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نيروگاههاي مدرن به قرائت دقيق و معتبر سنسورها براي   —چكيده 

 يكي از مهم ترين بخش هاي هابنابراين سنسورنظارت و كنترل وابسته اند، 

سيستم كنترل در هر نيروگاه هستند.عملكرد ناصحيح يك سنسور باعث 

 مي ي كنترلي داخليحلقه هايم گيري در يك پروسه يا تصمايجاد خطاي 

شود لذا سالم بودن و همچنين كاليبره بودن سنسورها از اهميت بااليي 

  سنسورها به كاليبره گفته شدهي ت هاياهمبرخوردار است. با توجه به 

. در است نه بريهز و زمان برمنظم و نگهداري نياز دارند كه يك فرآيند 

 به حداقل باهدفاين مقاله يك روش براي ارزيابي دقت سنسورها 

 به واحد shut-down و همچنين اجتناب از ونيبراسيكالرساندن نياز به 

  است. ارائه شده فالت سنسور ليدل

ي عصبي مصنوعي شبكه ها بر پايه آموزش ارائه شدهروش 

. اين روش براي است براي تشخيص خطاهاي سنسور شدهي طبقه بند

 كه مي دهد است. نتايج نشان قرارگرفتهي موردبررس V94.2توربين گاز 

. لذا استفاده از است خطاي سنسور زودهنگاماين روش قادر به تشخيص 

 به نگهداري تواندي م سنسور ديتائي عصبي مصنوعي براي شبكه ها

مقرون به صرفه و همچنين افزايش دسترسي و قابليت اطمينان نيروگاه 

 كمك كند.

 

 ؛اعتبار سنجي ؛Levenberg-Marquardtالگوريتم  —واژه هاي كليدي 

 ترموفلو؛ شبكه هاي عصبي؛ V94.2توربين گاز 

 مقدمه . 1 .۱

 با واگذاري روزافزون نيروگاه ها به بخش هاي خصوصي و رقابت 
   شركت هاي بهره بردار به دنبال كيفيت بهتر توليد ،ايجادشده در بازار برق  

مي باشند. هر چه كنترل و نظارت بر روي يك سيستم نيروگاهي بيشتر انجام 
سه فاكتور جهت شود مي توان راندمان توربين گاز را بهبود بخشيد. 

: عبارتند ازاندازه گيري بهره وري نيروگاه ها 
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 قابليت اطمينان .1

  در دسترس بودن  .2

  قابليت نگهداري .3
ازاندازه گيري تعداد ساعات بر سال، قابليت اطمينان و در دسترس بودن 

عملكرد بدون توقف هاي برنامه ريزي شده و يا برنامه ريزي نشده بدست مي 
كنترل و مانيتورينگ نيروگاه هاي مدرن به دقت و قابليت اطمينان  آيد.

خطاي سنسور در حين عملكرد براي جلوگيري از سنسورها نياز دارند. 
واحد نياز به تعمير و نگهداري منظم و كاليبراسيون سنسورها است. هر چه 
 تعداد سنسورها بيشتر گردد هزينه و زمان نظارت سنسورها افزايش مي يابد.

 افزايش اعتبار و در جهت مهم روشيك ر بنابراين اعتبارسنجي سنسو
نه تنها مي توان تعداد عمليات  با استفاده از اعتبار سنجي .كاهش هزينه ها است

 از نتايج آن مي د بلكهاكاهش داست را خطاهاي سنسور از  كه حاصلاشتباه 
 را نيز  سنسور عملكردي شرايطبا توجه به كاليبراسيون توان يك برنامه

 برنامه ريزي كرد.
P0F دو روش متداول براي اعتبار سنجي سنسورها

�
PPCA  و PLS1F

 است.اما از �
 خطي مي باشند با توجه به عملكرد غيرخطي توربين روش ها اين  كهيآنجائ

 .]1[ استفاده نمودآن هاگاز براي صحت اعتبارسنجي توربين نمي توان از 
روش ديگر استفاده از فيلتر كالمن است كه براي سيستم هاي خطي توسعه 

داده شده است و قابليت استفاده در سيستم هاي غير خطي را نيز دارد. فيلتر 
كالمن بر پايه مدل سيستم بنا شده و نمي توان آن را با استفاده از داده هاي 

عملكردي ايجاد نمود. موفقيت مدل فيلتر كالمن براي اعتبار سنجي 
 .]1[سنسورها به صحت سيستم يا اجزاء مدل وابسته است

گزينه ديگر استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مي باشند. شبكه هاي عصبي 
عالوه بر اينكه جهت مدل سازي سيستم هاي غيرخطي كاربرد دارند قابليت 

توسعه با استفاده از داده هاي عملكردي بدون نياز به دانستن مدل را نيز 
 دارند.

 دامنه كاربرد روش اعتبار سنجي سنسورها را Kramer 1991در سال 
AANN آن راگسترش داد و  2 F

شبكه عصبي اشاره شده، يك  .]2[ ناميد�
 مشخصه شناسايي است كه شامل سه اليه مخفي با عملگرهاي زير است:

 نگاشت .1

 فشرده سازي اطالعات   .2

                                                           
1 Partial component Analysis 
2 Partial Least Square 
3 Auto Associative Neural Network 

 برداشت  .3
 براي اعتبار سنجي سنسور آسان به نظر نمي AANNپياده سازي واقعي يك 

روش هاي مختلفي براي گام هاي اعتبارسنجي رسد. هرچند 
سنسور(آشكارسازي خطا، جداسازي و تطبيق) وجود دارد. تعدادي از اين 

  ارائه شده است.]6-3[روش ها و ايده ها در
 نوع شبكه عصبي آموزش ديده با شبيه سازي خطاهاي در اين مقاله از يك

سنسورهاي معيوب و توليد مقادير دقيق تر سريع تر  به منظور تشخيص ستمسي
.  استاستفاده شده

داده هاي مربوط به پارامترهاي توربين گاز، از قبيل دما و فشار توسط نرم 
افزار ترموفلو براي يك رنج وسيعي از عملكرد توليد گرديدند. شبيه سازي 

خطاي سنسور ها با اضافه نمودن نويز سفيد به داده ها انجام گرديد. در 
نتيجه يك شبكه عصبي طبقه بندي شده براي آشكار سازي سنسورهاي فالتي 

 آموزش داده شده است.
 V94.2گازي تك محوري مدل  روش مطرح شده براي يك توربين

موردبررسي قرار گرفت، اين شبكه ها ميزان سالمت سنسورها براي به دست 
 آوردن يك وضعيت دقيق از سنسور معيوب ارزيابي مي كنند.

 

 V94.2 توربين  گازي .2
سيال عاملش هوا بوده  يك توربين تك محوره است كه V94.2توربين گاز 

 مرحله اي متراكم مي گردد. سوخت در دو 16كه توسط يك كمپرسور 
محفظه احتراق با هوا تركيب گرديده و محترق مي گردد گاز داغ با دماي 

 رديف 4 درجه سانتيگراد وارد توربين مي گردد و با عبور از 1100تقريبي 
پره توربين منبسط شده و با فشار اتمسفر در محيط تخليه مي گردد.  توربين 

 عالوه برميزان سوخت كه توسط كنترل ولو كنترل مي V94.2هاي گازي 
گردد قادر مي باشند كه هواي وروردي به كمپرسور را توسط يك دريچه 

IGVكنترلي كه  P3F

�
P ناميده مي شود كنترل نمايند اين دريچه به گونه اي است  

كه در استارت واحد تا بارحداقل در مينيمم موقعيت خود قرار داشته ودر 
حداكثر بار توربين نيز در ماكزيمم موقعيت خود جهت تنظيم دماي خروجي 

منحني تغييرات توان - دماي گاز خروجي اگزوز با  توربين گاز قرار گيرد.
دماي محيط و توان -راندمان با دماي محيط با استفاده از داده هاي نرم افزار 

  نشان داده شده است.2 و1ترموفلو در شكل 
 

                                                           
4 Inlet Guide Vane 
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 :منحني تغييرات توان-دماي گاز خروجي با دماي محيط1شكل

 

 
 : منحني تغييرات توان-راندمان با دماي محيط2شكل

 

شارخطا3 گوريتم پس انت  . ال
 

 مهمترين و پركاربردترين تكنيك بهينه يابي در آموزش شبكه اين الگوريتم
 اولين بار توسط Back-Propagation روش هاي عصبي محسوب مي شود

Werbos ]7[ ابداع شد اما توسط Rumelhart ]8[ به صورت عمومي 
 نام پس انتشار خطاي يادگيري با توجه به اينكه خطاي محاسبه شده درآمد.

از اليه خروجي به اليه مياني و نهايتاً به اليه ورودي بازگشت داده مي شود، 
انتخاب شده است. پس از آموزش شبكه عصبي از داده هاي آزمايش به 

منظور بررسي ميزان جامعيت شبكه عصبي و انتخاب بهترين شبكه آموزش 
. الگوريتم پس انتشارخطا را مي توان تعميم يافته ]9[ديده استفاده مي شود 

 نحوه محاسبه وزن هاي شبكه بر اساس اين 3 تا 1قانون دلتا ناميد. روابط 
 قانون را نشان مي دهد :

)1        (                                             𝑒𝑒𝑘𝑘  =  𝑦𝑦𝑘𝑘𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 −  𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

)2    (                                                            𝛥𝛥𝛥𝛥𝑝𝑝  =  𝜂𝜂𝑒𝑒𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘 

)3      (                                                           𝛥𝛥𝑝𝑝+1 =  𝛥𝛥𝑝𝑝 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑝𝑝   
 

 به ترتيب نشان دهنده نرخ يادگيري، 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘 و  𝜂𝜂  ،𝑒𝑒𝑘𝑘،𝛥𝛥در روابط فوق،
 مي باشد. اثبات jو  kخطاي مشاهده شده و وزن مربوط به اتصال نورون 

قانون فوق از روش گراديان نزولي حاصل مي شود كه بيان مي كند با 
حركت هاي پي در پي خالف جهت بردار گراديان خطا، مي توان به نقطه 

 حداقل خطا رسيد. 
P4Fپس از معرفي الگوريتم پس انتشار خطا ، الگوريتم لونبرگ - ماركوارت

�
P با  
سرعت همگرايي بيشتر در بهينه يابي وزن هاي شبكه عصبي ارائه شد كه 

  مي باشد.4قاعده يادگيري آن به صورت رابطه 
 
)4            (                        𝛥𝛥𝑝𝑝+1 =  𝛥𝛥𝑘𝑘 − [ 𝐽𝐽𝑘𝑘′ 𝐽𝐽𝑘𝑘 + µ𝐼𝐼 ]−1 𝐽𝐽𝑘𝑘′  𝑒𝑒𝑘𝑘   

    
 به ترتيب نشان دهنده بردار وزن، ماتريس ژاكوبين 𝑒𝑒 و𝛥𝛥، 𝐽𝐽، µ،𝐼𝐼كه در آن  

(برابر مشتق هاي خطاي متناظر هر وزن)، پارامترثابت، ماتريس واحد و بردار 
        خطا مي باشد.

ه طبقه بندي با وسيل سنسور به . اعتبارسنجي4
 شبكه هاي عصبي مصنوعي

MLP شبكه هاي 5F

را مي باشند. اين ويژگي به ا قابليت نگاشت جامع را د�
 با يك اليه پنهان  مي تواند هر رابطه بين  MLPاين معنا است كه يك شبكه 

خروجي را با شرط وجود تعداد به اندازه كافي بزرگ نورون را و ورودي 
 نشان داده شده است. ]Cybenko ]10تخمين بزند، اين موضوع توسط 

  Back-Propagationقابليت آموزش اليه هاي پنهان با استفاده  از روش

فرمول نويسي قانون زنجيره اي در   امكان پذير مي شود. اين روش يك باز
 در شبكه هاي طبقه بندي كننده و يا كهمبحث حساب ديفرانسيل است. 

                                                           
5 Levenberg-Marquardt 
6 Multi Layer Perceptron 
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در شبكه رگرسيون ، شبكه براي   شبكه هاي رگرسيون استفاده مي شود.
تقريب رابطه  بين  پارامترهاي ورودي و خروجي آموزش داده مي شود. در 

  شبكه طبقه بندي كننده  . طبقه بندي كننده، هدف متفاوت است هايشبكه
 مي كندبراي ايجاد سطوح تصميم گيري كه خطاي طبقه بندي را كمينه 

 شود. مي آموزش داده 

روش هاي سنتي طبقه بندي معموالً به صورت پارامتريك هستند، اين بدان 
 شكل  خوش تعريف رياضي مانند  معني است كه تابع تفكيك كننده  يك

واريانس)  و  (ميانگين .دارد كه به مجموعه اي از پارامترها وابسته است گوسي
در مقابل شبكه هاي عصبي  به صورت نيمه پارامتري در نظر گرفته مي شوند. 
اين بدين معني است كه از داده ها براي ايجاد توابع تفكيكي كه كالس هاي 

 كه از يك اليه MLP استفاده مي شود. يك شبكه  ،مختلف را جدا مي كنند
پنهان و توابع انتقال غيرخطي در اليه مياني تشكيل شده است،  قادر به ايجاد 

 در MLPزماني كه شبكه هاي  هر نوع تابع تفكيك دلخواهي است.
طبقه بندي مورداستفاده قرار مي گيرند، هدف طبقه بندي الگوهاي مختلف 

ورودي به كالس هاي مختلف است. شبكه هاي طبقه بندي كننده مي توانند با 
6Fتابع هزينه ميانگين مربعات خطا

شد  موزش داده شوند كه باعث خواهدآ �
 كه  آن ها را به صورت ايجاد كندشبكه سطح تصميم گيري  بين كالس ها 

مساوي جدا مي كند. براي اين كار كالس ها بايد به صورت مساوي بزرگ 
باشند و از روش آموزشي بسته اي استفاده شود (در اين روش  وزن هاي 

شبكه بايد بعد از ديدن همه داده هاي الگو به روز شود) براي ايجاد يك شبكه 
MLP طبقه بندي كننده بهينه  بايد فرض شود كه اليه پنهان به اندازه كافي 

نورون براي نگاشت فضاي ورودي به فضاي خروجي هاي هدف دارد. 
همچنين بايد فرض شود كه داده هاي آموزش كافي هستند و  آموزش سيستم 

 را به سمت مينيمم جامع مي برد.
 

 . آماده سازي ديتا و آموزش شبكه هاي عصبي5
                     شبكه عصبي طبقه بندي كننده جهت بررسي  در اين مقاله

هر حالت به يك  كه  استبه اين صورت پيكربندي شدهعملكرد سنسورها 
كالس تقسيم مي شود به گونه اي كه براي مثال يك كالس سالم شامل تنها 

مانند ( هستند. هر سنسور كه معادل يك پارامتر است هاداده هاي سالم سنسور
 به دو كالس تخصيص داده مي شود، يكي براي ) كمپرسورفشار خروجي

مقدار مثبت انحراف سنسور و ديگري براي مقدار منفي انحراف سنسور.اين 

                                                           
7 Mean Square Error 

نگرش دو مزيت دارد. اول آنكه اطالعات در مورد انحراف فراهم مي شود و 
 مقايسه  باحالتي مزيت ديگر اين است كه  قابليت طبقه بندي شبكه عصبي در

 ،كه هردوي انحرافات مثبت و منفي سنسور  در يك كالس تركيب مي شوند
 بهبود مي يابد. 

 پروسه ي  آماده سازي داده ها  بر اساس دو سنسور را نشان مي دهد 1جدول 
كه دو سطر بااليي نشان دهنده ي اندازه گيري هاي سالم و سطرهاي بعدي به 

 درصد انحراف 20 درصد انحراف در سنسور اول و 10ترتيب نشان دهنده ي  

 . در سنسور دوم مي باشند
 

 ANN: نمونه اي از آماده سازي داده ها براي آموزش طبقه بندي 1جدول

S1 S2 Healthy S1_High S2_High S1_Low S2_Low
1 2 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0

1.3 2 0 1 0 0 0
5.6 6 0 1 0 0 0
1 2.3 0 0 1 0 0
5 7.4 0 0 1 0 0

0.8 2 0 0 0 1 0
4.3 6 0 0 0 1 0
1 1.5 0 0 0 0 1
5 4.7 0 0 0 0 1 

 
شبكه طبقه بندي كننده از يك اليه پنهان مياني  تشكيل شده است كه از قانون 

استفاده   لونبرگ-ماركوارتبه نام بهبوديافته، back-propagationآموزش 
مي كند. كه يك روش استاندارد براي مسائل حداقل مربعات غيرخطي بوده و 

. گوس و بيشترين شيب نزول بيان مي شود -به عنوان تركيبي از روش نيوتن
  ساختار كلي شبكه عصبي مورد استفاده در مقاله را نشان مي دهد.3شكل

 

 
 :ساختار كلي شبكه عصبي مورد استفاده در مقاله3شكل
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اعتبار سنجي توربين گاز . 6
روش پيشنهادشده (استفاده از شبكه هاي عصبي باهدف اعتبار سنجي) در 

 داده ها براي آموزش و . مورد ارزيابي قرار مي گيرد V94.2 توربين گازي
 توسطاعتبارسنجي  در يك رنج وسيع كاري توليد مي شوند. همه داده ها 

  توليدشده اند كه نشان دهنده ي درستي با دقت باالي آن هانرم افزار ترموفلو
 تا شرايط ستا  نويز سفيد به داده ها اضافه شده در مرحله بعدست. هم چنين ا

واقعي بهتر شبيه سازي شود و هم چنين حساسيت روش اعتبار سنجي 
 . به نويز مشخص شود،سنسور

 

 انتخاب پارامترها و ساختار شبكه. 7
داشته صنعت كاربرد زيادي در   پارامترها بايد در يك توربين گاز واقعي كه 

 نشان داده شده اند.  1جدولاندازه گيري  شوند. پارامترهاي انتخاب شده در 
 تعداد خروجي هاي  شبكه دو .اين داده ها اكثراً از دما و فشار تشكيل شده اند 

برابر تعداد ورودي ها به اضافه يك است چون  پارامتر به دو كالس مرتبط 
است ( يكي براي انحراف مثبت و ديگري براي انحراف منفي) و يك كالس 

بايد توجه داشت كه كه نشان دهنده حالت سالم همه ي سنسورهاست.  
 در شرايط واقعي توربين گاز 2تمامي داده هاي موردنظر در جدول

قابل اندازه گيري نمي باشند اما اين داده ها قابل محاسبه مي باشند البته نرم افزار 
 ترموفلو كليه داده ها را در اختيار ما قرار مي دهد.

 
 : پارامترهاي انتخاب شده براي شبكه عصبي2جدول

Parameter Unit
Net Power MW
Ambient.Temperature ºC
Compressor.Mass.Flow Kg/s
Compressor.Temp ºC
Compressor.Press bar
Exhaust.Temp ºC
Fuel.Mass.flow Kg/s
Turbine.Outlet.Press bar 

 

 . توليد و آماده سازي داده ها8
براي اين مطالعه داده هاي شبيه سازي به جاي داده هاي عملي انتخاب شده اند تا 

شرايط بهينه اي به وجود آيد كه بتوان استفاده از روش پيشنهادي مورد 
ارزيابي قرار گيرد.  داده هاي شبيه سازي  را مي توان در بازه هاي مطلوب و 

هم چنين با دقت مناسبي براي آموزش شبكه عصبي  توليد كرد و همچنين در 
براي  اين حالت تأثيرات ناخواسته ماشين بر روند آموزش نيز حذف مي شود.
آنكه شرايط كاري مختلف را شبيه سازي كنيم داده ها براي بارها و دماي 

 توليد مي شوند.  رطوبت نسبي و فشار محيطي  ثابت و بر مختلفمحيطي 
 بار) همچنين اين 013/1 درصد و فشار 60 (رطوبت ISOاساس استاندارد 

 توان.  ده استشرايط براي تركيب سوخت و مقدار گرما ثابت نگه داشته ش
 درجه -25 درصد و دماي محيط  از 5  هايگام با  درصد100تا  10 از

 درجه سانتي گراد تغيير داده 5 درجه سانتي گراد با گام هاي +25 سانتي گراد تا
. اين الگوهاي داده اي تشكيل داد نقطه كاري را 209شد. كه درمجموع  

معادل حالت سالم  سنسور هستند و براي ايجاد مجموعه داده هاي آموزش 
 هركدام از پارامترها بازه تغييراتشبكه عصبي مورداستفاده قرار مي گيرند.  

 قابل مشاهده است. داده هاي فالتي (آلوده به خطا) به صورت 3در جدول 
 209و براي هركدام از كالس هاي انحراف سنسور  متوالي توليدشده اند.

 توربين   كالس انحراف سنسور براي16الگوي داده توليد شدند. با توجه به 
 تعداد الگوي داده ها به صورت قابل توجهي افزايش مي يابد.

 
 V94.2: مشخصات عملكردي توربين گاز 3جدول

Parameter Unit
Net Power MW
Amb.Temp ºC
Com.Mass.Flow Kg/s
Com.Temp ºC
Com.Press bar
Exh.Temp ºC
Fuel.Mass.flow Kg/s
Tur.Outlet.Press bar

116.5-550
1.376-8.96

1.013–1.022

Gas_Turbine
0.8-145.486

±25
398.2-425.3
196.3-342

6.478-10.71

 
 

قابليت عموميت شبكه عصبي  با استفاده از يك سري مجموعه داده آزمايش  
بررسي شد كه به صورت موازي با داده هاي آموزش ولي براي نقاط كاري 

 12.5ا تغيير بار از بمتفاوت توليد شد. به صورت خاص تر داده هاي آزمايش 
درجه - 5/22 درصد و دماي محيط  از 5 درصد  و گام هاي 97.5درصد تا 

   درجه سانتي گراد توليد شد. 5درجه سانتي گراد با گام + 5/22سانتي گراد تا 
نويز  براي شبيه سازي حالت واقعي  نويز سفيد به پارامترها اضافه شده است.

مشخصات انحرافات اعمالي به پارامترها در است.داراي يك توزيع نرمال 
  ارائه گرديده است. 4جدول 
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 : مقادير انحراف پارامترها4جدول

Parameter % Unit
Net Power 0.65% MW
Amb.Temp 1.00% ºC
Com.Mass.Flow 0.25% Kg/s
Com.Temp 0.90% ºC
Com.Press 1.80% bar
Exh.Temp 1.00% ºC
Fuel.Mass.flow 0.90% Kg/s
Tur.Outlet.Press 0.97% bar

±5
±0.1
±0.01

at Full Load

±0.2

 Measurement uncertainties used for white noise 

±1
±0.5
±1
±3

 

 آموزش و عملكرد شبكه عصبي. 9
فرآيند پيدا كردن بهترين پيكربندي شبكه عصبي همواره نيازمند  آزمون وخطا 

است و هيچ استثنايي در اين مورد نيست.  همچنين براي بهينه كردن خود 
شبكه با قيود تعداد نورون هاي اليه مياني، محدوديت هاي نرمال سازي داده ها 

و ... كمترين مقدار سطح انحراف براي داده ها در حين  آموزش شبكه عصبي 
تركيب انحراف ها بايد  مشخص شود.  اصوالً  يك   براي هركدام از،جديد

شخص ابتدا سطح انحراف را براي هركدام از پارامترها انتخاب مي كند، 
بخش آموزش را شروع مي كند  و شروع به افزايش نورون ها به صورت پله اي 

مي كند تا جايي كه عملكرد آموزش  همگرا شود. شبكه با كمترين خطا  در 
مجموعه داده هاي آزمايش با توانايي بر طبقه بندي اش مورد ارزيابي قرار 

مي گيرند كه درنتيجه آن  سطوح اوليه انحراف  تنظيم مي شوند،  و شبكه اي 
 جديد آموزش داده مي شود تا نتايج رضايت بخش به دست آيند.

 هم در داده هاي آموزش و هم در مورد داده هاي آزمايش انحراف پارامترها
 درصد داده ها 95با نياز به اينكه به طور ميانگين  مورد ارزيابي قرارگرفته اند

بايد درست طبقه بندي شوند. اين آزمايش ها نشان دهنده قابليت عمومي بودن 
شبكه  مي باشند و  همچنين نشان مي دهند كه انحرافات سنسور ( با فواصل 

داده شده) آشكارشده اند كه نشان دهنده اين هستند كه به صورت صحيح 
 پاسخ خروجي شبكه عصبي به داده 7 تا 4در شكل هاي طبقه بندي شده اند. 

 هاي مورد نظر نشان داده شده است.
 
 

 
  براي داده هاي اعتبار سنجيConfusion:ماتريس 4شكل

 
 

 
  براي داده هاي هدفConfusion:ماتريس 5شكل
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  براي داده هاي آزمايشConfusion: ماتريس 6شكل 

 

 
 ROCنمودار  :7شكل

 
 
 

  نتيجه گيري .10

استفاده از با  يك پاسخ كامل براي آشكارسازي خطاي سنسور مقالهاين 
 يكي از مهم ترين مزيت هاي است.شبكه عصبي مصنوعي طبقه بندي كننده 

اين روش اين است كه اين الگوريتم را مي توان براي  داده هاي عملي بدون 
آنكه نيازي به مدلي از سيستم داشته باشيم توسعه داد. اين مدل بر روي 

 نتايج خوبي از  كهد آزمايش قرارگرفته استر موV94.2ازيگتوربين هاي 
ديد آشكارسازي انحرافات كوچك سنسور و توليد يك  اندازه گيري دقيق 

اصله مي توان به قابليت عمومي بودن حبه دست آمده است. با ارزيابي نتايج 
مدل پي برد. در كاربردهاي عملي مهم است كه بتوانيم بين فالت سنسور و 

فالت ديگر اعضاي سيستم تفاوت قائل شويم. در مورد اين موضوع يك 
راهكار اين است كه دو سناريوي مختلف را بررسي كنيم. در سناريوي اول 
شبكه براي تشخيص فالت يك بخش از سيستم آموزش  داده مي شود و در 

سناريوي دوم شبكه براي آشكارسازي فالت سنسور آموزش داده مي شود 
 ولي از داده هاي سناريوي اول استفاده مي كند.

 ميزان داده اي كه از جمله آشكارسازي فالت هاي سنسور به عوامل متعددي 
 .استوابسته و رنج عملياتي  داده ها براي آموزش استفاده مي شود، دقت

يكي از مسائل اصلي  در اين روش اين است كه در ابتدا يك مجموعه 
 داده ي خوب انتخاب كنيم.
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