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Abstract- Correct detection and classification of power quality disturbances is an essential issue in power
systems. In this paper, an intelligent method is proposed to detect the power quality disturbances. This method is
based on an identity vector framework that produces a fixed-length vector for each perturbation. In the first step
of the proposed pipeline, the discrete wavelet transform is used to analyze power quality events and extract the
features of each input signal, and then the identity vector is built using the approximation coefficients. After
applying some normalization on the obtained identity, it is classified using a support vector machine classifier.
In order to evaluate the proposed method, twelve types of disturbances have been synthesized and the efficiency
of the proposed system is investigated using them. In addition, to verify the robustness of the proposed approach
towards the noise, the synthesized signals are contaminated with white Gaussian noise with different SNR values,
30 dB, 40 dB and 50 dB. The results of the experiments demonstrate the efficiency of the proposed method for
the classification of power quality signals with an accuracy of 99.2%.
Keywords- Power quality disturbances classification, Discrete wavelet transform, Identity vector,

Feature normalization, Support vector machine.
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چکيده -يکي از مسائل مهم در سيستمهاي قدرت ،تشخيص صحيح اغتشاشات کيفيت توان است .در اين مقاله يک روش هوشمند به
منظور شناسايي اغتشاشات کيفيت توان ارائه شده است .در روش پيشنهادي که بر مبناي ويژگي بردار هويت است ،براي هرسيگنال
اغتشاش يک بردار با طول ثابت استخراج ميشود .بهاينصورتکه در مرحله اول ،تبديل موجک به منظور استخراج ويژگي از سيگنال
اغتشاش ورودي بهکارگرفته شده است و سپس با استفاده از دنباله ضرايب موجک استخراج شده ،بردار هويت توليد ميشود .در ادامه
بعد از انجام نرمالسازيهاي الزم ،بردار هويت نرمال شده استخراج شده توسط ماشين بردار پشتيبان طبقهبندي ميشود .بهمنظور
ارزيابي عملکرد روش پيشنهادي دوازده نوع اغتشاش اعم از تکي و ترکيبي ايجاد و کارايي سيستم در شرايط تميز و نويزي بررسيشده
است .نويز اعمال شده به هر سيگنال نويز سفيد گاوسي با مقادير سيگنال به نويز  40 ،30و  50دسيبل است .نتايج آزمايشها ميانگين
دقت روش پيشنهادي را  99/2درصد نشان ميدهد.
واژههاي کليدي :طبقهبندی اغتشاشات کیفیت توان ،ضرایب موجک ،بردار هویت ،نرمالسازی ویژگی ،ماشین بردار پشتیبان

 -1مقدمه
هدف سیستمهای برق قدرت ،تأمین انرژی الکتریکی برای مصرف
کنندگان است[ .]1به دلیل افزایش بکارگیری ادوات و دستگاههای
حاوی قطعات الکتریکی و الکترونیکی در زندگی و حرکت پرشتاب
دنیا به سمت ماشینی شدن ،کیفیت این انرژی از اهمیت باالیی
برخوردار است[ .]2عوامل زیادی از جمله بانکهای خازنی ،بارهای
غیرخطی و غیره در ایجاد اغتشاش هنگام تحویل این انرژی به
مصرفکننده دخیل است .چنین عواملی باعث اختالل در عملکرد
این قطعات و کاهش عمر مفید آنها شده است .ازاینرو شناسایی و
اندازهگیری دقیق اغتشاشات کیفیت توان 1امر مهمی در اندازهگیری

توان ،حفاظت ،کنترل و مانیتورینگ این سیستمها محسوب میشود
[.]4 ,3
روشهای زیادی در طی سالهای اخیر برای این مسئله توسط
پژوهشگران عرصه مهندسی برق قدرت پیشنهاد شده است .هر یک
از این روشها با ساختار متفاوتی از دیگر روشها ،میتواند در بعضی
از جنبهها مؤثر واقع شود و دقت قابل قبولی را ارائه دهد؛ اما هنوز
مواردی از قبیل نویز مسئله مهمی در این عرصه محسوب میشود.
دو راهحل برای مقابله با نویز وجود دارد )1 :استفاده از روشهای
حذف نویز؛ در این روشها مرحله جدیدی به نام حذف نویز به
سیستم اضافه میشود .هدف این مرحله ،کاهش اثرات نویز بر
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سیگنال است .در[ ]6 ,5فیلترها و الگوریتمهایی برای حذف نویز
پیشنهاد شدهاست .بکارگیری این روشها عالوه بر افزایش بار
محاسباتی سیستم ،در بعضی مواقع نیز با اثرات مخرب خود باعث
تغییر در ماهیت سیگنال میشود )2 .استفاده از ویژگیهای مقاوم
به نویز؛ در این روشها مرحله جدیدی به سیستم اضافه نمیشود
بلکه از الگوریتمهایی برای استخراج ویژگیهای مقاوم به نویز
استفاده شده است.
در راستای استخراج ویژگی برای به دست آوردن اطالعات فرکانسی
سیگنال ،تبدیل فوریه گزینه مناسبی است .در [ ]7از تبدیل فوریه
جهت استخراج ویژگی استفاده شدهاست؛ اما از آنجائیکه تبدیل
فوریه اطالعات فرکانسی سیگنال را در بر دارد و زمان وقوع فرکانس
را نشان نمیدهد ،بنابراین برای سیگنالهایی که مشخصات اجزای
طیفی آنها در طول زمان تغییر نمیکند (سیگنال ایستا) مناسب
است .یک ابزار مناسب برای استخراج اطالعات فرکانسی و در عین
حال حفظ زمان وقوع فرکانس تبدیل موجک است .در [ ]8از تبدیل
موجک برای استخراج ویژگی به منظور طبقهبندی اغتشاشات
کیفیت توان استفاده شده است .به این صورت که ابتدا ضرایب
جزئیات 2در نه سطح و ضریب تقریب 3در آخرین سطح استخراج
شده است ،سپس اطالعات آماری مانند میانگین ،انحراف معیار،
آنتروپی انرژی ،لگاریتم انرژی از روی آنها تولید شده است و سپس
به کمک الگوریتم  4SFSمناسبترین ویژگیها انتخابشده است؛ در
آخر درخت لجستیک برای طبقهبندی این ویژگیها بکار گرفتهشده
است .در [ ]9نیز از تبدیل موجک برای استخراج ویژگی و از شبکه
موجک به منظور طبقهبندی استفادهشده است .شبکه موجک متعلق
به دسته شبکههای عصبی پیشخور 5است و موجک بهعنوان تابع
فعالساز 6نورونها در این شبکهها استفاده میشود.
در [ ]10بهکمک تبدیل فوریه و تبدیل موجک هشت ویژگی که
عبارتند از)1 :مؤلفه اصلی )2جابجایی زاویهای  )3اعوجاج هارمونیکی
کل  ) 4تعداد نقاط بیشینه نسبی قدر مطلق ضرایب تبدیل موجک
 )5انرژی ضرایب تبدیل موجک  )6تعداد دفعات عبور از صفر ولتاژ
ازدسترفته  )7اعوجاج هارمونیکی مراتب پایین  )8تعداد دفعات
عبور از صفر تغییرات مقدار مؤثر ،برای هر اغتشاش به دست آمده
است .در این مقاله دو سیستم فازی یکی برای تشخیص نوع اغتشاش
و دیگری برای طبقهبندی استفادهشده است .تفاوت این روش نسبت
به روشهای [ ]11 ,3در این استکه معموالً تنظیم پارامترهای توابع
عضویت بر اساس اطالعات فرد خبره و یا بر اساس آزمون و خطا
است ،اما در این مقاله از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات)PSO( 7
برای تنظیم این مقادیر استفاده شده است.

این تبدیل عالوه برداشتن مزایای تبدیل موجک ،وضوح فرکانسی را
افزایش میدهد ،به همین دلیل در مقاالت [ ]13 ,12از آن برای
استخراج ویژگی بهره گرفته شده است .تبدیل  Sنوعی تبدیل
فرکانسی مبتنی بر تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل موجک است و
اندازه پنجره در آن وابسته به فرکانس است .در [ ]15 ,14مشاهده
میشود که از تبدیل  Sنیز میتوان برای استخراج ویژگی بهرهگرفت.
در [ ]16از تحلیل مؤلفههای مستقل 9برای حل مسئله طبقهبندی
اغتشاشات کیفیت توان ترکیبی استفادهشده است .در این روش به
کمک ویژگی استقالل آماری و توزیع غیر گاوسی منابع ،سیگنالهای
اغتشاش ترکیبی به مؤلفههای مستقل که بیانگر منابع اصلی
اغتشاش هستند ،تجزیه میشوند .در [ ]17روشی مبتنی بر توسعه
فاکتور  fدر تبدیل موجک گسسته 10برای طبقهبندی چهارده
سیگنال اغتشاش معرفی شده است .در این روش که  11TQWTنام
دارد مؤلفه فرکانس اصلی از سیگنال استخراج شده و از ماشین بردار
پشتیبان چند کالسه برای طبقهبندی این اغتشاشات استفاده شده
است.
در [ ]19 ,18از شبکه عصبی پیچشی 12برای حل مسئله شناسایی
اغتشاشات استفاده شده است .مزیت استفاده از این شبکه عصبی
این است که مرحله استخراج ویژگی در این شبکه تعبیهشده است
و نیازی نیست صریحاً تالشی در جهت استخراج و انتخاب ویژگی-
های مناسب صورت گیرد .در [ ]20روشی برای تشخیص هفت نوع
اغتشاش تکی در کیفیت توان ارائه شده است .این سیستم مبتنی بر
آنالیز مؤلفه مستقل و خود رمزگذار تنک )SAE( 13است که میتواند
به طور خودکار ویژگیهای مورد نیاز برای آموزش را استخراج نماید.
در [ ]21روش خودکاری جهت طبقهبندی شانزده نوع از اختالالت
کیفیت توان بر اساس بکارگیری فیلتر وفقی ارائه شده است .فیلتر
وفقی مبتنی بر تبدیل موجک تجربی 14برای سیگنالهای ناایستان
مناسب است ،از اینرو در بخش استخراج ویژگی از آن بهرهگرفته
شده است .این روش در مرحله اول به کمک تبدیل فوریه سریع،
فرکانسهای واقعی موجود در سیگنال تخمین زده و سپس یک
مجموعه از فیلترهای تطبیقی را در حوزه فرکانس به کار میگیرد تا
اجزا تک فرکانسی را از اغتشاشات استخراج کند .در انتها ویژگیهای
اسخراج شده به کمک ماشین بردار پشتیبان چند کالسه طبقهبندی
شده است.
با اینکه تبدیل موجک یکی از ابزارهای پر کاربرد در شناسایی
اغتشاشات کیفیت توان است اما معایبی هم دارد .اول اینکه با
افزایش سطوح تجزیه ،بار محاسباتی افزایش مییابد که در بعضی
مقاالت برای حل این مسئله از الگوریتمهای کاهش یا انتخاب ویژگی
بهره گرفته شده است و دوم اینکه ذاتاً نسبت به نویز مقاوم

تبدیل بسته موجک 8ابزار مناسبی برای تحلیل چند رزولوشنی است.
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نیست[ .]22در این مقاله ،برای اولین بار از ویژگی جدیدی به نام
بردار هویت )i-vector( 15بهمنظور بازنمایی ویژگی بهره گرفتهشده
است .بهاینصورت که ابتدا ضرایب تقریب در اولین سطح از تبدیل
موجک استخراجشده است و سپس به کمک این ضرایب برای هر
اغتشاش بردار هویت تولید شده است؛ در ادامه پس از انجام نرمال-
سازی ،بردار هویت نرمالسازی شده اغتشاشات ،به کمک ماشین
بردار پشتیبان طبقهبندی میشود.
نوآوری اصلی این مقاله در بکارگیری بردار هویت جهت تعبیه
کردن 16ویژگیهای سیگنال اغتشاش در قالب یک بردار با طول ثابت
است ،مستقل از این که طول سیگنال اغتشاش چقدر است .در واقع
روش پیشنهادی ،با فشرده کردن خصوصیات سیگنال اغتشاش در
قالب یک بردار با طول ثابت این امکان را فراهم میکند که بتوان از
روشهای معمول طبقهبندی نظیر ماشین بردار پشتیبان استفاده
کرد .سامانه پیشنهادی برای اولین بار برای حل مسئله طبقهبندی
اغتشاشات کیفیت توان توسط نویسندگان مقاله پیشنهاد شده است
که بر مبنای آزمایشهای انجام شده از کارایی کامالً قابل قبولی
برخوردار است.

 -1-2استخراج ويژگي

در هر سیگنال اطالعات زیادی وجود دارد که بعضی از آنها به دلیل
افزونگی و یا غیرمفید بودن ،به غیر از افزایش بار محاسباتی تأثیری
در کارایی سیستم ندارند .بنابراین استخراج ویژگی به دو منظور
انجام میگیرد .اول تمرکز بر روی اطالعات مفید و مرتبط موجود در
سیگنال که باعث افزایش شباهت درون کالسی و کاهش شباهت
بین کالسی میشود؛ دوم آنکه حجم دادهها را به میزان زیادی
کاهش داده و محاسبات به میزان زیادی کم میشود [ .]25روش
استخراج ویژگی بکار گرفته شده در این مقاله تبدیل موجک است
که در بخش روش پیشنهادی توضیح داده خواهد شد.
سیگنال اغتشاشات

استخراج ویژگی

ساخت مدل پسزمینه جهانی

بخشهای مختلف مقاله به این صورت سازماندهی شده است .در
بخش دوم نحوه استخراج بردار هویت آمده است؛ بخش سوم جزئیات
روش پیشنهادی را بیان میکند .بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی،
دوازده نوع اغتشاش اعم از ساده و ترکیبی در شرایط تمیز و نویزی
مورد بررسی قرارگرفتهشدهاست و نتیجه آزمایشها و مقایسه با سایر
روشها در بخش چهارم آمده است .بخش پنجم به بیان جمعبندی
و نتیجهگیری پرداخته است.
 -2بردار هويت
بردار هویت برای اولین بار در حوزه پردازش گفتار به منظور
بازشناسی گوینده [ ]23مطرح شد که در ادامه برای کاربردهای
متعدد دیگری به کار گرفته شد .بهطورکلی بردار هویت یک نمایش
فشرده از اطالعات مفید موجود در سیگنال است[ .]24این روش که
بر پایه تجزیه عوامل توأم 17است از سیگنالهایی با طول متفاوت،
برداری با طول ثابت استخراج میکند .شکل  1مراحل استخراج بردار
هویت را نشان میدهد .پس از استخراج ویژگی از سیگنال که معموالً
بهصورت دنباله ای از بردارهای ویژگی است ،مدل پسزمینهجهانی18
آموزش داده میشود .در مرحله بعد ،از دنباله ویژگیهای استخراج
شده ،آمارگان بام ولش 19بهدست آمده و به کمک این مقادیر ،فضای
تغییرپذیری کل 20مدل میشود و در نهایت بردار هویت تولید می-
شود .جزئیات هر یک از این مراحل در ادامه شرح داده خواهد شد.

تخمین آمارگان بام ولش

آموزش پارامترهای مدل

محاسبه بردار هویت

شکل  :1نماي کلي مراحل استخراج بردار هويت

 -2-2مدل پسزمينه جهاني

مدل پسزمینهجهانی [ ]26همان مدل مخلوط گاوسی 21است که
هدفش مدل کردن توزیع اطالعات ،مستقل از هر کالس است .برای
این کار با استفاده از بردارهای ویژگی استخراج شده از تمام
اغتشاشات ،مدل مخلوط گاوسی آموزش میشود .مدل مخلوط
گاوسی ،مجموعهای از توابع گاوسی با وزنهای مختلف را برای مدل
کردن تابع چگالی احتمال به کار میگیرد .تابع چگالی احتمال بردار
-Dبعدی  xمطابق رابطه  1است.
𝑀

()1

) 𝑔𝛴 𝑔𝜇| 𝑛𝑥(𝑁 𝑔𝜋 ∑ = )𝜆| 𝑛𝑥(𝑃
𝑔=1

در این رابطه 𝑔𝜋 نشاندهنده وزن gامین مخلوط گاوسی و  Nبیانگر
توزیع گوسی با میانگین 𝑔𝜇 و کوواریانس 𝑔𝛴 است .مجموع اوزان
مخلوطها برابر یک است .هر جزء تابع چگالی خود یک توزیع گاوسی
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 Dمتغیره مطابق رابطه  2است.

()2

1
𝑔𝑥( 𝑒𝑥𝑝(−
2

کوواریانس طبق رابطه  7تشکیل شود.
1
2𝜋 𝐷/2 |𝛴𝑘 |1/2
−1

= ) 𝑔𝛴 𝑁(𝑥𝑛 |𝜇𝑔 ,

)) 𝑘𝜇 − 𝜇𝑔 ) × ∑(𝑥𝑘 −
𝑔

برای به دست آوردن پارامترهای میانگین ،وزن مخلوطها و ماتریس
کوواریانس ،الگوریتم بیشینهسازی امید ریاضی 22بکار گرفته میشود.
 -3-2تخمين آمارگان بام ولش

در این مرحله با استفاده از پارامترهای مدل پسزمینه جهانی،
آمارگان بام ولش مرتبه صفر و یک برای هر بردار ویژگی تخمین زده
میشود [ .]27آمارگان مرتبه صفر و یک برای iامین داده آموزشی
با استفاده از روابط  3و  4به دست میآید.

که 𝑖𝛴 ماتریس کوواریانس مؤلفه cام از مدل پسزمینه جهانی است.
فرض کنید 𝑖𝑥 بردار ویژگی برای داده آموزشی  iباشد و درستنمایی
این بردار با )𝛴  𝑃(𝑥𝑖 |𝑀,نشاندادهشود آنگاه بیشینهسازی امید
ریاضی در دو مرحله انجام میشود .اول با استفاده از مقدار  Tبرای
هر داده آموزشی برداری که درستنمایی را بیشینه میکند طبق
رابطه  8به دست میآوریم سپس مقدار  Tرا با رابطه  9بهروز می-
کنیم.
𝑥𝑎𝑚𝑔𝑟𝑎 = 𝑖𝑤
)𝛴 𝑃(𝑋𝑖 |𝑚 + 𝑇𝑤𝑖 ,
⏟

()8

𝑤

()9

)𝑐( 𝑡𝑁𝑐 (𝑋𝑖 ) = ∑ 𝛾𝑖,

()3
()4

⋯ 0
]⋮ ⋱
𝑐𝛴 ⋯

()7

)𝛴 ∏ 𝑃(𝑋𝑖 |𝑚 + 𝑇𝑤𝑖 ,
𝑖

𝑖

درستنمایی برای هر سیگنال با رابطه  10به دست میآید،

) 𝑐𝑚 𝐹𝑐 (𝑋𝑖 ) = ∑ 𝛾𝑖,𝑡 (𝑐)(𝑋𝑖,𝑡 −
𝑖

1

در رابطه  𝑚𝑐 ،4میانگین مؤلفه cام است و)𝑐( 𝑡 𝛾𝑖,که احتمال پیشین
بردار 𝑡 𝑋𝑖,توسط مؤلفه cام مخلوط گوسی است و طبق رابطه 5
بهدست میآید.
()5

)𝑐| 𝑡𝑤𝑐 𝑃(𝑋𝑖,
𝑀
)𝑗| 𝑡∑𝑗=1 𝑤𝑗 𝑃(𝑋𝑖,

(2𝜋)𝑀/2 |𝛴𝑐 |1/2
1
′
) 𝑐𝑚 − ∑(𝑋𝑖,𝑡 − 𝑇𝑐 𝑤𝑖 −
2

()10

𝑛𝑙 𝑐𝑁( ∑
𝑐

𝑡
1

)) 𝑐𝑚 × ∑ (𝑋𝑖,𝑡 − 𝑇𝑐 𝑤𝑖 −
𝑐

= ) 𝑡𝛾𝑖,𝑡 (𝑐) = 𝑃(𝑐|𝑋𝑖,

 -2-4آموزش پارامترهاي مدل

اگر ویژگیهای مربوط به یک سیگنال را توسط یک ابر بردار 23نشان
دهیم .این ابر بردار با رابطه  6مدل میشود[.]24
()6

𝛴1
⋮[=𝛴
0

که  cو  tبه ترتیب مربوط به مؤلفههای مدل و بردارهای ویژگی است
و 𝑐𝑇 مربوط به مؤلفه  cاست .با داشتن آمارگان صفرم و یکم از یک
سیگنال ماتریس کوواریانس پیشین ،میانگین و گشتاور دوم برای
متغیر 𝑖𝑤 به ترتیب با روابط  13،12،11به دست میآید.
−1

()11

𝑤𝑇 𝑀 = 𝑚 +

در این رابطه  mیک ابر بردار مستقل از کالس است .هر ابر بردار از
کنار هم قرار دادن بردارهای میانگین مؤلفههای مدل پسزمینه
جهانی به دست میآید که معموالً یک بردار با طول زیاد استT .
ماتریس تغییرپذیری کل نام دارد و یک ماتریس مرتبه پایین است.
متغیر پنهان  wبردار عاملهای کل نامیده میشود و یک بردار
تصادفی با توزیع )𝐈 N(𝟎,است .بردار میانگین پسین  wبردار هویت
نام دارد .برای محاسبه ماتریس  Tاز الگوریتم بیشینهسازی امید
ریاضی استفادهشده است .فرض کنید مدل پسزمینه جهانی دارای
 cمؤلفه و ابعاد بردارهای ویژگی  Dباشد .ابتدا نیاز است ماتریس

−1
)) 𝑖𝑋( 𝑐𝐹 ∑ (𝐼, ∑ 𝑁𝑐 (𝑋𝑖 )𝑇𝑐′
𝑐
𝑐

= ) 𝑖𝑤 𝑐𝑜𝑣(𝑤𝑖 ,

−1

()12

) 𝑖𝑋( 𝑐𝐹 ∑ 𝐸[𝑤𝑖 ] = 𝑐𝑜𝑣(𝑤𝑖 , 𝑤𝑖 ) ∑ 𝑇𝑐′
𝑐

𝑐

] 𝐸[𝑤𝑖 , 𝑤𝑖′ ] = 𝑐𝑜𝑣(𝑤𝑖 , 𝑤𝑖 ) + 𝐸[𝑤𝑖 ]𝐸[𝑤𝑖′

()13

زمانی که رابطه  9را بیشینه کنیم رابطه  14برای بهروزرسانی
ماتریس تغییرپذیری کل استفاده میشود.
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()14

−1

)] (∑ 𝐹𝑐 (𝑋𝑖 )𝐸[𝑤𝑖′ ]) (∑ 𝑁𝑐 (𝑋𝑖 )𝐸[𝑤𝑖 , 𝑤𝑖′
𝑖
𝑖

= 𝑐𝑇

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) .............................................................. (JSCITجلد  ،9شماره  ،2تابستان سال 1399
 -5-2محاسبه بردار هويت

در این مرحله با کمک تخمین نقطهای  24MAPاز متغیر  wبردار
هویت به دست آمده است؛ که همان رابطه  12است .در شکل 2
نمایش گرافیکی از روند استخراج بردار هویت نشان داده شده است.

 ) Harmonics + Sag + Flicker ،Flicker + Swellاست .طول
اغتشاشات  16سیکل ،فرکانس اصلی  50هرتز و نرخ نمونه برداری
 16کیلوهرتز است .در شکل  4نمونهای از  12نوع اغتشاش نشان
داده شده است.

 -3عملکرد روش پيشنهادي

سیگنال اغتشاش

تولید بردار هویت

استخراج ويژگي

استخراج ضرایب موجک

تبدیل ناهمبستگی و سفیدکنندگی

 -1-3مجموعه داده

در این مقاله دوازده نوع اغتشاش اعم از ساده و ترکیبی بر اساس
مدلهای ارائه شده در جدول  1و با مقداردهی تصادفی در بازه
پارامترهای کنترلی در محیط متلب تولید شده است .روابط جدول
 1بر اساس مقاالت [ ]28 ,10شبیهسازی شده است .به دلیل
احتمال بروز بعضی از اغتشاشات بهطورهمزمان ،سعی شده است
بعضی از اختالالت ترکیبی پرتکرار نیز تولید و بررسی شوند .این
وقایع شامل ترکیب دوتایی و سهتایی از اغتشاشات ساده است.
اغتشاشات ساده شامل هفتکالس (،Notch ،Swell ،Sag ،Normal
 )Flicker ،Spike ،Harmonicو اغتشاشات ترکیبی شامل پنج
کالس (،Flicker + Sag ،Harmonic + Swell ،Harmonic + Sag

نرمالسازی همبستگی درون
کالسی )(WCCN

نرمالسازي ويژگي

در شکل  3مراحل سیستم پیشنهادی نشان دادهشده است .برای
تولید بردار هویت ،میبایست دنباله بردارهای ویژگی استخراج شده
از هر سیگنال در اختیار باشد .در این مقاله ،بردارهای ویژگی به
کمک تبدیل موجک گسسته استخراج میشود .پس از بازنمایی هر
سیگنال در قالب بردار هویت با طول ثابت و نرمالسازی آن ،از
ماشین بردار پشتیبان برای طبقهبندی اغتشاشات بهره گرفته می-
شود .توضیح هریک از این مراحل در بخشهای بعدی آمده است.

ماشین بردار پشتیبان
شکل  :3بلوک دياگرام سيستم پيشنهادي

 -2-3تبدبل موجک گسسته

تبدیل موجک در ادامه روند بهبود تبدیل فوریه و تبدیل فوریه زمان
کوتاه پیشنهادشده است .در این تبدیل ،برای آنالیز فرکانسهای باال

شکل :2نمايش گرافيکي از مراحل استخراج بردار هويت M .ابعاد بردار ويژگي براي هر سيگنال است C .تعداد مؤلفههاي گوسي در آموزش مدل
پسزمينه جهاني است .ابر بردار از الحاق ميانگين مؤلفههاي گوسي به دست ميآيد ابعاد اين بردار  ) M×C)×1است .اگر مرتبه ماتريس تغييرپذير
کل  Rباشد ابعاد  Tmatrixبرابر با  (M×C)×Rاست .در اين شرايط ابعاد بردار هويت براي هر سيگنال  R×1است.
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جدول  :1روابط رياضي اغتشاشات کيفيت توان []28 ,10
بازه پارامترهای کنترلی

مدل ریاضی

نوع اغتشاش

𝟎𝟓 × 𝝅𝟐 = 𝝎
𝝅 ≤ 𝝋 ≤ 𝝅−

)𝜑 𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +

Normal

𝟗 𝟎. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟎.
𝑻𝟗 ≤ 𝒔𝒕 𝑻 ≤ 𝒕𝒆 −
𝑻𝟗 ≤ 𝒔𝒕 𝑻 ≤ 𝒕𝒆 −
𝟖 𝟏. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟏.
𝟒 𝟎. 𝟏 ≤ 𝒌 ≤ 𝟎.
𝑻𝟓 𝟎 ≤ 𝒕𝒆 , 𝒕𝒔 ≤ 𝟎.
𝒔_𝒕 𝟎. 𝟎𝟏𝑻 ≤ 𝒕_𝒆 −
𝑻𝟓𝟎 ≤ 𝟎.
𝝅 ≤ 𝟏−𝝅 ≤ 𝝋, 𝝋𝟐𝒌 , 𝝋𝟐𝒌+
𝟑𝟎 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 ≤ 𝜶𝟐𝒌 ≤ 𝟎.
𝟔𝟎 𝟎. 𝟎𝟑 ≤ 𝜶𝟐𝒌+𝟏 ≤ 𝟎.
𝟔𝟏 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

)𝜑 𝑣(𝑡) = [1 − 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 − 𝑡𝑒 ))]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +

Sag

)𝜑 𝑣(𝑡) = [1 + 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 − 𝑡𝑒 ))]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +

Swell

𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)) × {∑15
𝑛=0 𝑘[𝑢(𝑡 −
}]))𝑛(𝑡𝑠 + 0.02𝑛)) − 𝑢(𝑡 − (𝑡𝑒 + 0.02

Notch

𝑡𝜔)𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) − 𝛼2𝑘 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝜔𝑡 + 𝜑2𝑘 ) + 𝛼2𝑘+1 𝑠𝑖𝑛((2𝑘 + 1
⋯ + 𝜑2𝑘+1 ) +

Harmonic

𝟏 𝟎. 𝟎𝟓 ≤ 𝜶 ≤ 𝟎.
𝟓𝟐 ≤ 𝜷 ≤ 𝟖

)𝜑 𝑣(𝑡) = [1 + 𝛼𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝛽𝑡)]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 +

Flicker

𝟒 𝟎. 𝟏 ≤ 𝒌 ≤ 𝟎.
𝑻𝟓 𝟎 ≤ 𝒕𝒆 , 𝒕𝒔 ≤ 𝟎.
𝒔_𝒕 𝟎. 𝟎𝟏𝑻 ≤ 𝒕_𝒆 −
𝑻𝟓𝟎 ≤ 𝟎.

𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)) × {∑15
𝑛=0 𝑘[𝑢(𝑡 −
}]))𝑛(𝑡𝑠 + 0.02𝑛)) − 𝑢(𝑡 − (𝑡𝑒 + 0.02

Spike

𝝅 ≤ 𝟏−𝝅 ≤ 𝝋, 𝝋𝟐𝒌 , 𝝋𝟐𝒌+
𝟗 𝟎. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟎.
𝟑𝟎 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 ≤ 𝜶𝟐𝒌 ≤ 𝟎.
𝟔𝟎 𝟎. 𝟎𝟑 ≤ 𝜶𝟐𝒌+𝟏 ≤ 𝟎.
𝑻𝟗 ≤ 𝒔𝒕 𝑻 ≤ 𝒕𝒆 −
𝟔𝟏 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

𝑡𝜔)𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝛼2𝑘 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝜔𝑡 + 𝜑2𝑘 ) + 𝛼2𝑘+1 𝑠𝑖𝑛((2𝑘 + 1
])) 𝑒𝑡 + 𝜑2𝑘+1 ) + ⋯ [1 − 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 −

𝝅 ≤ 𝟏−𝝅 ≤ 𝝋, 𝝋𝟐𝒌 , 𝝋𝟐𝒌+
𝟖 𝟏. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟏.
𝟑𝟎 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 ≤ 𝜶𝟐𝒌 ≤ 𝟎.
𝟔𝟎 𝟎. 𝟎𝟑 ≤ 𝜶𝟐𝒌+𝟏 ≤ 𝟎.
𝑻𝟗 ≤ 𝒔𝒕 𝑻 ≤ 𝒕𝒆 −
𝟔𝟏 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

𝑡𝜔)𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝛼2𝑘 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝜔𝑡 + 𝜑2𝑘 ) + 𝛼2𝑘+1 𝑠𝑖𝑛((2𝑘 + 1
])) 𝑒𝑡 + 𝜑2𝑘+1 ) + ⋯ [1 + 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 −

𝟗 𝟎. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟎.
𝟒−𝝅/𝟒 ≤ 𝝋 ≤ 𝝅/
𝑻𝟓𝟏 ≤ 𝒔𝒕 ≤ 𝑻
𝑻𝟔𝟏 ≤ 𝒆𝒕 ≤ 𝑻

])) 𝑒𝑡 𝑣(𝑡) = [1 + 𝛼𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝛽𝑡)]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)[1 − 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 −

𝟖 𝟏. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟏.
𝟒−𝝅/𝟒 ≤ 𝝋 ≤ 𝝅/
𝑻𝟓𝟏 ≤ 𝒔𝒕 ≤ 𝑻
𝑻𝟔𝟏 ≤ 𝒆𝒕 ≤ 𝑻

])) 𝑒𝑡 𝑣(𝑡) = [1 + 𝛼𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝛽𝑡)]𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)[1 + 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 −

𝝅 ≤ 𝟏−𝝅 ≤ 𝝋, 𝝋𝟐𝒌 , 𝝋𝟐𝒌+
𝟗 𝟎. 𝟏 ≤ 𝜶 ≤ 𝟎.
𝟑𝟎 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 ≤ 𝜶𝟐𝒌 ≤ 𝟎.
𝟔𝟎 𝟎. 𝟎𝟑 ≤ 𝜶𝟐𝒌+𝟏 ≤ 𝟎.
𝑻𝟗 ≤ 𝒔𝒕 𝑻 ≤ 𝒕𝒆 −
𝟔𝟏 𝒌 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,
𝟏 𝟎. 𝟎𝟓 ≤ 𝜶𝒏 ≤ 𝟎.
𝟓𝟐 ≤ 𝜷 ≤ 𝟖

𝑣(𝑡) = 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝛼2𝑘 𝑠𝑖𝑛(2𝑘𝜔𝑡 + 𝜑2𝑘 ) + 𝛼2𝑘+1 𝑠𝑖𝑛((2𝑘 + 1)𝜔𝑡 +
])𝑡𝛽𝜋𝜑2𝑘+1 ) + ⋯ [1 − 𝛼(𝑢(𝑡 − 𝑡𝑠 ) − 𝑢(𝑡 − 𝑡𝑒 ))] × [1 + 𝛼𝑠𝑖𝑛(2
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شکل  :4سيگنالهاي اغتشاشات کيفيت توان

پنجرهای با عرض کم (وضوح زمانی باال) و برای آنالیز فرکانسهای
پایین ،پنجرهای با عرض زیاد (وضوح فرکانسی باال) بکار گرفته می-
شود .در تبدیل موجک گسسته ،سیگنال در هر سطح به دو بخش
تقسیم میشود )1 .بخش حاصل از اعمال فیلتر باالگذر برای به
دست آوردن اطالعات فرکانسهای باالی سیگنال (ازجمله نویز) که
خروجی آن شامل ضرایب تقریب است )2 .بخش حاصل از اعمال
فیلتر پایین گذر برای به دست آوردن اطالعات فرکانس پایین
سیگنال که خروجی این بخش شامل ضرایب جزئیات است].[7,5
در این مقاله برای استخراج ویژگی از تبدیل گسسته موجک و
موجک مادر  Daubechies’D2استفادهشده است .این موجک فقط
در یک سطح به سیگنال اعمال شده است .برای این کار سیگنال به
قابهایی شامل  40نمونه تقسیم شده و سپس ضرایب موجک برای

هر قاب به دست آمده است .میزان همپوشانی قابها  15نمونه است.
پس از اتمام این مرحله ،ضرایب تقریب بهصورت دنبالهای از
بردارهای ویژگی درآمده است .دلیل استفاده از این ضرایب ،نتایج
بهدست آمده در آزمایشها است.
 -3-3تشکيل بردار هويت

در این مرحله ،با توجه به توضیحات بیانشده در بخش  2برای هر
سیگنال اغتشاش ورودی ،بردار هویت تولید میشود .تعیین تعداد
مخلوطهای گاوسی در هنگام آموزش مدل پسزمینه جهانی بر
اساس آزمون و خطا صورت میگیرد .با انجام آزمایشهای متعدد،
تعداد مخلوطهای گاوسی  32در نظر گرفتهشده است .پس از به
دست آوردن آمارگان بام ولش و مدل کردن فضای تغییرپذیری کل،

157

شناسایی و طبقه¬بندی اغتشاشات کیفیت توان  .....................................................................................................عاطفه بنیاسدی ،باقر باباعلی
بردار هویت استخراج میشود .طی آزمایشهای مختلف ،ابعاد بردار
هویت  110در نظر گرفته شد.

 -5-3ماشين بردار پشتيبان

 -4-3نرمالسازي بردارهاي هويت

اعمال تکنیکهای نرمالسازی بر روی بردار هویت ،یکی از مراحل
موثر در افزایش کارایی سیستم است .در این مرحله از تبدیالت
ناهمبستگی و سفیدکنندگی 25و الگوریتم نرمالسازی کوواریانس
درون کالسی 26بهمنظور آمادهسازی داده و کاهش تغییرات درون
کالسی استفادهشده است.
 -1-4-3تبديل ناهمبستگي و سفيدکنندگي

تبدیل ناهمبستگی و سفیدکنندگی باعث ناهمبسته شدن و یکسان
کردن تأثیر ویژگیها میشود .برای اعمال این تبدیلها ابتدا میانگین
و کوواریانس بردارهای هویت بر روی کل مجموعه آموزش بهدست
میآید و سپس با استفاده از این مقادیر ،تمام بردارهای هویت
ناهمبسته و سفید میشوند .در گام بعد ،دادهها به فضای واحد
نگاشت میشوند .این مراحل در سال  2014بر روی بردارهای هویت
مجموعه دادگان  NIST i-Vector Challengeتأثیر مثبتی زیادی
به همراه داشته است[.]30
 -2-4-3نرمالسازي همبستگي درون کالسي ()WCCN

هدف روش نرمالسازی همبستگی درون کالسی[ ]31 ,23مانند
الگوریتمهای تحلیل تمایز خطی ]32[ 27و از بین برنده جهتهای
مزاحم ،]32[ 28کاهش تغییرات درون کالسی است .این روش اساساً
برای بهبود کارایی در سیستمهای تصدیق هویت گوینده مبتنی بر
ماشین بردار پشتیبان پیشنهاد شده است .برای اجرای این تبدیل
ابتدا ماتریس کوواریانس درون کالسی با رابطه 15به دست میآید.
()15

𝑠𝑛

𝑆

𝑖=1

𝑠=1

1
1
𝑤 𝑠𝑤  = ∑ ∑(𝑤𝑠,𝑖 −
𝑤 ̅𝑠 ) (𝑤𝑠,𝑖 −
𝑇) 𝑠̅
𝑠
𝑠𝑛

در این رابطه  Sتعداد کل کالسها 𝑛𝑠 ،تعداد نمونههای کالس ،S
𝑤 میانگین نمونههای کالس sام است.
𝑖 𝑤𝑠,نمونه iام از کالس  Sو 𝑠̅
ماتریس تبدیل  WCCNاز طریق فاکتورگیری چولسکی از ماتریس
کوواریانس درون کالسی ،مطابق رابطه  16بهدست میآید.
()16

()17

𝑤 𝑁𝐶𝐶𝑊𝑇𝐴 = 𝑁𝐶𝐶𝑊𝛷

𝑁𝐶𝐶𝑊𝑇𝐴 𝑁𝐶𝐶𝑊𝐴 = 𝑠𝑤−1

در نهایت نمونهها در فضای جدید به کمک رابطه  17بهدست میآید
که  wبردار هویت و 𝑁𝐶𝐶𝑊𝑇𝐴 ماتریس انتقال است.

ماشین بردار پشتیبان یک روش یادگیری با نظارت برای طبقهبندی
دادههای دو کالس است .در این روش طبقهبندی ،هدف پیدا کردن
ابر صفحهای است که بیشترین فاصله را از دادههای دو کالس داشته
باشد .توضیحات بیشتر این روش دستهبندی دو کالسه در مرجع
[ ]33آمده است .در این مقاله پس از تولید بردار هویت و انجام
عملیات نرمالسازی ،از ماشین بردار پشتیبان برای طبقهبندی داده-
ها استفادهشده است .از آنجائیکه ماشین بردار پشتیبان اساساً یک
جداکننده دودویی است؛ برای بکارگیری آن در حل مسایل
چندکالسه ،رهیافت کلی کاهش مسأله چندکالسه به چندین مسأله
دو کالسه است .به این صورت که ابتدا هر یک از مسایل دو کالسه
با یک جداکننده دودویی حل میشود ،سپس خروجی جداکننده-
های دودویی با هم ترکیب شده و به این ترتیب مسأله چندکالسه
(که در مقاله  12کالسه است) حل میشود .در این مقاله نیز این
رویکرد بکار گرفته شده است.
 -4آزمايشها و نتايج
در این بخش کارایی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بهدست آمده در جدول  2ارائه شده است .عالوه بر این ،با
اضافه کردن نویز به سیگنالهای اغتشاش سعی شده است تا عملکرد
الگوریتم در شرایط واقعی نیز مورد بررسی قرار گیرد .نویز یک پدیده
تصادفی و غیرقابلپیشبینی است .در مقاالت مربوط به این حوزه
معموالً نویز سفید گاوسی در نظر گرفته میشود .در این مقاله نیز
نویز سفید گاوسی با نسبتهای سیگنال به نویز  40 ،30و  50دسی-
بل توسط توابع محیط برنامهنویسی متلب به سیگنال اصلی اضافه
شده است.
همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است اغتشاشات ،Normal
 Flicker ،Harmonic ،Swell ،Sagدر شرایط تمیز و نویزی 40و50
دسیبل با دقت صد درصد شناسایی شده است؛ اما شناسایی
سیگنالهای  Notchو  Spikeبا خطا همراه است .هر چند که
سیگنالهای تکی  Harmonic ،Swell ،Sagبدون خطا شناسایی
شدهاند؛ ولی سیستم در تشخیص دو اغتشاش ترکیبی Harmonic
 + sagو  Harmonic + swellمقداری خطا دارد .نتایج جدول 2
نشان میدهد که حضور نویز در سایر اغتشاشات تأثیر قابل توجهی
بر دقت شناسایی نداشته و میتوان گفت روش پیشنهادی در مقابل
نویز مقاوم است.
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جدول  :2ارزيابي روش پيشنهادي در شرايط تميز و نويزي
برچسب کالس

نوع اغتشاش

درصد دقت تشخیص
بدون نویز

نویز  50دسیبل

نویز  40دسیبل

نویز  30دسیبل

C1

Normal

100

100

100

99

C2

Sag

100

100

100

100

C3

Swell

100

100

100

100

C4

Notch

98

99

99

100

C5

Harmonic

100

100

100

99

C6

Flicker

100

100

100

100

C7

Spike

99

98

98

98

C8

Harmonic + sag

98

96

96

95

C9

Harmonic + swell

96

97

96

93

C10

Flicker + sag

100

100

98

100

C11

Flicker + swell

100

100

99

100

C12

Harmonic + sag + Flicker

99

98

98

100

99/2

99

98/7

98/8

ميانگين دقت کل کالسها ( بر حسب درصد)

 -1-4تأثير مراحل نرمالسازي

بهمنظور بررسی کارایی الگوریتمهای نرمالسازی ،در یک آزمایش
جدا تأثیر استفاده از این مراحل مورد بررسی قرارگرفته است .جدول
 3دقت سیستم پیشنهادی ،هنگام استفاده و عدم استفاده از مراحل
نرمالسازی را در شرایط بدون نویز نشان میدهد .همانطور که در
این جدول قابل مشاهده است ،دقت سیستم پیشنهادی در صورت
عدم استفاده از مراحل نرمالسازی از  99/2درصد به  93/4درصد
کاهش پیدا کرده است .بنابراین میتوان پی برد که اعمال مراحل
نرمالسازی تأثیر مثبتی در نتیجه نهایی دارد.

مرکز کالس متمرکز شوند و مرز دستهها راحتتر شناسایی شود .از
این شکل میتوان بهراحتی نتیجه گرفت که مرحله نرمالسازی باعث
میشود ماشین بردار پشتیبان بهتر آموزش ببیند و به دقت باالتری
در شناسایی کالسهای اغتشاشات دست یافت که نتایج جدول 3
مؤید این ادعا است.

یک راه دیگر برای مشاهده تأثیر مراحل نرمالسازی ،استفاده از
الگوریتم  29 t-SNEبرای نمایش بردارهای هویت نرمالشده در فضای
دو بعدی است .الگوریتم  t-SNEیک روش غیرخطی و ابزاری
مناسب برای مصورسازی دادهها با ابعاد باال است که با تغییراتی در
روش جایگذاری همسایه تصادفی 30ایجادشده است .این الگوریتم
قادر است بهخوبی ساختار محلی و سراسری دادگان را یاد
بگیرد[.]35
در شکل  4نتیجه مصورسازی بردارهای هویت دادگان آموزشی در
دو حالت استفاده و عدم استفاده از مرحله نرمالسازی نشان داده
شده است .در این شکل محور افقی مربوط به بعد اول و محور
عمودی مربوط به بعد دوم ویژگی است .همانطور که در قسمت الف
شکل نشان دادهشده است دادههای دوازده کالس بهگونهای در فضا
قرارگرفتهاند که بهسختی میتوان مرز بین کالسها را شناسایی کرد؛
اما اجرای مرحله نرمالسازی باعث میشود دادههای هر دسته در
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جدول  :3بررسي تأثير اعمال مراحل نرمالسازي بر روي سيستم
پيشنهادي در محيط تميز
درصد دقت تشخیص

WCCN

فقط تبدیل
ناهمبستگی و
سفیدکنندگی

با
نرمالسازی

100

100
100

فقط
تبدیل

نوع اغتشاش

بدون
نرمالسازی

Normal

100

100

Sag

91

97

98

Swell

100

100

100

100

Notch

95

95

97

98

Harmonic

95

100

99

100

Flicker

100

100

100

100

Spike

95

96

99

99

Harmonic +
sag
Harmonic +
swell

80

95

92

98

76

97

90

96

Flicker + sag

99

100

99

100

Flicker +
swell
Harmonic +
sag + Flicker

95

98

99

100

95

98

99

99

ميانگين دقت

93/4

98

97/7

99/2
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الف

ب

شکل  :4مصورسازي بردارهاي هويت مجموعه داده آموزش با الگوريتم  t-SNEالف) عدم استفاده از مرحله نرمالسازي ب)
استفاده از مرحله نرمالسازي .محور افقي و عمودي بهترتيب بعد اول و بعد دوم ويژگي را نشان ميدهد.

 -2-4مقايسه با ساير روشها

در این بخش با مقایسه نتایج این مقاله و نتایج گزارششده در مراجع
] [37،36،21،17،15،12،10،9،3کارایی روش پیشنهادی مورد
ارزیابی قرار میگیرد .از آنجائیکه مجموعه داده استانداردی در این
حوزه وجود ندارد و سایر مراجع نیز برای تولید داده از مدلهای
ریاضی مانند آنچه در جدول  1وجود دارد استفاده میکنند؛ بنابراین
نوع و تعداد اغتشاشات در مقاالت مختلف یکسان نیست و نمیتوان
مقایسه دقیقی و عادالنهای بین کارایی سیستم پیشنهادی و روش-
های سایر مقاالت داشت .از اینرو در جدول  4صرف نظر از نوع و
تعداد اغتشاش ،دقت کلی سایر مقاالت ذکرشده است و در جدول 5
فقط نتایج اغتشاشات مشترک بین مراجع جدول چهار و روش
پیشنهادی آمده است .جهت عادالنهتر بودن مقایسه ،نتایج براساس
دقت کلی و اغتشاشات مشترک بیانشدهاست.
دقت روش پیشنهادی در هر دو شرایط عادی و نویزی از دقت
گزارش شده در مراجع ]  [38،36،12،9،3باالتر است .این مقایسه
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جدول  :4مقايسه درصد دقت روش پيشنهادي با ساير مقاالت بر
اساس دقت کلي
تعداد
اغتشاشات
دستهبندی
شده

دفت در
شرایط
بدون نویز

دقت با
نویز
30db

دقت با
نویز
40db

مرجع ][3

13

98/7

97/9

98/6

مرجع ][9

16

98/2

97/8

98

مرجع ][12

10

96/1

93/5

95/9

مرجع ][15

8

100

93/3

98/9

مرجع []19

11

98/4

-

-

مرجع[]21

16

97/2

-

-

مرجع ][36

9

98/9

97

98/2

مرجع ][37

9

99/6

96/6

98/9

مرجع ][38

14

98/8

97

-

مرجع ][39

6

99/2

97/6

99

روش پيشنهادي

12

99/2

98/8

98/7
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جدول  :5مقايسه درصد دقت روش پيشنهادي با ساير مقاالت براساس اغتشاشات مشترک
نام کالس

پيشنهادي

مرجع
[]3

مرجع
][9

مرجع
[]12

مرجع
[]15

مرجع
][17

مرجع
[]21

مرجع
][36

مرجع
][37

مرجع
[]36

مرجع
[]37

Normal

Harmonic + Sag + Flicker

100
100
100
98
100
100
99
98
96
100
100
99

97/33
98/67
99/33
100
100
-

98/67
99/33
97/33
99/33
98/67
-

97/65
94/12
100
100
83/25
100
96/10
97/06
-

100
95
100
100
100
97
-

98
100
100
100
94
-

96
94
97
96
96
97
94
92
100
-

100
100
100
98
97
-

100
98
100
100
100
-

100
100
100
98
97
-

100
98
100
100
100
-

ميانگين دقت

99/2

99/06

98/67

96/02

98/67

98/4

99/5

99

99/6

99

99/6

روش

Sag
Swell
Notch
Harmonic
Flicker
Spike
Harmonic + Sag
Harmonic + Swell
Flicker + Sag
Flicker + Swell

در دو حالت دقت کلی (جدول چهار) و اغتشاشات مشترک (جدول
پنج) صورت گرفته است .مرجع ] [12در شرایط نویز  30دسیبل
کاهش دقت زیادی دارد .اگرچه در ] [36فقط  9اغتشاش مورد
آزمایش قرار گرفته است ،دقت روش پیشنهادی در هر دو حالت
کلی و اغتشاشات مشترک ،و در هر دو شرایط تمیز و نویزی از
مرجع ] [36بهتر است .همانطور که در جدول  5قابل مشاهده
است دقت روش پیشنهادی از دقت کلی در مرجع ] [37کمتر است
اما باید توجه داشت که این روش فقط نه کالس را مورد دستهبندی
قرار داده است .اگر فقط اغتشاشات مشترک در نظر گرفته شود؛
یعنی مقایسه بر روی کالسهای (،Swell ،Sag ،Normal
 )Flicker ،Harmonicصورت گیرد دقت روش پیشنهادی بهتر است.
همچنین با حضور نویز  30و  40دسیبل ،روش ارائه شده در ][37
کاهش دقت زیادی دارد.
همچنین دقت مرجع ] [15از دقت روش پیشنهادی باالتر است اما
این روش فقط هشت نوع اغتشاش را طبقهبندی کرده است و با
اضافه شدن نویز  30دسیبل افت چشمگیری دارد و همچنین بر
روی اغتشاشات مشترک (،Harmonic ،Swell ،Sag ،Normal
 )Harmonic + Swell، Harmonic+Sagروش پیشنهادی ما دقت
باالتری دارد .مرجع ] [39با اینکه دقتی تقریباً برابر با روش
یشنهادی دارد اما تنها شش اغتشاشات ساده را طبقهبندی کرده
است و به بررسی اغتشاشات ترکیبی نپرداخته است .مراجع ] [19و
] [21نیز توانستهاند بهترتیب  11و  16نوع اغتشاش را با دقت خوبی
طبقهبندی کنند اما در این مراجع به بررسی تأثیر نویز در عملکرد
سیستم اشارهای نشده است.

 -5جمعبندي و نتيجهگيري
در این مقاله کارایی بردار هویت در حوزه طبقهبندی اغتشاشات
کیفیت توان مورد بررسی قرار گرفت .مهمترین خصیصه استفاده از
بردار هویت ،رسیدن از یک دنباله بردارهای ویژگی به یک بردار
بازنمایی با طول ثابت است که برخالف اندازه کم آن در مقایسه با
دنباله بردارهای ویژگی ،از کارایی مطلوبی بهخصوص در شرایط
نویزی برخوردار است و امکان اعمال تبدیالت نرمالسازی را فراهم
کرده است .برای کاهش تغییرات درون کالسی ،تبدیل ناهمبستگی
و سفیدکنندگی و الگوریتم نرمالسازي همبستگي درون
کالسي ( )WCCNبر روی بردار هویت اعمال گردید که بهبود
در خور توجهی در دقت طبقهبندی به همراه داشت .نتایج
شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی در شناسایی
اغتشاشات کیفیت توان کارایی مناسبی دارد .عالوه بر این با اضافه
کردن نویز به سیگنال اغتشاش در دقت سیستم افت چشمگیری
دیده نمیشود .در واقع روش پیشنهادی توانسته است بدون استفاده
از الگوریتمهای حذف نویز و با تکیه بر تولید بردار هویت تا حد
زیادی با اثرات نویز که در شرایط واقعی وجود دارد مقابله کند.
مراجع
[1] Mishra, S. and T. Nagwani, “A Review on Detection and
”Classification Methods for Power Quality Disturbances.
(International Journal of Engineering Science and Computing, 6 ,)3
2016.
Granados-Lieberman, D, et al, “Techniques and methodologies for
power quality analysis and disturbances classification in power
systems: a review. ” IET Generation, Transmission & Distribution,
5(4): p. 519-529,2011.
Biswal, M. and P.K. Dash, “Measurement and classification of
simultaneous power signal patterns with an S-transform variant and
fuzzy decision tree. ” IEEE Transactions on Industrial Informatics,
9(4): p. 1819-1827. 2013.

161

][2

][3

 باقر باباعلی، عاطفه بنیاسدی..................................................................................................... شناسایی و طبقه¬بندی اغتشاشات کیفیت توان
[22] Panigrahi, B.K., P.K. Dash, and J. Reddy, “Hybrid signal processing

[4] Smith, J.C, G. Hensley, and L. Ray, “IEEE recommended practice

and machine intelligence techniques for detection, quantification
and classification of power quality disturbances.” Engineering
Applications of Artificial Intelligence,22(3): p. 442-454. 2009

for monitoring electric power quality.” IEEE Std, p. 11591995.1995.
Abdelsalam, A.A, A.A. Eldesouky, and A.A. Sallam,
“Classification of power system disturbances using linear Kalman
filter and fuzzy-expert system. ” International Journal of Electrical
Power & Energy Systems, 43(1): p. 688-695. 2012.

[5]

[23] Dehak, N., et al., “Front-end factor analysis for speaker
verification.” IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language
Processing, 19(4): p. 788-798. 2011

[6] Yang, H.-T. and C.-C .Liao, “A de-noising scheme for enhancing

[24] Ghahabi, O. and J. Hernando, “I-vector modeling with deep belief

wavelet-based power quality monitoring system.”
Transactions on Power Delivery, 16(3): p. 353-360. 2001.

networks for multi-session speaker recognition. ” network, 20: p.
13. 2014.

[7] Abdel-Galil, T., et al., “Disturbance classification using hidden

[25] Kinnunen, T. and H. Li, “An overview of text-independent speaker
recognition: From features to
communication, 52(1): p. 12-40. 2010.

supervectors.”

IEEE

Speech

Markov models and vector quantization.” IEEE transactions on
power delivery, 20(3): p. 2129-2135. 2005.

[26] Reynolds, D.A., T.F. Quatieri, and R.B. Dunn, “Speaker

[8] Eristi, H. and Y. Demir, “The feature selection based power quality

verification using adapted Gaussian mixture models. ” Digital signal
processing, 10(1-3): p. 19-41. 2000.

event classification using wavelet transform and logistic model tree.
Przegląd Elektrotechniczny, 88(7a): p. 43-48. 2012.

[27] Kenny, P., et al., “A study of interspeaker variability in speaker
[28]
[29]

[30]

verification.” IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language
Processing, 16(5): p. 980. 2008.
Lee, C.-Y. and Y.-X. Shen, Optimal feature selection for powerquality disturbances classification. IEEE Transactions on power
delivery, 26(4): p. 2342-2351, 2011.
Zeinali, H, et al. “Telephony text-prompted speaker verification
using i-vector representation.” in Acoustics, Speech and Signal
Processing (ICASSP), 2015 IEEE International Conference on.
2015.
Greenberg, C.S., et al. “The NIST 2014 speaker recognition i-vector
machine learning challenge.” in Odyssey: The Speaker and
Language Recognition Workshop. 2014.

[9] Masoum, M., S. Jamali, and N. Ghaffarzadeh, “Detection and

[10]

[11]

[12]

[31] Hatch, A.O., S. Kajarekar, and A. Stolcke. “Within-class covariance
[32]

[33]

normalization for SVM-based speaker recognition.” in Ninth
international conference on spoken language processing. 2006.
Solomonoff, A., W.M. Campbell, and I. Boardman. “Advances in
channel compensation for SVM speaker recognition. in Acoustics,
Speech, and Signal Processing,” 2005. Proceedings.(ICASSP'05).
IEEE International Conference on. 2005. IEEE
Reynolds, D.A., “Automatic speaker recognition: Current
approaches and future trends.” Speaker Verification: From
Research to Reality, 5: p. 14-15. 2001.

[34] Krishnan, M.H. and R. Viswanathan, “A new concept of reduction
of Gaussian noise in images based on fuzzy logic.” Applied
Mathematical Sciences, 7(12): p. 595-602. 2013.

[35] Maaten, L.v.d. and G. Hinton, “Visualizing data using t-SNE. ”
Journal of machine learning research, 9(Nov): p. 2579-2605. 2008.

[36] Moravej, Z ,.A. Abdoos, and M. Pazoki, “Detection and
classification of power quality disturbances using wavelet transform
and support vector machines. ” Electric Power Components and
Systems, 38(2): p. 182-196. 2009.

[37] Uyar, M., S. Yildirim, and M.T. Gencoglu, “An expert system based
on S-transform and neural network for automatic classification of
power quality disturbances”. Expert Systems with Applications,
36(3): p. 5962-5975. 2009.

[38] Qiu, W., et al., "Power Quality Disturbances Recognition Using
[39]

Modified S Transform and Parallel Stack Sparse Auto-encoder."
Electric Power Systems Research, 174: p. 105876. 2019.
Jeba Singh, O., et al., "Robust detection of real-time power quality
disturbances under noisy condition using FTDD features."
Automatika, 60(1): p. 11-18. 2019.

classification of power quality disturbances using discrete wavelet
transform and wavelet networks. ” IET Science, Measurement &
Technology, 4(4): p. 193-205, 2010.
Hooshmand, R. and A. Enshaee, “Detection and classification of
single and combined power quality disturbances using fuzzy
systems oriented by particle swarm optimization algorithm.”
Electric Power Systems Research, 80(12): p. 1552-1561,2010.
Huang, J, M. Negnevitsky, and D.T .Nguyen, “A neural-fuzzy
classifier for recognition of power quality disturbances.” IEEE
Transactions on Power Delivery, 17(2): p. 609-616,2002.
Panigrahi, B. and V.R. Pandi, “Optimal feature selection for
classification of power quality disturbances using wavelet packetbased fuzzy k-nearest neighbour algorithm.” IET generation,
transmission & distribution, 3(3): p. 296-306. 2009.

[13] Zhang, M, K. Li, and Y. Hu, “Classification of power quality
disturbances using wavelet packet energy entropy and LS-SVM. ”
Energy and Power Engineering, 2(03): p. 154. 2010.

 "یک روش جدید برای شناسایی، رحمتاله هوشمند،] علی انشایی14[
 مجله مهندسی برق،"S اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل
.1394  زمستان،4 شماره،45 جلد،دانشگاه تبریز
[15] Huang, N., et al., Power quality disturbances classification based on
S-transform and probabilistic neural network. Neurocomputing, 98:
p. 12-23. 2012.

 "شناسایی و دستهبندی، فرزاد کریم زاده، سعید اسماعیلی،] سینا نظری16[
اغتشاشات تکی و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از روش مبتنی بر تحلیل
،48  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه دانشگاه تبریز،"مولفههای مستقل
.1397  بهار،1 شماره
[17] Thirumala, K., et al., “Tunable-Q wavelet transform and dual

[18]

[19]

[20]
[21]

162

multiclass SVM for online automatic detection of power quality
disturbances.” IEEE Transactions on Smart Grid, 9(4): p. 30183028, 2018.
Wang, S. and H. Chen, “A novel deep learning method for the
classification of power quality disturbances using deep
convolutional neural network. ” Applied Energy, 235: p. 1126-1140.
2019.
Mohan, N., K. Soman, and R. Vinayakumar. "Deep power: Deep
learning architectures for power quality disturbances classification."
in 2017 International Conference on Technological Advancements
in Power and Energy (TAP Energy) . IEEE. 2017.
Shi, X., et al., "An independent component analysis classification
for complex power quality disturbances with sparse auto encoder
features." IEEE Access, 7: p. 20961-20966. 2019.
Thirumala, K., et al., "A classification method for multiple power
quality disturbances using EWT based adaptive filtering and
multiclass SVM." Neurocomputing. 334: p. 265-274. , 2019.

1399  تابستان سال،2  شماره،9  جلد.............................................................. (JSCIT) پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات-مجله علمی

:زيرنويسها
1

17

2

18

Power Quality Disturbances
Details
3
Approximation
4
Sequential Forward Selection
5
Feed-forward Neural Network
6
Activation Function
7
Particle Swarm Optimization
8
Wavelet Packet Transform
9
Independent Component Analysis
10
Discrete Wavelet Transform
11
Tunable-Q Wavelet Transform
12
Convolutional Neural Network
13
Sparse Auto Encoder
14 Empirical Wavelet Transform
15
Identity vector
16
Embedding

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Joint Factor Analysis
Universal Background Model
Baum-Welch
Total variability space
Gaussian Mixture Model
Expectation Maximization
Super-vector
Maximum a posteriori probability
Whitening
Within-Class Covariance Normalization
Linear Discriminant Analysis
Nuisance Attribute Projection
t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding
Stochastic Neighbor Embedding

