبی بسیار دعملکر باز مدار خطاهای و عادی حالت تشخیص در روش

 
 از روش ترکیبی پیشنهادی با ورودی ولتاژ در تعیین نوع خطا در سیستم فتوولتائیک: روند آزمودن آمدهدستبهریختگی نتایج ماتریس درهم ( :6) جدول

 

 A B C D کالس
 مجموع

A 248 0 0 0 248 

B 0 98 22 0 120 

C 0 11 87 0 98 

D 0 4 0 7 11 

 477 7 109 113 248 هاکل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زیر خالصه نمود: صورتبهتوان ی نتایجی که از این تحقیق به دست آمد را میطورکلبه

 ر نظر گرفته شد که بتواند در تشخیص خطا دید عملی در این پژوهش حالت عادی عملکرد در کنار عملکرد همراه با سایه د

 بیشتری به روش پیشنهادی ببخشد.

  در انتخاب ویژگی، روشt-SNE ی یک مطالعه جهیدرنتی خود بستگی دارد. پیشنهاد شد. این روش به معیار فاصله

ی که دوحالتت آمد نشان داد، در ی چبیشف، اقلیدسی و کسینوسی انجام گرفت. نتایج به دسای بین سه معیار فاصلهمقایسه

تری در انتخاب ی کسینوسی ابزار مطلوبمبتنی بر فاصله t-SNEورودی جریان و یا ولتاژ سیستم فتوولتائیک باشد، روش 

تری ی مطلوب. همچنین، این روش برای تعیین نوع خطا نیز گزینهاستاز عملکرد عادی  خطادارویژگی و تفکیک حالت 

 است.

 است و تمامی خطاها را با دقت عالی  %100ص عملکرد عادی از حالت خطادار، روش پیشنهادی دارای دقت تشخی روند در

 ANNی کسینوسی و مبتنی بر فاصله t-SNEروش پیشنهادی ترکیبی متشکل از  جهیدرنتکند. از حالت عادی متمایز می

 .استهای فتوولتائیک ی بسیار مطلوبی در تشخیص خطا در سامانهگزینه

   قبولقابلی عملکرد دهندهرا دارد که نشان %92در تعیین نوع خطا نیز عملکرد روش فوق با ورودی ولتاژ، دقت بیش از 

ای، خطای مدار ای، خطای قطب به قطب درون رشتهاین روش در تعیین نوع خطا )خطاهای قطب به قطب خارج از رشته

 .تاسی( جزئباز و حالت عادی با در نظر گرفتن سایه 

 :است شدهارائه هاییپیشنهاد قسمت این در موضوع، یادامه به مندانعالقه برای

 و قوس خطاهای شامل که  است، نشده لحاظ پژوهش این در که دارد وجود نیز متداول خطای نوع دو خطا تشخیص در -1

 که شودمی پیشنهاد نتیجه در. دباشنمی چالش دارای هاآن تعیین نوع تشخیص در نیز خطا نوع دو این. است زمین خطاهای

 .شوند ارزیابی نیز خطا نوع دو این برای پیشنهادی روش عملکرد

. است مواجه مشکالتی با پیشنهادی الگوریتم ایرشته از خارج و ایرشته درون قطب به قطب خطای بین خطا نوع تعیین در -2

 .شود طراحی ایرشته از خارج و ایرشته درون قطب به طبق خطای نوع تعیین برای مطلوب ابزار یک شود،می پیشنهاد درنتیجه

 برای پیشنهادی روش عملکرد که شودمی پیشنهاد راستا، این در. است خطا محل تعیین نمود، پیشنهاد توانمی که مواردی از یکی -3

 .شود معرفی جایگزین کارراه امکان صورت در یا و شود ارزیابی نیز فتوولتائیک هایسامانه در خطا محل تعیین
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