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 یکی از. امروزه مبدلهای الکترونیک قدرت نقش بسیییار مهو و غیرقابل انکاری در سیییسییتو پیشرانش خودروهای الکتریکی ایفا میکنند:چکیده
 بهدلیل محیط پرتنش که با، در خودروهای برقی. اینورتر منبع ولتاژ میباشیید که کاربرد بسیییار زیادی در درایو موتور الکتریکی دارد،انواع مبدلها
 ازاینرو شناسایی. اینورترها همواره در معرض خرابی قرار دارند که گاهی اوقات باعث بروز خسارات جبرانناپذیری می شود،اغتشاش نیز همراه است
 به آ شکار سازی خطای، این مقاله.و ت شخیص خطا در اینورترها از اهمیت ب سیار باالیی برخوردار ا ست و سبب افزایش ایمنی سی ستو خواهد شد
 نوع خطاهایی که مورد بررسیییی قرار خواهندگرفت از نوع خطای تک و گندگانه.  پرداخته اسیییتIGBT اتصیییال باز در اینورتر منبع ولتاژ مبتنی بر
 رضایت، یک الگوی شناسایی خطای اتصال باز در این کار معرفی شده ا ست و نتایج بهد ستآمده، بهمنظور استخراج شاخص خطا. میباشدIGBT
 سی ستو. از الگوریتو شبکه ع صبی پر سپترون گندالیه ا ستفاده شده ا ست، در ادامه برای آ شکار سازی و کال سهبندی خطا.بخش بوده ا ست
 به، سطح سرعت مختلف در حالت ایستا موردبررسی قرار گرفته است که تمامی حاالت خطا۵  سطح گشتاور و۵ موردمطالعه در حالت استاتیک با
. با موفقیت مورد شناسایی قرار گرفته است،کمک الگوریتو شبکه عصبی
 شبکه, خطای اتصال باز، الکتریکی- خودروی هیبریدی, آشکارسازی و تشخیص خطا, اینورتر منبع ولتاژ، مبدل الکترونیک قدرت:واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays, the power electronic converters play a crucial and undeniable role on electric vehicles propulsion system. One
type of this converters are voltage source inverter (VSI) that use a lot in electric motor drives. In electric vehicles, due to the tense
environment that is also associated with turbulence, Inverters are always at risk of failure that occasionally caused to irreparable
damages. This paper focuses on diagnosis and detection of open phases fault on IGBT based VSI inverter. In order to extract the fault
index, an open-circuit fault detection model presented in this work and the results obtained have been satisfactory. In continue, for fault
diagnosis and classification, it is used a multilayer perceptron artificial neural network (MPANN) algorithm. The system is investigated
under 5 different torque and speed level in static state, that all fault conditions have been identified successfully with the help of
MPANN.
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.1

مقدمه

امروزه الکترونیک قدرت نقش مهمی در درایور موتورهای الکتریکی،
مبدلهای بهکارگرفته شده برای ارتباط میان منابع انرژی تجدیدپذیر به
مصرفکننده ،سیستوهای انتقال قدرت (سیستوهای  ) HVDCو وسایل
نقلیه برقی و هیبریدی و بسیاری از کاربردهای دیگر ایفا میکند؛ بنابراین
قابلیت اطمینان در الکترونیک قدرت بیش از پیش حیاتی شده و نیازمند
توجه و تحقیق بیشتری است[ .]1-7بر طبق یک بررسی ،در بین
خطاهایی که در نیمههادیها رخ میدهد ،خطا در اتصاالت لحیوکاری
در دستگاههای قدرت تا  34%درصد از خطاهای کل سیستو الکترونیک
قدرت را به خود اختصاص میدهد [ .]۲بررسی دیگری نشان داده است
که حدود  38%خطاها در درایورهای  ACبا سرعت متغیر رخ میدهد[.]3
از نظر پیچیدگی خطا ،انواع خطاها در اینورترها را میتوان بهصورت
خطاهای تکی و خطاهای گندگانه طبقهبندی کرد .شیییناسیییایی و
ت شخیص خطاهای گندگانه ،یک فرایند پیچیدهتر ن سبت به شنا سایی
خطای تکی میباشیید .همچنین انواع خطا از نظر جنس خطا را میتوان
به دو دسیته خطاهای اتصیال کوتاه و خطاهای اتصیال باز تقسییو کرد.
زمانیکه خطای ات صالکوتاه در سی ستو رخ میدهد ،جریان سی ستو به
 ۵تا  6برابر مقدار نامی میرسد که سیستوهای حفاظتی و کنترلی قادر
به تشخیص و شناسایی این افزایش جریان هستند و سیستو را نسبت
به این خطا ایزوله میکنند .اما در مورد خطای اتصیییال باز شیییرایط
اینگنین نبوده و تغییرات جریان در سیییسییتو بسیییار کو میباشیید که
شناسایی و تشخیص این خطا را غیرممکن میکند[.]8
خطای ات صال باز به دو د سته قطع فرمان گیت و قطع پایه 1IGBT
تقسیو می شود .که در این میان سهو عمده مربوط به خطای قطع پایه
 IGBTمیباشیید .بههمیندلیل  ,از میان طرحهای پژوهشییی و مقاالت
موجود ،بیشییتر محققان بر روی شییناسییایی و تشییخیص این نوع خطا،
تمرکز کردهاند  .مرجع [ ]9بهمنظور شنا سایی و خطای ات صال باز یک
اینورتر سیییه فاز ،از ت بد یل مو جک اسیییت فاده کرده اسیییت .اینورتر
مورداسییتفاده از نوع  ۲VSIبوده که به یک موتور القایی متصییل اسییت.
طرح کنترلی این اینورتر از نوع کنترل مسییتقیو گشییتاور یا  3DTCمی
با شد و از جریان سهفاز برای آنالیز و ضعیت و شنا سایی خطا در حالت
گذرای موتور القایی اسییتفاده کرده اسییت .این مرجع تنها شییرایطی را
موردبرر سی قرارداد که در آن تنها یک  IGBTدگار خطا شده ا ست و
اشیییارهای به خطاهای گندگانه نکرده اسیییت .مرجع [ ]10یک روش
مبتنی بر داده برای تشییخیص خطای اتصییال باز  IGBTدر اینورتر یک
موتور القایی با کنترل برداری ارائه کرده اسییت .در این روش ،اسییتخراج
و ضعیت سی ستو و ت شخیص خطا ،از طریق آنالیز جریان سهفاز اینورتر
بهد ستآمده ا ست .از  4SVMبهمنظور ایزوله کردن خطا ا ستفاده شده
اسیییت .این مرجع خطاها را در گروههای گند تایی دسیییتهبندی کرده
اسییت که این عمل اجازه تشییخیص و شییناسییایی مکان خطا را به کاربر
نمیدهد و کنترل خطا را با مشیییکل همراه میسیییازد .یک اسیییتراتژی
شنا سایی و ت شخیص خطا برای اینورترهای گندالیه آب شاری در مرجع
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[ ]11پیشنهاد شده است که شامل دو بخش میباشد .بخش اول شامل
آزمایش سییییگنالهای ولتاژ و جریان خروجی از اینورتر اسیییت .هنگام
وقوع خطای ات صال باز در سوئیچ ترانزی ستور ،شکل موج ولتاژ خروجی
بهمنظور اسیییتخراج ویژگی خ طا مورد آ نالیز قرار میگیرد .بخش دوم
شییامل اسییتخراج و طبقهبندی ویژگی س ییگنالهای خطا اسییت ،که از
روش  FFT-RPCA-SVMا ستفاده کردها ست .از  ۵FFTبرای ا ستخراج
ویژگی سیییگنالها  ,از روش آنالیز مؤلفههای اصییلی نسییبی )(6RPCA
برای بهینهسیییازی و کاهش بعد دادهها و نهایتاً از روش  SVMبهمنظور
طبقهبندی دادهها استفاده شده است .این مرجع سیستو موردمطالعه را
با یک بار اهمی موردبررسی قرارداده است ،درصورتیکه در سیستوهای
قدرت و شبکههای توزیع ،م صرفکننده اغلب از نوع اهمی -سلفی می
با شند .یک روش برای ت شخیص خطای ات صال باز در اینورتر  ۵فاز در
مرجع [ ]1۲ارائه شده است .اینورتر مورداستفاده از نوع  VSIمیباشد و
بر ا ساس  7SVPWMمدوله شده ا ست .بااینحال ،روش مورد ا ستفاده
مسییتقل از نوع مدوالسیییون مبدل اسییت .خطای مورد مطالعه از نوع
خطاهای تکگانه و گندگانه و قطع یک فاز در اینورتر میباشییید .روش
موردا ستفاده برا ساس اندازهگیری ولتاژ ترمینال اینورتر و مقای سه آن با
ولتاژ خروجی بهدسییتآمده از مدل تحلیلی اسییت .اندازهگیری نیازمند
یک سیکل از ولتاژ خروجی بهمنظور ت شخیص خطا و شنا سایی مکان
آن میبا شد .در این مرجع نیز از بار اهمی خالص بهعنوان م صرفکننده
ا ستفاده شده ا ست .همچنین معیار ت شخیص خطا ،ولتاژ سی ستو می
باشد .ازآنجایی که تغییرات شکل موج ولتاژ در شرایط تغییر بار بسیار
کو اسییت ،در هنگام طبقهبندی خطا مشییکل ایجاد کرده و عدم طبقه
بندی درست را بههمراه دارد.
در این مقاله ،شییناسییایی و تشییخیص خطای اتصییال باز  IGBTدر
مبدل  DC/ACبهکارگرفتهشیییده در خودرو هیبریدی مورد مطالعه قرار
گرف ته اسیییت .خودروی هیبر یدی مورد نظر دارای پیکرب ندی م بدل
 DC/DCبا ورودی گندگانه همراه با دیفرانسییییل الکتریکی میباشییید.
اینورتر موردنظر از نوع منبع ولتاژ بوده و در درایو کنترل برداری موتور
 8PMSMبهکار گرفته شییده اسییت .روش مورداسییتفاده برای تشییخیص
خطا ،ترکیبی از تبدیل فوریه و شییبکه عصییبی گند الیه اسییت .تمامی
حالتهای خطای اتصیییال باز که انتظار میرود در شیییرایط عملیاتی به
وقوع بپیوندد ،در این مقاله موردبررسی قرار گرفته است.
سایر بخشهای مقاله به صورت زیر طبقهبندی شده است .بخش ,۲
ساختار خودرو هیبریدی ،بخش  ,3تشخیص خطای اتصال باز ،بخش,4
معرفی شبکه ع صبی پر سپترون گندالیه ،بخش  ,۵نتایج مطالعه و در
بخش  , 6جمعبندی آورده شده است.

.2

ساختار خودروی هیبریدی

با توجه به گشوانداز انرژی ،سهو سوخت مصرفی نفت در بخش حمل
ونقل از  % 40در سال  ۲008به  % ۵4افزایش خواهد یافت .ازسوی
دیگر ،پیشبینیهای انجام شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی بیانگر
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Dc/Dc

PMSM

 -1-2معرفی سیستم مورد مطالعه
خودروی هیبریدی موردنظر از سیلول سیوختی بهعنوان منبع اولیه
انرژی و فراخازن بهعنوان منبع ثانویه انرژی بهره میبرد .پیکربندی این
خودرو از نوع م بدل با ورودی گ ند گا نه می باشییید .توپولوژی م بدل
الکترونیک قدرت  DC/DCآن از نوع مبدل الیهای اسیییت .اسیییتفاده از
مبدل  DC/DCبا ورودی گندگانه هزینه ،و حجو سیستو را در قسمت
تولید انرژی کاهش میدهد .همچنین توپولوژی الیهای مبدل نیز باعث
کاهش ریپل خروجی جریان و ولتاژ می شود که بهطور م ستقیو بر روی
طول عمر م نابع انرژی تاثیر گذار بوده و درنتی جه با عث افزایش طول
عمر این تجهیزات میگردد .همچنین اندازه عنا صر غیرفعال نظیر سلف
را که ا صلیترین نگرانی در طراحی مبدلهای  DC/DCا ست را کاهش
مید هد و به این گو نه حجو و وزن م بدل نیز کاهش می یا بد .در این
مبدل ،سییلول سییوختی با مبدل  DC/DCیکطرفه و فراخازن با مبدل
 DC/DCدوطرفه به شین  DCمتصل شدهاند[.]14-19
در بخش درایو حرکتی از دو م بدل  DC/ACکه هر کدام بهطور
جداگانه به موتور الکتریکی مت صل شدهاند ،ا ستفاده شده ا ست .بهاین
ترکیب ،دیفرانسیییل الکتریکی گفته میشییود که نسییل آینده سیییسییتو
دیفرانسیل خودروهای الکتریکی و هیبریدی را تشکیل میدهد .استفاده
از دیفرانسیل الکتریکی در خودرو بهجای دیفرانسیل کالسیک و سنتی
نتیجه در حذف گیربکس ،دنده و محور قرار گرفته میان موتور و گرخها
دارد که باعث حذف سیییسییتو مکانیکی خودرو شییده و درنتیجه اجزای
سیییسییتو محرکه خودرو کاهش مییابد .بنابراین کنترل آن سییادهتر،
راندمان بیشتر ،قابلیت اطمینان افزایش و حجو و وزن خودرو بهینه می
شود[.]۲1, ۲0
در این طرح دو موتور الکتریکی از نوع موتور سییینکرون با آهنربای
مغناطیسییی که بهطور مسییتقیو به گرخهای عقب متصییل شییدهاند و
توسییط اینورترهای جداگانه ،راهاندازی و کنترل میشییوند و گشییتاور
موردنیاز خودرو را تامینمیکنند]۲۲[.

شکل  :1پیکربندی خودرو هیبریدی موردمطالعه

در روش کنترل برداری ،سعی بر آن است که شار روتور همواره روی
محور  Dقرار داشته باشد .با توجه به وجود آهنربا روی روتور ،شار روتور
همواره وجود داشته و دقیقاً هوراستای محور  Dاست .لذا درصورت عدم
نیاز به کاهش شار تولید شده توسط  ,PMمؤلفه تولید شار جریان
استاتور ( 𝑠𝑑𝑖) باید صفر شود تا گشتاور کاهش نیابد .رابطه گشتاور در
 PMSMبهصورت زیر است[:]۲3-۲۵
𝑟3 𝑃 ′
𝑟
𝑠𝑞𝑖 × 𝜆[ ×
)+ (𝐿𝑑𝑠 − 𝐿𝑞𝑠 ) × 𝑖𝑞𝑠 × 𝑖𝑑𝑠 ](1
𝑚 2 2
در ناحیه گ شتاور ثابت ،با صفر قراردادن جریان مرجع ا ستاتور در
را ستای محور  Dو ا ستفاده از کنترلر منا سب 𝑖𝑑𝑠 ،صفر خواهد شد و
درنتیجه رابطه بهصورت زیر درمیآید:
𝑃 3
𝑟
𝑟
𝑟𝑇𝑒 = × × 𝜆′
)(2
𝑠𝑞𝑖 × 𝑡𝐾 = 𝑠𝑞𝑖 × 𝑚
2 2
= 𝑒𝑇

𝑟𝜆𝑟𝑑𝑠 = 𝜆′
𝑚

)(3

که در آن , Te :گ شتاور الکتریکی ؛  , λ′rm , λ′rmشار مغناطیسکنندگی ؛
 , irqsجریان روتور در راسیییتای محور  Q؛  , Lds , Lqsاندوکتانس های
محور  D-Q؛  iqs , idsجریان استاتور در راستای محور  D-Q؛  , Pتعداد
جفت قطب ؛  , λrdsشار پیوندی در راستای محور  Dاستاتور است .طرح
کنترل برداری مورداستفاده در شکل  ۲نشان داده شده است.
Control Unit

iab

PMSM

Voltage Source
Inverter

بخش حملونقل تبدیل شده است [.]13

PMSM

Current
Control

افزایش قیمت نفت در باالترین نرخ ممکن میباشد .بنابراین ،فناوری
های مربوط به کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ،مانند:
خودروهای برقی ،خودروهای هیبرید برقی و خودروهای برقی قابل
اتصال به شبکه جایگاه خود را در بین وسایل نقلیه دیگر بیشتر نموده و
به یکی از امیدوارکنندهترین موارد در جهت کاهش سوخت فسیلی در

تشخیص و آشکارسازی خطای اتصال باز . . .

*ids

*iqs

Id
Torque
Controller

*Te

Wref

PI

θr

-

∑ +

Wr

1/S

شکل :2طرح کنترل برداری مورد استفاده

 -2-2درایو کنترل برداری با موتور : PMSM
کنترل برداری که از نوع کنترل میدانی ) (9FOCمی باشییید ،یک
روش کنترل است که در موتور  ACسنکرون و القایی مورداستفاده قرار
میگیرد .روش کنترل برداری بر این ا ساس شکل گرفته ا ست که ابتدا
مدل سهفاز موتور را به مدل دو سیوپیچ عمود برهو تبدیل کرده و
سعی میکند جریان دو سیوپیچ را کنترل کند.

Serial no. 85

در این کنترل برداری ,از جریانهای فاز موتور جهت کنترل اینورتر نمونه
برداری شده است .با استفاده از سرعت موتور و مقایسه آن با سرعت
مرجع ,گشتاور محاسبه میشود .با مقایسه گشتاور بهدستآمده با مقدار
مرجع ,مقدار  Iqبهدست میآید .مقادیر  Iqو  Idبهدستآمده به همراه
زاویه گرخش روتور وارد دستگاه مختصات  dq-abcمیشوند و جریان
 abcمرجع را تولیدمیکنند .با مقایسه جریان مرجع با مقدار جریان سه
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فاز موتور ,پالسهای فرمان گیت  IGBTتولید شده و اینورتر با توجه
بهسرعت و گشتاور درخواستشده از طرف راننده خودرو ,کنترل می
گردد[.]۲3-۲۵

شخیص خطای اتصال باز

.3

 -1-3معرفی مبدل  DC/ACموردمطالعه
این خودرو دارای پیکرب ندی م بدل  DC/DCبا ورودی گ ند گا نه
است .در بخش درایو حرکتی این خودرو از دو مبدل  DC/ACکه بهطور
جداگانه به دو موتور  PMSMمتصل شدهاند ،استفاده شده است .به این
ترکیب دیفرانسییییل الکتریکی میگویند .اینورتر مورد اسیییتفاده در این
خودرو ،از نوع اینورتر منبع ولتاژ میباشیید و مجهز به  6عضییو کلیدزنی
 IGBTاسییت .از مزایای این اینورتر میتوان به ثبات بهتر ولتاژ خروجی,
اعو جاج هارمون یک کو ،خروجی متغیر ول تاژ و فر کانس اشیییاره کرد.
همچنین این طرح بهدلیل دارابودن امپدانس کو ،دارای ولتاژ ورودی و
خرو جی ثابت و یکسییانی اسییت که برای عملکرد در حالت تک یا گند
موتور الکتریکی منا سب میبا شد .ساختار داخلی سی ستو مورد مطالعه
در شکل  3نشان داده شده است.

گرفته است .در این مقاله سیستو مورد نظر دارای  ۲6حالت سالو و خطا
میباشد .از جریان سهفاز موتور الکتریکی و تبدیل فوریه ) (FFTآن برای
استخراج ویژگیهای سیستو استفاده شده است .شکل موج جریان سه
فاز در شرایط سالو و خطا در دو حالت استاتیک در شکل 4و  ۵نشان
دادهشدهاست.

الف) جریان سهفاز در حالت سالم

ب) جریان سهفاز در حالت خطا (کلید  S1باز شده است)
S5

S3

S1

D2

D1

شکل  ۴جریان سه فاز در حالت سالم و خطا در حالت سرعت ۵۵۰
 rpmو گشتاور ۷.۵ n.m

L11
L12

PMSM

FC

S6

S4

S2

S55

S33

S11

S12

S11

C1

IGBT
S22

S21

L21

PMSM

L22

SCAP

S66

S44

S22

S24

S23

الف) جریان سهفاز در حالت سالم

شکل  :3ساختار داخلی سیستم موردمطالعه

 -2-3معرفی مؤلفههای سالم و خطای مبدل
تشخیص و شناسایی خطای اتصال باز در خودرو الکتریکی نیازمند
اطالعاتی از شرایط عملکرد سیستو در سرعتهای مختلف و سطح بار
متفاوت میباشد .الزمبهذکراستکه هنگامیکه بیش از دو  IGBTدگار
خطای اتصال باز میشوند ،جریان سیستو به بیش از  3برابر مقدار نامی
سیستو میرسد .این افزایش جریان نیز همانند افزایش جریان در خطای
اتصال کوتاه توسط سیستو کنترلی و حفاظتی شناسایی میشود و نیازی
به استفاده از روشهای پیچیده محاسباتی ندارد .بههمیندلیل در این
مقاله تنها خطاهای تکی و دوگانه موردبررسی قرار گرفته است .سیستو
در سطح بار و سرعت متفاوت برای حالتهای سالو و خطای
 S1,S2,….,S6, S1S2… S3S4… S5S6مورد تست و آزمایش قرار

Serial no. 85

ب) جریان سهفاز در حالت خطا (کلید  S1باز شده است)

شکل  :۵جریان سهفاز در حالت سالم و خطا در حالت سرعت ۷۵۰
 rpmو گشتاور n.m

11 .۵

برای استخراج ویژگی سیستو ،از جریان سهفاز تبدیل فوریه
گرفتهمیشود .شکل  6نشاندهنده نتایج حاصل از اعمال تبدیل فوریه بر
روی شکل موج جریان سهفاز موتور در دو حالت سالو و خطای  S1می
باشد .این تغییرات برحسب اندازهفرکانس بیان شدهاست .با ایجاد خطا
در سیستو ,تغییراتی در اندازه فرکانسهای سیستو ایجاد میگردد که با
توجه به نوع خطا ,شدت خطا و مکان خطا ,این تغییرات مقدار و اندازه

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

 /1393مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

متفاوتی دارد .در بخش بعد نمونههایی از اثر گند خطا بر گند فرکانس
سیستو نشان دادهشدهاست.

شکل  :۶تبدیل فوریه در حالت سالم و خطا

 -3-3مؤلفههای سیستم در شرایط مورد آزمایش
سیستو موردنظر در گند حالت خطا موردبررسی قرار گرفته است .نتایج
حاصل از تبدیل فوریه برای حالتهای مختلف خطا در سرعت 7۵0
rpmدر شکل 7نشان داده شده است.

تشخیص و آشکارسازی خطای اتصال باز . . .

یک الگوی جدید معرفی شده ا ست که برای تمام سرعتهای کاری و
فرکانسهای ا سا سی متفاوت سی ستو و تحت شرایط کاری متفاوت،
مناسب بوده و کارایی خوبی از خود نشان داده است .این الگو به صورت
رابطه زیر نوشته شده است:
𝑓𝑓)(𝑘 + 1
= 𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓 𝑒𝑠𝑎𝐹𝑜𝑝𝑒𝑛−𝑝ℎ
)(4
2
در معادله باال  k = 0,۲ ,و  ffفرکانس اصلی سیستو در سرعت موتور می
باشد که از طریق رابطه  ۵محاسبه میشود:
𝑠𝑁 × 𝑃2
= 𝑓𝑓
)(۵
120
در معادله باال  Nsسرعت موتور الکتریکی تحت شرایط عملیاتی ۲P ،تعداد
جفت قطب است .از مزیتهای این الگوی شناسایی میتوان بهسادگی،
انتخاب فرکانس مناسب جهت شناسایی خطا  ,عملکرد مناسب در حالت
خطاهای تکی و دوگانه و همچنین کارایی مناسب در هنگام تغییر بار یا
سرعت اشاره کرد.
شکل  8و  9بهترتیب اثر تغییر سرعت و بار بر روی شاخص خطا
را نشان میدهد .فرکانسهای انتخابی بر اساس الگوی شناسایی خطای
معرفی شده در این مقاله انتخاب شده است .ازآنجاییکه در تست حالت
تغییر بار بر روی موتور الکتریکی ,سیییرعت موتور در مقدار 7۵0 rpm
ثابت بوده ا ست ،از یک گروه فرکانس برای تمام حالتهای بار ا ستفاده
شده است.

شکل  :۷تبدیل فوریه از جریان سهفاز در چند حالت مختلف خطا

همانطورکه در بخش  ۲-3توضیح داده شد؛ خطاهای مختلف تأثیر
مستقیو بر روی اندازه فرکانسهای سیستو دارند .که این تاثیرات با توجه
به مکان و شدت خطا متفاوت میباشد .در شکل  7اثر گند نوع خطا بر
روی فرکانسهای سیستو نشان داده شده است که با توجه به نوع و
مکان خطا  ,مقدار متفاوتی دارد.

شکل  :۸اثر تغییر سرعت بر روی خطاهای مختلف و کارایی الگوی
شناسایی خطا معرفی شده در این مقاله

 -۴-3الگوی شناسایی خطای اتصال باز
همانگونهکه در بخش قبل بیان شد ،از جریان سهفاز موتور بهمنظور
رسیدن به هدف تشخیص و شناسایی خطای اتصال باز  IGBTدر اینورتر
منبع ولتاژ استفاده شده است .به کمک تبدیل فوریه ویژگی شکل موج
جریان استخراج و مقایسهای هو میان حالت عملیاتی سالو و خطا صورت
گرفت که این امر برای تشخیص و شناسایی خطا بسیار مفید و مؤثر می
باشد.
در اینجا الزمبهذکر اسییت که از هر فرکانسییی نمیتوان برای هدف
شناسایی و تشخیص خطا استفاده کرد .درواقع تنها گند فرکانس خاص
ه ستند که برای پرو سه شنا سایی و ت شخیص خطا منا سب میبا شند و
موجب ساده شدن پرو سه شنا سایی خطا می شوند .در این مقاله برای
انتخاب فرکانسهای مورد نظر برای پرو سه ت شخیص و شنا سایی خطا,

Serial no. 85

شکل  :۹اثر تغییر بار بر روی خطاهای مختلف و کارایی الگوی
شناسایی خطا معرفی شده در این مقاله

کارایی الگوی شیییناسیییایی خطای معرفیشیییده در این مقاله برای
حالتهای سیییالو و خطا در شیییرایط مختلف عملیاتی مورد مطالعه در
شکلهای  8و  9نشان داده شده است .در این شکلها رنگ آبی حالت
سالو و سایر رنگها حالتهای خطا را نشان میدهند .تمایزی که میان
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حالتهای سالو و خطا در شکل  8و  9وجود دارد ,ن شاندهنده کارایی
الگوی شناسایی خطای معرفی شده در این مقاله است .هرگه این تمایز
بی شتر و وا ضحتر با شد ,پرو سه ت شخیص و شنا سایی خطا آ سانتر و
سییریعتر میباشیید .همپوشییانی میان دادههای تربیت شییبکه عصییبی
درحالت سییرعتهای متفاوت و بارهای متفاوت در شییکلهای  10و 11
در دو جهت مختلف ن شان داده شده ا ست .حالتهای مختلف خطا که
در بخش ۲-3معرفی شییدهبود  ,در این قسییمت بهمنظور نمایش رابطه
غیرخطی میان این حالت ها ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .به این منظور
 ,ابتدا تمام دادههای تربیتی شبکه عصبی به صورت سه بعدی رسو می
شوند .شکل  10و  11دادههای شبکه عصبی را بهصورت سهبعدی نشان
میدهد .مطابق با رابطه غیرخطی میان دادهها که در شیییکل  10و 11
نشان داده شد و همچنین با توجه به کارایی خوب شبکه عصبی در حل
م سائل غیرخطی ,ا ستفاده از شبکه ع صبی گندالیه برای د ستیابی به
هدف این مقاله قابل توجیه است.

تشخیص و آشکارسازی خطای اتصال باز . . .

.۴

شناسایی خطا با استفاده از شبکه عصبی

 -1-۴شبکه عصبی چندالیه :
مفهوم پرسپترون در سال  1943توسط  McCullochو Pittsبهعنوان
یک نورون مصنوعی ارائه شده است .یک شبکه پرسپترون گندالیه،
ارتباط غیرخطی میان بردارهای ورودی و خروجی را نشان میدهد .این
عمل از طریق اتصال نرونهای هر گره به الیه قبلی و بعدی انجام می
شود .خروجی هر نرون در ضرایب وزنی ضرب و به تابع تحریک غیرخطی
بهعنوان ورودی داده میشود .در مرحله آموزش به پرسپترون اطالعات
آموزشی داده میشود ،سپس وزنهای شبکه بهگونهای تنظیو میشود
که خطای بین خروجی فعلی و هدف حداقل گردد و یا اینکه تعداد
دفعات آموزش ،به مقداری که از پیش تعیین شده است ،برسد .پس از
آن برای ارزیابی صحت فرایند آموزش ،یک سری ورودیهای تجزیهنشده
به شبکه اعمال میشود .این ورودیها متفاوت از ورودیهای بهکاررفته
در فرایند آموزش شبکه هستند .عموماً آموزش شبکههای عصبی بسیار
پیچیده و یک مسئله بهینهسازی با تعداد متغیرهای بسیار میباشد[.]۲6
شبکه عصبی گندالیه از الیههای ورودی ،الیههای مخفی و الیههای
خروجی که هر یک شامل تعداد نرونهای مشخصی است تشکیل می
شود .ساختار شبکه عصبی در شکل  1۲نشان داده شده است .در این
مقاله از یک شبکه عصبی با  ۲الیه که الیه اول دارای  60سطح و الیه
دوم دارای  7سطح میباشد ،برای آشکارسازی و شناسایی خطای اتصال
باز استفاده شده است.

شکل  :1۰همپوشانی میان دادهها در بارهای متفاوت

شکل  :12نمایش ساختار شبکه عصبی چندالیه

 -2-۴استراتژی و الگوریتم شناسایی خطا

شکل  :11همپوشانی میان دادهها درسرعتهای متفاوت

Serial no. 85

پروسه استراتژی شناسایی و طبقهبندی خطا بهصورت زیر تعریف می
شود .ابتدا سیستو در سطح بار و سرعت متفاوت برای حالتهای سالو و
خطای  S1,S2,….,S6, S1S2… S3S4… S5S6مورد تست و آزمایش
قرار میگیرد .نمایی از شرایط تست سیستو و خروجی درنظرگرفتهشده
برای هر خطا در شکل  13نشان داده شده است .خروجی شبکه عصبی
بهصورت اعداد باینری میباشد و تعداد آن به تعداد حالتهای خطا
بستگی دارد .در این مقاله سیستو مورد نظر در دو شرایط عملیاتی
متفاوت در  110حالت مورد تست و آزمایش قرار گرفته است.
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بهاینترتیب شبکه عصبی دارای  7خروجی میباشد .تبدیل فوریه در
شرایط مختلف کاری سیستو بر روی شکل موج جریان اعمال میشود و
با استفاده از الگوی شناسایی خطای اتصال باز معرفیشده در این مقاله،
فرکانسهای موردنیاز برای آنالیز سیگنال ،انتخاب میگردد.
Healthy Mode- Speed 350 rpm – Target = 0000000
Healthy Mode- Speed 550 rpm – Target = 0000010
Faulty Mode(S1)- Speed 650 rpm – Target = 0001000

Speed 350
rpm

Speed 450
rpm

Faulty Mode(S2)- Speed 450 rpm – Target = 0001011
Torque
constant

Faulty Mode(S3)- Speed 750 rpm – Target = 0010011

Speed 550
rpm

Training Data
Mode 1

Faulty Mode(S1,S2)- Speed 450 rpm – Target = 0100100
Faulty Mode(S1,S5)- Speed 750 rpm – Target = 0110110

Speed 650
rpm

شکل  :1۵رگرسیون بهدست آمده از تربیت شبکه عصبی

Faulty Mode(S3,S4)- Speed 650 rpm – Target = 1010011
Faulty Mode(S5,S6)- Speed 750 rpm – Target = 1101101

Speed 750
rpm

شکل  :13شرایط تست سیستم و خروجی مد نظر برای هر خطا

 -3-۴تربیت شبکه عصبی
گروههای مختلفی که در شکل  13معرفی شدهاند ،در این بخش برای
تربیت شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است .مجموع داده
موردبحث در این مقاله  ۲۲0عدد میباشد که  110عدد از آنها برای
حالتهای تغییر سرعت و  110عدد از آنها برای حالتهای تغییر بار
است .خطاهای مورد بحث ،از نوع خطای اتصال باز تکی و دوگانه در پایه
 IGBTاست 7۵ .درصد از این دادهها برای تربیت شبکه عصبی و ۲۵
درصد باقیمانده بهعنوان دادههای تست شبکه عصبی مورد استفاده قرار
گرفته است.
بعد از استفاده از الگوی شناسایی خطا نوبت به تربیت شبکه عصبی
میر سد .برای اطمینان از روش پی شنهادی ،الگوریتو شبکه ع صبی ۲0
بار موردآزمایش قرارگرفته ا ست .نتایج بهد ستآمده دقت  97در صدی
را به همراه دا شته ا ست .شکل  14طبقهبندی دادههای تربیت شبکه
عصبی را نشان میدهد.

خروجی و نتایج شبکه ع صبی تحت شرایط متفاوت خطای ات صال
باز در مبدل  DC/ACخودرو الکتریکی در جدول  1آورده شییده اسییت.
مطابق با اسییتراتژی شییناسییایی خطا 7 ،خروجی برای شییبکه عصییبی
تنظیوشده است .این خروجیها را میتوان برای شناسایی خطای اتصال
باز و همچنین مسئله کنترل و ایزولهکردن خطا مورداستفاده قرارداد .نه
نمونه خطا برای ارزیابی شییبکه عصییبی در جدول 1آورده شییده اسییت.
همانطور که در جدول نشیییان دادهشیییدهاسیییت ،تمام نه حالت مورد
شناسایی و تشخیص قرارگرفته است.
جدول  1خروجی بهدستآمده از تست شبکه عصبی
حالت خطا

سالو

S1

S2

S3

S1,2

S3,4

S1,5

S3,6

خروجی 1

0

0

0

0

0

1

0

1

خروجی ۲

0

0

0

0

1

0

1

0

خروجی 3

0

0

0

1

0

1

1

1

خروجی 4

0

1

1

0

0

0

0

1

خروجی ۵

0

0

0

0

1

0

1

0

خروجی 6

0

0

1

1

0

1

1

1

خروجی 7

0

0

1

1

0

1

0

0

.۵

شکل  :14دادههای تربیت شبکه عصبی

رگرسیون بهدستآمده ،حاصل از تربیت شبکه عصبی ،در شکل  1۵نشان
داده شده است.
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