
 

   

 

 

 
 

 

های  های قدرت است که به دليل وقوع تصادفی و کم بودن تعداد آن در سيستمهای نادر و مخرب در شبکه یکی از پدیده فرورزنانس - چکيده

های توزیع با افزایش  پدیده فرورزونانس در شبکه بروز .در دسترس مهندسين برق قرار دارد و تدوین شده ناچيزی قدرت، اطالعات دقيق، کامل

از این رو شناسایی پدیده فرورزونانس  .ها و ترانسفورماتورها همراه است کابل ،ازجمله برقگيرها یصدمه به ایزوالسيون تجهيزات فشارقو ولتاژ و

تواند در تفسير برخی از حوادث مبهم ناشی از وقوع این  می ،ترانسفورماتورو کليدزنی  خازنی، کليدزنی بارکليدزنی های گذرا، شامل  حالت انواعاز 

 شدهارائه های گذرا  حالت انواعروش جدیدی برای شناسایی پدیده فرورزونانس از  . در این مقالهپدیده و نيز جلوگيری از تکرار آن کمک نماید

همچنين از  است.  انجام شده به وسيله تبدیل موجک ها، ها از آن و استخراج ویژگی ی ولتاژها سيگنال تجزیهاست. در این روش عمليات  

های  حالت انواعفرورزونانس و  های ولتاژ سيگنال مربوط به اطالعات است.  استفاده شده ها داده بندی کننده بيز، برای جداسازی و دسته بندی طبقه

دهد که روش  نشان می ،نتایج به دست آمده .است  ، به دست آمدهEMTP های واقعی، به کمک برنامه با داده kV02 فيدریک سازی  با شبيه، گذرا

 .تواند انجام شود های گذرا بسيار مؤثر بوده و با دقت باالیی می شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتپيشنهاد شده برای 

 .EMTPبندی كننده بيز،  های گذرای شبکه توزیع، فرورزونانس، طبقه تبدیل موجک، حالت -كليد واژه

 

 مقدمه -1

اگرچه از زمان معرفی و گزارش رخددا  ددیدده فرورزوندانس    

گذر ، ولی هنوز  رک روشدنی از نن   برای اولين بار، چند  هه می

. امدروزه بده  ليدل ديهيدده شددن و گسد رش       ]1[موجو  نيست 

ل وقددو  شددبکه و بدداد بددو ن بدداز ه تبکيددزات شددبکه، اح  ددا   

هدای   بروز ایدن ددیدده  ر شدبکه    یگاهفرورزونانس بيش ر شده و 

 اخلی و خارجی،  ر سطوح مخ لف ول اژی از توليد و ان قدال تدا   

.  ر هنگدا  بدروز فرورزوندانس،  امنده     ]2[شو   یتوزیع گزارش م

تواندد   ای زیدا  اسدت كده مدی     ول اژ یا جریان و یا هر  و، به اندازه

خسارات جبران نادذیری بده شدبکه وار  كدر ه و باسدخ سدوخ ن      

تبکيزات نن شو . ه هنين به سلت تغيير شدکل مدوج جریدان و    

س لکدر    هدا، گداهی   ها و زیدر هارمونيدک   ول اژ و وجو  هارمونيک

. ]2[هددای حطدداط ی را نيددز  ر دددی  ار    رسددت و نا رسددت رلدده

ها و شرایطی كده اح  دال وقدو      ترین سيس م ترین و مس عدمکم

 ها وجو   ار  سبارتند از:  ددیده فرورزونانس  ر نن

 های توزیع بدا ول داژ بدادتر از     سيس مkV 11 (kV22   تدا 

kV 63). 

  تددر از  كابددل مسدد عدترانسددطورماتورهای تغذیدده شددده بددا

ظرفيدت  زیدرا  های تغذیه شده بدا خطدوه هدوایی )    ترانسطورماتور

 مراتب بادتر از خطوه هوایی است(. خازنی كابل، به

 سد  وجو  بار  ر ثانویه ترانسطورماتور( منظور فدراهم   بهها

ن و ن ميرایی نوسانات فرورزونانس و كاهش نوسانات، بده ثانویده   

 (.شو  یاضافه ممقاومت  ،PTمدار 

 س لکر  فيوز مشدابه كليددزنی تدک فداز     ها ) س لکر  فيوز

بو ه و با ذخيره انرژی  ر خازن شبکه، اح  ال وقو  فرورزوندانس  

 (. هد را افزایش می

ه، از نظدر اق ادا ی و   های ناشی از ایبا  ایدن ددیدد   خسارت

هدای   فنی قابل تأمل بدو ه و  ر ودورت بده كدار گيدری راه حدل      

های سنگين فنی و اق اا ی  ری از خسارتاوولی، موجب جلوگي

خواهد شد. از این رو بررسی  قيق ددیده فرورزوندانس و مطالعده   

های ناشدی   كارهای مقابله با نن و مرتطع ن و ن سوارض و ديامد راه

از نن، سبب سد  قطعی بی مدور ، دایدداری بداد و بکدره بدر اری      

 

بندی کننده بيز برای شناسایی پدیده فرورزونانس           کاربرد تبدیل موجک و طبقه

  های گذرا از سایر حالت
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ددیدده  ر  بکينه از شبکه خواهدد شدد. از ایدن رو شناسدایی ایدن      

هدای مخ لطدی  ر مقدادت     شو . روش شبکه، امری مکم تلقی می

 برای شناسایی اضافه ول اژ ددیده فرورزونانس ارائه شده است.

هدای   ، به ه راه الگوی نناليز اجزای مؤلطهSاس طا ه از تبدیل 

(، بدرای  Kernel Principal Component Analysisاساسی كرنل )

ها و ه هندين ماشدين بدر ار دشد يبان      كاهش ابعا  بر ار ویژگی

(Support Vector Machine  بدرای طبقده )  6[هدا  ر   بنددی  ا ه[ 

هددای   ر كدداهش ديهيددگی   اسدت، ویژگددی ایدن روش   ارائده شددده 

، به طور نزمایشگاهی ددیده فرورزوندانس  ]4[محاسباتی است.  ر 

و  ر ترانسطورماتور ول اژ واقعی مور  بررسدی قدرار گرف ده اسدت      

(، Artificial Neural Networkاز شبکه سابی مادنوسی ) سپس 

 برای تشخيص این ددیده اس طا ه شده است.

، خطای تکطاز به زمدين بده سندوان یکدی از مندابع      ]3و1[ ر 

 ]1[فرورزونانس  ر ترانسدطورماتور ول داژ معرفدی شدده اسدت.  ر      

ها از تبدیل موجک  برای شناسایی ددیده فرورزونانس از سایر گذرا

(Wavelet Transform اسدد طا ه شددده )  از تبدددیل  ]3[اسددت.  ر

هدای فرورزونداو و از    ها از سديگنال  موجک برای اس خراج ویژگی

روش نناليز ه بس گی برای تشخيص ایدن ددیدده اسد طا ه شدده     

اسددت. مک  ددرین ویژگددی الگددوری م ديشددنکا ی  ر ایددن روش    

راج بده  ديشنکا ی، قابليت تغيير  ر تعدا  مشخاات مدور  اسد    

 وسيله تغيير  ر تعدا  مراحل تبدیل موجک است.

سددازی از حددا  ذرات  بددا اسدد طا ه از الگددوری م بکيندده ]7[ ر 

(Particle Swarm Optimization اقدددا  بدده تشددخيص ددیددده ،)

های بدا اوليده    فرورزونانس شده است.  ر این روش، ترانسطورماتور

زمين نشده به سنوان یکی از منابع فرورزونانس بيان شدده اسدت.   

به وسديله تبددیل موجدک و     ]8[شناسایی ددیده فرورزونانس  ر 

بندی كر ن نن به وسيله شبکه سابی درسپ رون چند دیه  طبقه

(Multi-Layer Perceptron Neural Networkانبا  شده ،)   .است

بندی چکار كالو سيگنال، كده كدالو اول    به طبقه  ر این روش

هدای   ها شامل اندوا  حالدت   شامل انوا  فرورزونانس و سایر كالو

زندی ترانسدطورماتور(    زنی بدار و كليدد   زنی خازنی، كليد گذرا )كليد

  است. باشند، در اخ ه شده می

هدا و روش   بيان كاربر  تبدیل موجک برای اس خراج ویژگدی 

بنددی كدر ن    ها و طبقه  خاب ویژگیگيری  رخ ی برای ان تا يم

ارائه شده است. ویژگدی اودلی ایدن روش كداهش      ]9[ها،  ر   ا ه

 حبم محاسبات و باد بر ن  قت شناسایی است.

و ی بدر تبددیل موجدک     ر این مقاله الگوری م جدیدی مب ند 

بندی كننده بيز، جکت شناسایی ددیده فرورزونانس از سدایر   طبقه

شده است. لذا  ر اب دا ددیده فرورزونانس  های گذرا اس طا ه حالت

 ر  kV22سازی یک شبکه ن ونه  را تشریح كر ه و سپس با شبيه

هددا تشددریح  نحددوه بدده  سددت نور ن سدديگنال EMTPنددر  افددزار 

ول اژ و های  گر  . سپس از تبدیل موجک برای تبزیه سيگنال می

بنددی كنندده بيدز بدرای      هدا و از طبقده   هدای نن  اس خراج ویژگی

به سازی  شو  و  ر نخر ن ایج شبيه ها اس طا ه می بندی  ا ه س ه 

های گذرا بيدان   منظور شناسایی ددیده فرورزونانس از سایر حالت

 .شده است

 پدیده فرورزونانس -0

 شبکه خازن بين كه است غيرخطی رزونانس یک فرورزنانس

بدا   ،قددرت  كليدد  محداف   خدازن  خطدوه،  هدا،  كابدل  خازن نظير

 ترانسدطورماتور ول داژ   رأك ور، نظير تبکيزات غيرخطی اندوك انس

هدای   فرورزندانس  ر شدبکه    هدد.  مدی  رخ ترانسطورماتور قدرت یا

توزیع، س وماً بر اثر اضافه ول اژهای ناشی از كليدزنی تکطاز، اضافه 

اوت،  -تکطاز، سوخ ن فيوزهدای كدات    ول اژ ناشی از اتاال كوتاه

افه ول اژهدای ناشدی از شدرای     و سایر اضها  يت و طول كابلموقع

 تواند باسخ گدر  شددن تدرانس،     هد. فرورزنانس می گذرا رخ می

 های اوليده، افدزایش   وار  شدن نيروی  یناميکی زیا  بر سيم ديچ

 ول اژ و  ر ن يبه شکست الک ریکی و حرارتی ترانس ول اژ شو .

افدزار   را  ر ندر   kV22  ر این مقاله، اب دا یک شبکه ن ونده  

EMTP های مدور  نظدر را اسد خراج     سازی كر ه و سيگنال شبيه

كر ه و بده وسديله تبددیل موجدک س ليدات تبزیده و اسد خراج        

هددا را انبددا   ا ه و  ر نکایددت بددا روش   هددا از سدديگنال  ویژگددی

 . شو ها در اخ ه می بندی نن بندی كننده بيز به  س ه طبقه

 جزیره قشم kV 02سازی فيدر  شبيه -3

های ول اژ ددیده فرورزونانس و  برای به  ست نور ن سيگنال

هدای گدذرا شدامل كليددزنی خدازنی، كليددزنی بدار و         سایر حالت

و   كليدزنی ترانسطورماتور، با اس طا ه از مشخاات، اطالسات شبکه



 

   

 

 

 
 

 
هدای   جزیره قشم با  ا ه kV22تبکيزات نن، بخشی از یک فيدر 

بددرای اسدد خراج  1مطددابق شددکل  EMTPافددزار  واقعددی  ر نددر 

سدازی   سازی شده است.  ر این شبيه های مور  نياز شبيه سيگنال

( CIGREبرای خطوه ان قدال، از مددل فركانسدی بدار )     πاز مدل 

هدا  رای ترانسدطورماتور برای بارها و از مدل ترانسطورماتور اشبا  بد 

اسدد طا ه شددد. اطالسددات مربددوه بدده دارام رهددای مدددار معددا ل   

ترانسطورماتور كه برای اس طا ه  ر مدل اشبا  مور  نياز است، بدا  

بدداری  هددای اتاددال كوتدداه و بددی اسدد طا ه از اطالسددات نزمددایش 

های مربوطه ارائده  نیند كه  ر كاتالوگترانسطورماتور به  ست می

هنين منحنی اشبا  مور  اس طا ه بدرای هدر كددا  از    اند. ه  شده

 HYSDATهای اشبا ، با اس طا ه از برنامه ك کدی   ترانسطورماتور

 .  اند به  ست نمده EMTP ر 

های كليدزنی خدازنی بدر روی  و باندک خدازنی كده       نزمایش

اندد، انبدا      یکی  ر اب دا و  یگدری  ر ان کدای فيددر نادب شدده     

است كه به منظور كليدزنی خدازنی از سده   است. دز  به ذكر  شده

 212كيلدووار تدا    122هدای   خازن با اتاال سد اره و بدا ظرفيدت   

 است. برای كليدزنی بار، با كليدزنی هر كدا  كيلووار اس طا ه شده

بدا   هدا بده طدور ه زمدان و نيدز      ها، كليدزنی  و ن ونه از بدار  از بار

 بررسی

 

 

نیند. برای  های مخ لطی به  ست می های  یگر، سيگنال حالت

توان با كليدزنی هر كدا  از  كليدزنی ترانسطورماتور نيز می

 های ها،  و ترانسطورماتور به طور ه زمان و یا حالت ترانسطورماتور

های  های مخ لطی به  ست نور .  ر شکل  یگر، سيگنالمخ لف 

فرورزونانس و  ر  aاز ، سه ن ونه م طاوت سيگنال ول اژ ف4تا  2

های  از سایر حالت aن ونه سيگنال ول اژ فاز  سه 7تا  1های  شکل

 اند، نور ه شده است. گذرا، كه  ر این شبکه ن ونه به  ست نمده

 تبدیل موجک -4

توان ندترین ابزار  ر در ازش  تبدیل موجک به سنوان

های غيرایس ان است. هدف از تبدیل موجک كه تبدیلی  سيگنال

فضای زمان، به فضای مش رک  خطی است، ان قال سيگنال از

 حالتیک  تبدیل موجک گسس ه. ]8[باشد  فركانس می زمان د

خاص از تبدیل موجک است كه ن ایش فشر ه سيگنال  ر زمان 

یش باسخ افزا بدیل موجک گسس ه. تكند یو فركانس را بيان م

های گسس ه س ل  سيگنال سرست تبدیل موجک شده و بر روی

 :شو  ( تعریف می1. تبدیل موجک گسس ه مطابق رابطه )كند می
 

 EMTP افزار نر   ر شده یساز هيشب kV22 دريف: 1 شکل

  ول اژ اضافه گناليس از سو  ن ونه: 4 شکل

 فرورزونانس

  ول اژ اضافه گناليس از  و  ن ونه: 6 شکل

 فرورزونانس

  ول اژ اضافه گناليس از اول ن ونه: 2 شکل

 فرورزونانس



 

   

 

 

 
 

 

 

(1)            

j

j

k

j knkxkjW )2(.2).(),( 2/  

شدو    روند در ازش با تبدیل موجک گسس ه چنين نغاز مدی 

گذر نديم باندد بدا     كه  ر اب دا سيگنال از یک فيل ر  یبي ال دایين

اسدت بدا   كند و لذا خروجی فيل ر برابدر   سبور می h[n]داس  ضربه 

ی ایدن س دل    كانولوشن ورو ی و داسد  ضدربه فيل در،  ر ن يبده    

های فركانسی كه بيش ر از ناف بزرگ درین  فيل رینگ، ت ا  مؤلطه

شدوند. از ننبدا كده    فركانس موجو   ر سيگنال باشند حذف مدی 

بيش رین فركانس موجو   ر سيگنال خروجی فيل ر برابر است بدا  

π/2 اند. لذا با حدذف یکدی  ر   قابل حذفها را یان، ني ی از ن ونه

هدا، طدول سديگنال نادف خواهدد شدد بددون اینکده         ميان ن ونه

اطالساتی را از  ست  ا ه باشيم. روند مشابکی نيدز بدا اسد طا ه از    

انبدا    g[n]یک فيل ر  یبي ال باد گذر نيم باند بدا داسد  ضدربه    

 دذیر .  ر ن يبه  ر خروجدی اولدين مرحلده از اس دال تبددیل     می

گدذر، بدا طدول     موجک،  و نسخه، یکی بادگدذر و  یگدری ددایين   

( و 2كاهش یاف ه )ناف شده( از سيگنال اوليه به وورت روابد  ) 

   نیند. ( به  ست می6)

(2                 )                   

 

n

high nkgnxky ]2[].[][ 

(6                     )                

n

low nkhnxky ]2[].[][ 

سدو  بده   بادگذر و ددایين گدذر بده ترتيدب مو     خروجی فيل ر

اطالسات تقریب و جزئيات هس ند. اطالسدات تقریبدی  ر مرحلده    

شدوند و   های تقریب و جزئيات تبزیده مدی   بعد،  وباره به سيگنال

 و برای مراحل بعد   شو  می بر اری كاهنده انبا   وباره س ل ن ونه

 

 .]8[نيز به ه ين وورت ا امه خواهد یافت 

 بيز کننده بندی طبقه -5

گيری بيز یکی از ابزار اودلی مباحدخ نمداری    تئوری تا يم

باشدد كده بدر مبندای چگدونگی      بندی كر ن الگوها میبرای طبقه

هدایی  باشد و بيش رین كداربر  نن بدرای  ا ه   ها بنا میتوزیع  ا ه

باشند. این روش یک  است كه  ارای توزیع نرمال چند م غيره می

ها است كه بر اساو قدانون بيدز   بندی  ا هروش بکينه برای طبقه

م علق بده   اح  ال اینکه بر ار ویژگی  .]12[است  بنا نکا ه شده

)(باشددد را بددا تددابع چگددالی اح  ددال  iWكددالو  xWP i  نشددان

بنددی از   هيم و به منظور محاسبه نن و اس طا ه بدرای طبقده   می

 .]12[گيریم  ( ك ک می4قانون بيز مطابق رابطه )

(4                        ))(/))()|(()|( xPWPWxPxWP iii  

را  ر یکدی از ایدن    بدیکی است كه اگر بخواهيم بدر ار ویژگدی   

M بندی كنيم، باید  كالو  س هM  اح  ال شرطی را تشکيل

ها كه بيش ر باشد،  ( برای هر كدا  از كالو4 ا ه و مقدار رابطه )

به این ودورت  بندی بيز م علق به نن كالو است. قانون  س ه 

)|.()()|.()(اسددت كدده، اگددر 11 ii WPWxPWPWxP  ،باشددد

بندی بيدز نسدبت بده ك ينده كدر ن       است. طبقه      گاه  نن

گيدری   بندی بکينه است. به طور كلدی تدابع تاد يم    خطای  س ه

)(xd i به وورت 2های با تعدا  بيش از  بندی كننده  برای طبقه ،

 :]12[شو   ( بيان می1رابطه )

(1)                                       )()|()( iii WPWxPxd  

 ها تابع نرمال باشدد، با فرض اینکه تابع توزیع اح  ال كالو

Miبرای ,...,2,1،)|( iWxP  12[نید  بدست می ]3[از رابطه[: 
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 یدزنيكل ول اژ اضافه گناليس ن ونه کی: 7 شکل

 ترانسطورماتور
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 i  ،iCبر ار ميانگين بر ارهای ویژگی كالو  imكه  ر نن 

 باشند. ، میهای بر ار تعدا  ویژگی nماتریس كوواریانس نن و 
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های ول اژ بده  سدت    ها، از سيگنال به منظور اس خراج ویژگی

 12فركدانس ن ونده بدر اری    نمده  ر شبکه ن ونه مور  مطالعه با 

ها از لحظه اولين سبور از وطر، قبدل    ن ونه از نن 2248هرتز،  كيلو

هددای دددر ازش شددونده ان خدداب  از وقددو  ددیددده، بدده سنددوان  ا ه

گر ند. دز  به ذكر است كه به منظور ان خداب موجدک مدا ر     می

هدای ان خداب    های م عد ی با توجه به ویژگی سازی مناسب، شبيه

های معرفدی شدده  ر جعبده ابدزار ندر  افدزار        كليه موجکشده و 

MATLAB  وورت گرفت و  ر نکایت موجک ما رdb2  به سنوان

 ددیده  های ول اژ  سيگنالترین موجک ما ر ان خاب گر ید.  مناسب

، شامل كليدزنی بار، كليددزنی   های گذرا فرورزونانس و سایر حالت

تبزیه  db2خازنی و كليدزنی ترانسطورماتور، با اس طا ه از موجک 

هدای تبزیده شدده،     های فركانس بادی سديگنال  شوند و مؤلطه می

شدوند. ه هندين    های مناسب اسد طا ه مدی   برای اس خراج ویژگی

 ندد، و  ر  های م عد ی  ر طول محاسبات مدنظر قرار گرف ویژگی

سدطح اول، بده    3ضدرائب   (RMSت جذر ميدانگين مربعدات )  نکای

شدوند. یدک ن ونده سديگنال      های اولی اس طا ه می سنوان ویژگی

 سطح، برای ددیده   3تا  db2تبزیه شده توس  موجک 

، شدامل كليددزنی بدار،     هدای گدذرا   فرورزونانس و نيز سایر حالدت 

 11تدا   8هدای   كليدزنی خازن و كليدزنی ترانسطورماتور  ر شدکل 

اطالسدات     تدا     ها، ضدرایب   است، كه  ر نن ن ایش  ا ه شده

 شوند. های فركانس بادی سيگنال تبزیه شده را شامل می مؤلطه

های اضدافه ول داژ فرورزوندانس را  ر     های مربوه به  ا ه الگو

 هدای گدذرا،   هدای سدایر حالدت    های مربوه به  ا ه و الگو 1كالو 

كليدزنی بار و كليدزنی ترانسدطورماتور بده   شامل كليدزنی خازنی، 

شدوند. بده منظدور     قدرار  ا ه مدی   4و  6، 2های  ترتيب،  ر كالو

الگوی م نو  بدرای هدر كدالو     82تست روش ديشنکا ی، تعدا  

الگددوی  622شددو  و  ر مب دو    مدور  بررسددی قدرار گرف دده مدی   

الگوی )بر ار ویژگدی(   82شو . ه هنين از  مخ لف، اس خراج می

الگو برای تسدت   42الگو برای نموزش و  42هر كالو،  وه بهمرب

گيری به ك ک  شوند. دس از تعيين توابع تا يم به كار گرف ه می

بندی كننده بيز به منظور تطکيک چکار  (، از طبقه1( و )4رواب  )

 شو . كالو موجو  اس طا ه می
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و مالحظه شد كه فق   و الگدس از انبا  محاسبات بخش قبل، 

های مربوه به اضافه ول اژ فرورزونانس  رست شناسایی  از الگو

های  یگر به  ی مربوه به هر كدا  از كالو الگو 42نشد و ت امی 

% از اضافه 91طور وحيح تشخيص  ا ه شدند.  ر این حالت 

های سه كالو  یگر،  رست  % الگو122های فرورزونانس و  ول اژ

بندی كننده بيز  ر  طبقهشناسایی شدند و ميزان موفقيت 

 باشد. % می71/98مب و  

هدا بده وسديله تبددیل      حال اگر  ر بخدش اسد خراج ویژگدی   

 های ول اژ، موجک، موجک ما ر ان خاب شده برای تبزیه سيگنال



 

   

 

 

 
 

 
 

مقایسدده كندديم،  db2را تغييدر  هدديم و ن دایج را بددا موجدک    

شددو  كدده مناسددب رین موجددک، بددرای اسدد خراج    مالحظدده مددی

های مناسب جکت شناسدایی ددیدده فرورزوندانس از سدایر      ویژگی

ها  ارای این  باشد و سایر موجک می db2های گذرا، موجک  حالت

هددا، ميددزان  وددورت اسدد طا ه از نن باشددند و  ر خاوودديت ن ددی

( تدأثير  1یابدد. جددول )   بندی كننده بيز كاهش می موفقيت طبقه

بنددی   هدا را  ر ميدزان موفقيدت طبقده     ان خاب تعدا ی از موجک

هدای    هدد. ه هندين  ر ودورت تغييدر ویژگدی      كننده نشان می

بنددی كنندده بيدز كداهش      اس خراج شده، ميزان موفقيدت طبقده  

ضو  بيانگر اه يت نو  ویژگی  ر مسایل شناسایی یابد. این مو می

هدای ان خدابی را  ر    ( تدأثير ندو  ویژگدی   2باشد. جددول )  الگو می

  هد. بندی كننده بيز نشان می ميزان موفقيت طبقه

 
 یبند طبقه تيموفق زانيم  ر یان خاب موجک ريتأث: 1 جدول

نو   )بر حسب  رود( بندی كننده بيز ميزان موفقيت طبقه

 موجک

 ما ر

 

 
حالت 

 كلی

كليدزنی 

 ترانس

كليدزنی 

 بار

كليدزنی 

 خازنی

 فرورزونانس

87/93 122 122 1/97 92 db1 1 

71/98 122 122 122 91 db2 2 

1/97 122 122 91 91 db3 6 

87/93 91 122 122 1/92 rbio2.6 4 

1/97 122 122 1/97 1/92 rbio3.1 1 

1/97 1/97 122 122 1/92 rbio4.4 3 

 

 

 بندی: تأثير نو  ویژگی ان خابی  ر ميزان موفقيت طبقه2جدول 

نو   )بر حسب  رود( بندی كننده بيز ميزان موفقيت طبقه

ویژگی 

 ان خابی

 

 
حالت 

 كلی

كليدزنی 

 ترانس

كليدزنی 

 بار

كليدزنی 

 خازنی

 فرورزونانس

71/98 122 122 122 91 RMS     
 هر سطح

1 

ميانگين  1/92 91 122 122 87/93

 هر سطح

2 

انرژی    91 91 122 122 1/97

 هر سطح

6 

 

1/97 

 

122 

 

122 

 

91 

 

91 

 

انحراف 

معيار   

 هر سطح

 

4 
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افزار  سازی یک شبکه ن ونه با اس طا ه از نر   ر این مقاله، شبيه

EMTP  انبا  شد و روش جدیدی برای شناسایی ددیده

گذرا شامل كليدزنی خازنی، های  فرورزونانس از سایر حالت

ر، با اس طا ه از تبدیل موجک كليدزنی بار و كليدزنی ترانسطورماتو

بندی كننده بيز ارائه شده است. روش ديشنکا ی مب نی  و طبقه

 های ول اژ سطح اول سيگنال 3های فركانسی  بر اطالسات مؤلطه

به منظور اس خراج  ،db2 ما ر موجکتبزیه شده به وسيله 

 بندی بيز، برای طبقه بندی طبقه باشد. سپس از ها می ویژگی

كه روش   هد . ن ایج نشان میه استاس طا ه شد ها ویژگی

ددیده فرورزونانس از سایر  و تشخيص  ر شناسایی ديشنکا ی

 است. %71/98 ارای موفقيت بادیی،  ر حدو   های گذرا حالت
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