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پیشبینی وضعیت بهرهبرداری سیستم قدرت با درنظرگرفتن حد راکتیو ژنراتورها و حد
دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه عصبی
عیسی خواجهوندی ، *، 1نیما امجدی ،2محمدحسین واليتی
اطالعات مقاله
دريافت مقاله1392/03/30 :
پذيرش مقاله1393/08/05 :
واژگان كلیدی:
دوشاخگی ،HB
دوشاخگی ،LIDB
حد توان راکتیو ژنراتور،
شبکه عصبی.
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چکیده
در يک سیستم قدرت ،حد دينامیکی پايداری ولتاژ متناظر با دوشاخگی  HBو حد راکتیو
ژنراتورها بهعنوان دو مفهوم اساسی از منظر پايداری ولتاژ در بهرهبرداری سیستم تعريف
میشوند .وقوع  HBسبب بروز نوسانات با دامنه ثابت يا افزايشی در سیستم قدرت میشود.
عالوهبراين ،رسیدن ژنراتورها به حد راکتیو خود ،تأثیری بسزا بر پايداری سیستم قدرت داشته،
سبب کاهش حد پايداری ولتاژ و در مواردی بروز فروپاشی ولتاژ میشود .بنابراين آگاهی از
اينکه در لحظه بهرهبرداری ،نقطه کار سیستم نسبت به حدود تعريفشده در چه شرايطی
است ،اهمیت زيادی برای بهرهبردار سیستم قدرت بهمنظور ارائه راهکارهای پیشگیریکننده
يا اصالحکننده خواهد داشت .بر اين اساس ،استفاده از يک ابزار مناسب بهنحویکه بتوان با
استفاده از آن وضعیت بهرهبرداری سیستم قدرت را باتوجهبه حدود بیانشده تعیین و
پیشبینی کرد ،اهمیت زيادی پیدا میکند .بدينمنظور ،باتوجهبه حدود بیانشده ،در اين
مقاله يک دستهبندی جديد از حیث بهرهبرداری برای سیستم قدرت تعريف شده ،درنهايت با
استفاده از شبکه عصبی  ،PNNوضعیت بهرهبرداری سیستم قدرت موردپیشبینی قرار خواهد
گرفت .نتايج عددی حاصل از اين تحلیل بر روی سیستمهای تست  39و  IEEE 68ارائه
شده است.

 -1مقدمه
در يک سیستم قدرت ،عوامل متعددی از قبیل مدل بار،
پارامترهای سیستمهای کنترلی مانند سیستم تحريک
ژنراتورها ،محدوديت توان راکتیو تولیدی ژنراتورها،
تنظیمات ولتاژ ترمینال ژنراتورها و وقوع حاالت اضطراری
مانند تغییرات بار سیستم يا خروج خطوط انتقال از مدار
ازجمله مواردی هستند که تأثیری بسزا بر پايداری ولتاژ
سیستم قدرت دارند [.]1-4
در مطالعات پايداری ولتاژ ،حدود يا مرزهای متعددی با
مفاهیم مختلف تعريف میشوند .ازجمله اين مرزها،
دوشاخگی  HB4بوده که متناظر با قرارگرفتن يک جفت
مقدار ويژه بحرانی ماتريس ژاکوبین جبری دينامیکی

سیستم قدرت بر روی محور موهومی صفحه اعداد مختلط
است ]1-3[ .از نظر مطالعات سیگنال کوچک ،پايداری ولتاژ
سیستم زمانی برقرار است که نسبت میرايی مد بحرانی
مثبت و درنتیجه نوسانات سیستم میراشونده باشد.
درغیراينصورت ،بهعلت قرارگرفتن يک جفت مقدار ويژه
مختلط و بحرانی سیستم در سمت راست صفحه اعداد
مختلط ،میرايی منفی و درنتیجه سیستم قدرت دچار
نوسانات نامیرا با دامنه افزايشی خواهد شد ]1-3[ .از سوی
ديگر با رسیدن يکی از ژنراتورهای سیستم قدرت به حد
توان راکتیو ،يکی ديگر از مرزهای پايداری ولتاژ تحت عنوان
دوشاخگی  LIB5رخ میدهد ]5-7[ .بروز اين دوشاخگی،
در مواردی سبب کاهش حد پايداری ولتاژ شده ،حد

* پست الکترونیک نويسنده مسئولissa.khajevandi@yahoo.com :

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه
سمنان
 .2استاد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
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دينامیکی پايداری ولتاژ را که فاصله میان بار پايه سیستم
و سطح بار منجر به  HBتعريف میشود [ 2و  ]8کاهش
میدهد .چنین حالتی که در آن پس از رسیدن ژنراتورها به
حد راکتیو خود ،حد پايداری ولتاژ کاهش میيابد و پس از
آن سیستم دارای نقطه تعادل بوده ،همچنان در ناحیه پايدار
قرار دارد ،متناظر با دوشاخگی  LIDB1است.
برای کاهش آثار چنین رخدادهايی ،راهکارهای مختلفی
بهمنظور بهبود شرايط بهرهبرداری از سیستم قدرت ارائه
شده است ]9-12[ .اغلب اين راهکارها ،بهعنوان راهکارهای
اصالحکننده 2شناخته میشوند .ازجمله اين راهکارها
میتوان به تغییر تپ ترانسفورماتورها ،کلیدزنی بانکهای
خازنی ،بارزدايی در سیستم قدرت و ...اشاره کرد.
باتوجهبه پیچیدهترشدن سیستمهای قدرت و نیز بروز
رفتارهای غیرخطی در آنها بهويژه در سمت
مصرفکنندگان انرژی الکتريکی ،پیشبینی بار آينده
سیستمهای قدرت اهمیت زيادی پیدا کرده است]13[ .
بااينحال در کنار پیشبینی بار ،آگاهی از اينکه آيا بهازای
بارهای پیشبینیشده (که هرکدام از آنها متناظر با يک
نقطه کار سیستم قدرت هستند) شرايط بهرهبرداری از
سیستم قدرت نیز مناسب است يا خیر ،اهمیت زيادی
خواهد داشت .درحقیقت ،آگاهی از اين موضوع سبب
شناخت بهتر بهرهبردار شبکه از وضع سیستم و درنتیجه
ارائه بهترين راهکار برای بهبود وضعیت بهرهبرداری سیستم
قدرت میشود .اينگونه راهکارها ،بهعنوان راهکارهای
پیشگیریکننده 3در سیستمهای قدرت شناخته میشوند.
بنابراين ،پیشبینی وضعیت بهرهبرداری سیستم قدرت در
کنار پیشبینی بار ،اهمیت زيادی خواهد داشت .برخالف
مطالعات گذشته که اغلب به پیشبینی حد پايداری ولتاژ
سیستم قدرت بر اساس فاصله میان نقطه کار سیستم و مرز
فروپاشی ولتاژ (  )SNB4پرداختهاند [ ،]15-17در اين
مقاله ،با استفاده از شبکه عصبی وضعیت پايداری ولتاژ
موردپیشبینی قرار خواهد گرفت .بدينمنظور باتوجهبه
مرزهای  HBو  ،LIDBدستهبندی جديدی برای شرايط
بهرهبرداری سیستم قدرت ارائه خواهد شد .در اين زمینه،
با استفاده از شبکه عصبی ،ارتباط میان هر نقطه کار و
دستهبندی بیانشده موردپیشبینی قرار خواهد گرفت.
مهمترين ويژگیهای مقاله حاضر در مقايسه با روشهای
Limit Induced Dynamic Bifurcation
Correctivestrategies
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ارائهشده در [ ]15-17شامل موارد زير است:
̵ برخالف الگوريتمهای ارائهشده در [ ]15-17که تنها
يکی از مرزهای دوشاخگی ( )SNBبررسی و وضعیت
پايداری سیستم قدرت بر اساس آن ،پیشبینی شده
است ،در اين مقاله ،دو نوع دوشاخگیهای ( HBو
 )LIBبررسی شده و وضعیت پايداری سیستم قدرت
با درنظرگرفتن همزمان مرزهای مذکور،
موردپیشبینی قرار گرفته است.
̵ تحلیل و دستیابی به مرز  HBپیچیدهتر از مرز SNB
است .بنابراين در اين مقاله ،راهحلی بهمنظور بررسی
وضعیت سیستم قدرت بر اساس اين مرز و بدون حل
معادالت جبری دينامیکی سیستم قدرت ارائه شده
است.
̵ در اين مقاله ،مسئله پايداری ولتاژ بهصورت يک
مسئله دستهبندی موردبررسی و پیشبینی قرار
گرفته است .بر اساس [ ،]8خطای اين روش در
مقايسه با روشهايی که مسئله پايداری ولتاژ را با
تخمین حد پايداری ولتاژ حل نمودهاند ،بسیار کمتر
است.
بدينمنظور ،در بخش دوم مقاله ،مفاهیم اولیه
دوشاخگیهای  HBو  LIDBبیان خواهد شد .در بخش
سوم ،مسئله پیشبینی پايداری ولتاژ بر اساس مرزهای HB
و  LIDBتشريح شده ،در بخش چهارم ،الگوريتم پیشبینی
پايداری ولتاژ بر اساس مرزهای  HBو  LIDBبیان خواهد
شد .در بخش پنجم ،نتايج عددی مطالعات مورد تجزيه و
تحلیل قرار خواهد گرفت.
 -2نقاط دوشاخگی  HBو LIDB
برای انجام مطالعات دينامیکی در يک سیستم قدرت،
مدلسازی دقیق تجهیزات موجود در سیستم و استفاده از
شبیهسازی حوزه زمان اجتنابناپذير است .در مطالعات
پايداری ولتاژ ،نوع تجهیزات مدلسازیشده بر اساس زمان
مطالعات که میتواند کوتاهمدت يا بلند مدت باشد ،تغییر
میکند ]3[ .درهرحال ،در هر دو نوع مطالعات ،ژاکوبین
جبری دينامیکی سیستم قدرت مطابق با روابط زير تعريف
میشود:
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PreventiveStrategies
Saddle Node Bifurcation

3
4

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

خواجهوندی ،امجدی و واليتی

()2

343

1
x  ( J11  J12 J 22
J12 )x  Ax

در روابط ( )1و ( J ،)2ژاکوبین جبری دينامیکی و A

ژاکوبین جبری دينامیکی کاهش يافته ،سیستم قدرت
هستند .همچنین  xمتغیرهای حالت سیستم مانند زاويه
رتور و سرعت ژنراتورها و  yنیز متغیرهای جبریاند [،3 ،1
.]8 ،5
از حیث دينامیکی ،پايداری ولتاژ يک سیستم قدرت زمانی
برقرار است که تمامی مقادير ويژه ژاکوبین  Aکه با استفاده
از تحلیل مدال قابل دستیابیاند ،در سمت چپ محور
موهومی صفحه اعداد مختلط واقع شده باشد 1-3[ .و ]8
بر اساس ژاکوبین  ،Aدوشاخگی  HBمتناظر با حالتی است
که يک جفت مقدار ويژه بحرانی ژاکوبین  Aبر روی محور
موهومی صفحه اعداد مختلط واقع میشود .در اين حالت،
نسبت میرايی چنین مدی صفر شده ،در نتیجه سیستم
دچار رفتار نوسانی با دامنه ثابت يا دامنه افزايشی میشود.
[ 1و  ]3برخالف دوشاخگی  HBکه با استفاده از ترکیب
شبیهسازی حوزه زمان ،تحلیل مدال و تئوری دوشاخگی
تعیین میشود ،دوشاخگی  LIBناشی از محدوديت توان
راکتیو تولیدی در سیستم قدرت بوده ،متناظر با حالتی
است که ژنراتور /ژنراتورها يا ديگر ادوات تنظیم ولتاژ به حد
راکتیو خود میرسند .بروز  LIBسبب جهش ناگهانی مقدار
ويژه بحرانی ژاکوبین جبری دينامیکی سیستم قدرت
میشود و حد پايداری ولتاژ را کاهش میدهد[.]5-7
جهش ناگهانی مقدار ويژه بحرانی ممکن است همچنان در
ناحیه پايدار (سمت چپ محور موهومی صفحه اعداد
مختلط) باشد يا بهطور ناگهانی ناپايدار شود و درنتیجه
فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت رخ دهد .اين رفتار مقادير
ويژه بحرانی ،سبب ايجاد دو نوع دوشاخگی تحت عناوين
 LIDBو  LISB1در سیستم قدرت میشود]5-7[ .
دوشاخگی  LIDBمتناظر با حالتی است که پس از وقوع
آن ،سیستم دارای نقطه تعادل بوده ،همچنان در ناحیه
پايدار قرار دارد .در اين حالت ،امکان افزايش بار تا مرز
فروپاشی ولتاژ وجود دارد .شکل ( )1رفتار مقدار ويژه
بحرانی يک سیستم قدرت را بهازای افزايش بار سیستم در
دو حالت ( HBشکل الف) و ( LIDBشکل ب) نشان
میدهد .باتوجهبه شکل ( -1الف) با افزايش بار سیستم از
 1تا  HB ، 5در ضريب بارگذاری  4رخ میدهد .در
Limit Induced Static Bifurcation
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اين حالت ،هیچکدام از ژنراتورها يا ديگر ادوات تولید توان
راکتیو سیستم به حد راکتیو خود نرسیدهاند .اين در حالی
است که در شکل ( -1ب) حداقل يک ژنراتور به حد راکتیو
خود رسیده HB ،در سطح بار ' ) 3'  4 ( 3رخ میدهد.
اين موضوع بهخوبی جهش مقدار ويژه بحرانی را در شرايطی
که ژنراتورها به حد راکتیو خود میرسند ،نشان میدهد.
Imaginary

λ4 λ5

λ3

λ2

λ1
HB

حد راكتیو
در شبکه رخ
نداده است

Real

(شکل الف)

QGi=QGmax
λ'4

λ'3

λ'2

QGi<QGmax

λ '1
حد راكتیو
در شبکه رخ
HB

داده است
(شکل ب)

شکل  :1رفتار مقدار ويژه بحرانی در دو حالت  HBو LIDB

در نقطه مقابل  ،LIDBبا وقوع  LISBسیستم دچار
فروپاشی ولتاژ میشود و پس از آن نقطه تعادلی در سیستم
وجود ندارد [.]5-7

 -3تشريح مسئله پیشبینی پايداری ولتاژ بر
اساس مرزهای  HBو LIDB
بر اساس آنچه در شکل ( )2نشان داده شده است ،با افزايش
يا کاهش سطح بار سیستم از مقدار ( iنقطه کار  iام)،
 10حالت مختلف رخ خواهد داد .بهعنوانمثال ،با افزايش
بار سیستم در حالت ،10هیچکدام از نقاط دوشاخگی در
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سیستم تا لحظه وقوع  SNBرخ نمیدهد .به عبارتديگر،
بار سیستم تا لحظه فروپاشی ولتاژ که همان دوشاخگی
 SNBدر سیستم قدرت است [ 1و  ]3میتواند افزايش يابد.
بهعنوان مثال ديگر ،با افزايش بار سیستم در حالت  ،4ابتدا
دوشاخگی  ،HBسپس  LIDBو در نهايت  SNBرخ
میدهد .اين در حالی است که در حالت  HB ،5پس از
 LIDBرخ داده است .بنابراين بهازای بار پیشبینیشده،
نقطه کار جديد سیستم نسبت به هرکدام از مرزهای ،HB
 LISB ،LIDBو  ،SNBوضعیت متفاوتی خواهد داشت.
بهعنوانمثال ،نقطه کار جديد سیستم ممکن است بین
مرزهای  LIDBو  SNBقرار بگیرد .اين حالت نشان
میدهد حد راکتیو شبکه رخ داده است و درنتیجه پايداری
ولتاژ سیستم از جانب اين محدوديت تهديد میشود.
بنابراين اپراتور شبکه بايد يک راهکار اصالحی مانند افزودن
منابع توان راکتیو به شبکه در پیش گیرد .بديهی است
پیشبینی بار سیستم ،اين رفتار را برای اپراتور شبکه
مشخص نمیکند؛ ازاينرو ارائه يک ابزار کارآمد برای
پیشبینی رفتار احتمالی هر نقطه کار سیستم ،ضروری به
نظر میرسد.
باتوجهبه رفتارهای متفاوت نقاط کار مختلف سیستم قدرت
نسبت به هرکدام از مرزهای بیانشده ،در اين مقاله،
دستهبندی نقاط کار مختلف سیستم بر اساس مرزهای HB
و  LIDBو درنهايت  SNBو  ،LISBمطابق با شکل ()3
تعريف میشود .اين دستهبندی تقريباً تمام حاالت ممکنرا
که در شکل ( )2نشان داده شده است نمايش میدهد.
بااينحال در دستهبندی پیشنهادی از مواردی که LIDB
پس از  HBرخ میدهد ،صرفنظر شده است .علت اين
موضوع آن است که عمالً بهرهبرداری از سیستم قدرت پس
از وقوع  ،HBبهعلت ناپايداری نوسانی ،پشتوانه منطقی
ندارد .بنابراين اطالع از شرايط سیستم پس از وقوع ،HB
اطالعات اضافی در اختیار بهرهبردار سیستم قرار نمیدهد و
تنها مشخص میکند که ناپايداری سیستم از نوع  HBاست
و صرف اينکه مشخص شود سیستم در شرايط ناپايدار قرار
دارد ،اهمیت پیدا میکند .درنتیجه همه نقاط پس از HB
در يک کالس دستهبندی میشوند .ازسویديگر بر اساس
دستهبندی پیشنهادی در شکل ( ،)3در مواردی مانند حالت
 9که بهازای تمام نقاط کار سیستم HB ،رخ نمیدهد ،اين
نقاط کار در کالس  1يا  3دستهبندی میشوند.
بهعنوانمثال در حالتهای  8و  ،7نقاط کار قبل از LIDB
مجله مدلسازی در مهندسی

در کالس  1و پس از آن در کالس  3دستهبندی میشوند.
همچنین عمالً از نقاط پس از  LISBبهدلیل اينکه معادل
فروپاشی ولتاژ است ،صرفنظر میشود.

شکل  :2وقوع مرزهای دوشاخگی مختلف در سیستم قدرت
بهازای بارگذاریهای مختلف

شکل  :3دستهبندی پیشنهادی بهمنظور پیشبینی رفتار
سیستم قدرت از ديد مرزهای  HBو LIDB

بنابراين ،باتوجهبه توضیحات ارائهشده ،جمعبندی
دستهبندی پیشنهادی به شرح زير است:
̵ در شرايطی که در سیستم حد راکتیو منابع توان
راکتیو رخ ندهد و تمام نقاط کار سیستم قبل از HB
باشند ،اين نقاط متناظر با کالس  1هستند.
̵ در شرايطی که در سیستم حد راکتیو منابع توان
راکتیو رخ ندهد و تمام نقاط کار سیستم پس از HB
باشند ،اين نقاط متناظر با کالس  2هستند.
̵ در شرايطی که در سیستم حد راکتیو منابع توان
راکتیو رخ دهد و تمام نقاط کار سیستم قبل از HB
باشند ،اين نقاط متناظر با کالس  3هستند.
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̵ در شرايطی که حد راکتیو منابع توان راکتیو سیستم
قبل از وقوع  HBرخ دهد و تمام نقاط کار سیستم
پس از  HBباشند ،اين نقاط متناظر با کالس 4
هستند.
تعیین سناريوی تغییر بار
مصرفی سیستم

شبیهسازی زمانی

ژنراتوری به حد راکتیو
خود رسیده است؟
خیر

بله

تحلیل مدال

بخش حقیقی مقدار ويژه
بحرانی منفی است؟
خیر

بله

اجرای روش انتخاب مؤلفه

شبکه عصبی

پیشبینی وضعیت
دينامیکی پايداری ولتاژ

(جنس ناپايداری) خواهد داشت .نمونههايی از اين اقدامات
را میتوان به شرح زير بیان کرد:
̵ چنانچه بهازای بار پیشبینیشده ،نقطه کار سیستم
جزء کالس  2بوده ،بهرهبرداری از آن اجتنابناپذير
باشد ،دراينصورت باتوجهبه اينکه اين نقطه کار
ناپايدار نوسانی بوده ،میرايی سیستم قدرت در آن
منفی است .بنابراين اپراتور شبکه با آگاهی از اين
مسئله ،راهکارهايی را که سبب افزايش میرايی
سیستم قدرت خواهد شد بهعنوان يک اقدام
پیشگیریکننده به شبکه اعمال خواهد کرد .ازجمله
اين راهکارها کاهش ثابت زمانی يا بهره سیستم
تحريک ژنراتورهای سیستم است [ 1و .]3
̵ چنانچه نقطه کار سیستم در کالس  3قرار گرفته
باشد ،باتوجهبه اينکه در اين نقطه کار حد راکتیو
ژنراتورهای سیستم قدرت رخ داده است ،اپراتور
شبکه با آگاهی از اين موضوع ،منابع توان راکتیو
ذخیره را بهعنوان يک راهکار پیشگیریکننده وارد
مدار خواهد کرد .علت اينکه از اين راهکار بهعنوان
راهکاری پیشگیریکننده ياد میشود آن است که
وقوع حد راکتیو ژنراتورها سبب میشود سیستم
سريعتر بهسمت ناپايداری ولتاژ سوق پیدا کند.
بنابراين اضافهشدن منابع جبرانساز سبب پیشگیری
از چنین رخدادی خواهد شد .همچنین توزيع مجدد
توان راکتیو تولیدی ژنراتورهای سیستم میتواند
بهعنوان يک ابزار در کنترل توان راکتیو ژنراتورها و
درنتیجه جلوگیری از وقوع  LIBدر سیستم قدرت و
عواقب ناشی از آن مورداستفاده قرار بگیرد 11[ .و
 ]12درحقیقت ،جلوگیری از وقوع  LIBعالوهبر
ضرورتداشتن از جنبه پايداری ،بهدلیل کاهش
استرس روی ژنراتورهای بحرانی اهمیت پیدا میکند.

 -4الگوريتم پیشبینی پايداری ولتاژ بر اساس
شکل  :4الگوريتم پیشنهادی بهمنظور پیشبینی رفتار سیستم
قدرت از ديد مرزهای  HBو LIDB

مرزهای  HBو LIDB

آگاهی از اينکه هرکدام از نقاط کار سیستم قدرت در چه
دستهای از چهار گروه بیانشده قرار میگیرند ،نقش مهمی
در تصمیمگیریهای اپراتور شبکه بهمنظور بهرهبرداری بهتر
از سیستم قدرت و تشخیص علل ضعف و منشأ ناپايداری
Samples

مجله مدلسازی در مهندسی

در شکل ( ،)4الگوريتم ايجاد نمونههای 1موردنیاز برای
آموزش شبکه عصبی ،دستهبندی نمونههای ايجادشده و نیز
زمان انجام روش انتخاب مؤلفه نشان داده شده است.
باتوجهبه اين شکل ،پس از تعريف سناريوی تغییر بار که با
استفاده از اطالعات پیشبینی بار صورت میگیرد،

1
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شبیهسازی حوزه زمان انجام شده ،در پايان اين شبیهسازی،
دو تحلیل شامل موارد زير صورت میگیرد؛
̵ تحلیل مدال؛ بررسی وضعیت مقدار ويژه بحرانی
سیستم .اگر قسمت حقیقی مقدار ويژه بحرانی منفی
باشد ،سیستم پايدار و درغیراينصورت ناپايدار خواهد
بود.
̵ تحلیل توان راکتیو؛ بررسی وضعیت توان راکتیو
تولیدی ژنراتورها.
درنهايت بر پايۀ خروجی اين تحلیلها ،دستهبندی نقاط کار
سیستم بر اساس چهار کالس تعريفشده ،صورت میگیرد.
گفتنی است نمونههای موردنیاز در اين مقاله ،با استفاده از
نرمافزار ] DIgSILENT [18ايجاد شده است .هر نمونه
ايجادشده ،شامل مجموعهای از مؤلفههاست که در اين مقاله
مؤلفههای 1استفادهشده مطابق با رابطه ( )3تعريف
میشوند.
()3

X   x1 , x2 ,, xn   V , PL , QL , PG , QG 

در رابطه فوق V ،ولتاژ تمام باسهای سیستم PL ،و QL

بهترتیب توان اکتیو و راکتیو بارهای سیستم است .همچنین
 PGو  QGبهترتیب توان اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها
است.
استفاده از تمامی مؤلفهها ،سبب افزايش مدت زمان آموزش
شبکه عصبی شده ،همچنین در سیستمهای بزرگ ،احتمال
افزايش خطای پیشبینی شبکه عصبی افزايش پیدا میکند.
به همین علت ،امروزه استفاده از روشهای انتخاب مؤلفه
کاربرد گستردهای در مطالعات مبتنی بر شبکه عصبی پیدا
کرده است ]8[ .بنابراين بهمنظور انتخاب بهترين مؤلفهها،
کاهش زمان آموزش شبکه عصبی و افزايش دقت آن ،از
روش انتخاب مؤلفه دومرحلهای با عنوان  MIMI2در اين
مقاله استفاده خواهد شد .جزئیات اين روش در [ ]19بیان
شده است .بدينمنظور نمونههای ايجادشده برای هر
سیستم تست ،به دو گروه شامل نمونههای آموزش 3و
نمونههای تست 4تقسیم میشوند .در مرحله بعد ،روش
انتخاب مؤلفه بر روی نمونههای آموزش اجرا شده ،درنتیجه
مؤلفههای بهینه و مناسب ( )  y1 ,, ym    x1 ,, xn 
انتخاب میشوند .پس از تعیین مؤلفههای بهینه ،فرآيند
آموزش شبکه عصبی با استفاده از نمونههای آموزش صورت

()4

1  j  NS

 y j1 , y j 2 , , y jm , z j 

در رابطه فوق m ،تعداد مؤلفههای انتخابشده پس از
اجرای روش انتخاب مؤلفه است (  .) m  nهمچنین در
شکل ( W ji ،)5بیانگر وزن میان هر نرون اليه ورودی و
نرون اليه پنهان و  W jiبیانگر وزن میان هر نرون اليه پنهان
و نرون اليه الگو 6است .جزئیات شبکه عصبی  PNNدر
[ ]8قابل دسترسی است.

-5نتايج عددی
در اين مقاله ،الگوريتم اشارهشده در شکل ( ،)4بر روی
سیستمهای تست  39باسه و  68باسه  IEEEکه بهطور
مرسوم در مطالعات پايداری ولتاژ استفاده میشوند [،3 ،1
 ]8بررسی خواهد شد .سیستم  39باسه  ،IEEEدارای 10
ژنراتور 19 ،بار و  46شاخه (شامل خط انتقال و
ترانسفورماتور) است ]20[ .بنابراين باتوجهبه رابطه ( ،)3اين
سیستم دارای  97مؤلفه است .همچنین باتوجهبه اينکه
سیستم  68باسه  ،IEEEدارای  16ژنراتور 35 ،بار و 83
شاخه (شامل خط انتقال و ترانسفورماتور) است [،]20تعداد
مؤلفههای آن  170است.
در مطالعات صورتگرفته ،مدل بارهای سیستم تست 39
باسه بهصورت بارهای ترکیبی استاتیکی شامل توان ثابت
( ،)Pجريان ثابت ( )Iو امپدانس ثابت ( )Zدر نظر گرفته
شده است .در جدول  ،1جرئیات اين تقسیمبندی نشان داده

1

4

2

5

Features
Mutual Information-Mutual Information
3
Train Samples
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میگیرد و درنهايت با استفاده از نمونههای تست ،عملکرد
شبکه عصبی موردآزمايش قرار خواهد گرفت .شايان ذکر
است در فرآيند آموزش شبکه عصبی ،نمونههای تست
رؤيتناپذير بوده ،درنتیجه ،فرآيند آموزش با استفاده از
نمونههای آموزش صورت میگیرد.
شبکه عصبی استفادهشده در اين مقاله PNN5،است که
در مطالعات دستهبندی اطالعات ،قابلیتهای بااليی دارد.
[ ]8شکل ( ،)5ساختار اين شبکه را نشان میدهد .در اين
شکل NS ،تعداد نمونههای آموزش و  NCتعداد
کالسهای تعريفشده است که در اين مقالهNC  4 ،
بهمنظور پیشبینی وضعیت پايداری ولتاژ ،رابطه میان
 jامین نمونه آموزش و خروجی بهصورت زير نمايش داده
میشود:

Test Samples
Probabilistic Neural Network
6
Pattern Layer
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شده است .بهعنوانمثال ،بار  %50 ،3توان ثابت و %50
جريان ثابت و بار باس  %100 ،4توان ثابت در نظر گرفته
شده است .همچنین تمام بارهای سیستم تست  68باسه و
توان ثابت در نظر گرفته شدهاند.
در اين مطالعات ،تعداد نمونههای ايجادشده برای هرکدام از
سیستمهای تست  39باسه و  68باسه  480 ،IEEEنمونه
است که به دو گروه شامل  420نمونه آموزش و  60نمونه
تست دستهبندی شده است.
همچنین نمونههای آموزش به دو گروه شامل  380نمونه
آموزش و  40نمونه اعتبارسنجی 1تقسیمبندی میشوند.
درحقیقت بهمنظور آموزش بهتر شبکه عصبی ،ابتدا با
استفاده از نمونههای اعتبارسنجی ،تست اولیه شبکه عصبی
انجام میشود .در ادامه چنانچه خطای اعتبارسنجی صفر
باشد (در ايدئالترين حالت) ،شبکه عصبی آماده تست
نهايی است.
 -1-5سیستم تست  39باسه IEEE

در جدول  ،2مؤلفههای انتخابشده از مرحله اول روش
انتخاب مؤلفه  MIMIبهازای  Th1  0.55و در جدول ،3
مؤلفههای انتخابشده از مرحله دوم روش انتخاب مؤلفه
 MIMIبهازای  Th2  0.42برای سیستم تست  39باسه
 ،IEEEبیان شده است .باتوجهبه اين نتايج ،نسبت

فیلترينگ مرحله اول  97÷31=3/129و مرحله دوم
 31÷15=2/0667است.
مرحله اول روش انتخاب مؤلفه  ،MIMIهمبستگی میان
مؤلفههای کانديد اولیه سیستم و مؤلفه هدف (که در اينجا
دارای  4کالس  1تا  4است) را بهازای مقدار  Th1بررسی
میکند .اگر همبستگی هر مؤلفه به ستون هدف بیشتر از
مقدار  Th1باشد ،آن مؤلفه انتخاب شده ،به مرحله بعد
منتقل میشود .بنابراين مؤلفههای بیانشده در جدول 2
نسبت به مؤلفه هدف دارای همبستگی بیش از
 Th1  0.55هستند .همچنین در مرحله دوم روش انتخاب
مؤلفه پیشنهادی ،همبستگی میان مؤلفههای انتخابشده از
مرحله اول بر اساس مقدار  Th2بررسی میشود .اگر
همبستگی میان هر دو مؤلفه بیشتر از مقدار  Th2باشد ،هر
دو مؤلفه حذف شده ،درغیراينصورت مؤلفهای که در رتبه
باالتری قرار داشته باشد ،انتخاب و به مرحله بعد منتقل
میشود .بنابراين مؤلفههای بیانشده در جدول 3
مؤلفههايی هستند که نسبت به مؤلفههای ديگر دارای
همبستگی کمتر از  Th1  0.42هستند.
در جدول  ،4خطای اعتبارسنجی و تست شبکه عصبی
بهازای نتايج بهدستآمده از جداول  2و  ،3بیان شده است.
باتوجهبه اين نتايج ،مالحظه میشود که  PNNبا خطای
صفر ،دستهبندی نقاط کار سیستم را انجام داده است.

شکل  :5ساختار شبکه عصبی PNN

Validation
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جدول  :1درصد ترکیب بارهای سیستم تست  39باسه IEEE
نوع بار

نوع بار
باس

باس
P

I

Z

3

50

50

0

23

4

100

0

0

24

100

7

0

0

100

25

100

0

8

100

0

0

26

0

0

100

12

0

100

0

27

100

0

0

15

100

0

0

28

100

0

0

16

0

0

100

29

100

0

0

18

0

100

0

31

33.33

33.33

33.33

20

50

0

50

39

100

0

0

21

100

0

0

--

جدول  :2مؤلفههای انتخابشده از مرحله اول روش MIMI
برای سیستم تست  39باسه IEEE
V7

QL12

PL7

QL7

QL15

PL21

PL15

QG31

V6

QL21

V8

V22

V28

V21

PL23

V5

QG32

V12

QL23

PL18

V23

V19

V29

V11

V15

V25

V1

V10

----

PG38

V13

V20

جدول  :3مؤلفههای انتخابشده از مرحله دوم روش MIMI
برای سیستم تست  39باسه IEEE
V22

PL21

PL15

QL12

QL7

V12

PL18

V28

PL23
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 -2-5سیستم تست  68باسه IEEE
در جدول  ،5مؤلفههای نهايی بهدستآمده از روش انتخاب
مؤلفه  MIMIبرای سیستم تست  68باسه  ،IEEEبیان
شده است .باتوجهبه رابطه ( ،)3سیستم تست  68باسه
 ،IEEEدارای  170مؤلفه شامل  68مؤلفه ولتاژ 16 ،مؤلفه
توان اکتیو و  16مؤلفه توان راکتیو ژنراتورها و  35مؤلفه
توان اکتیو و  35مؤلفه توان راکتیو بارهای سیستم است.
همچنین مانند سیستم تست  39باسه ،تعداد نمونههای
درنظرگرفتهشده برای هرکدام از نمونههای آموزش،
اعتبارسنجی و تست بهترتیب  40 ،380و  60نمونه است.
در جدول  ،6خطای اعتبارسنجی و تست شبکه عصبی
 PNNبهازای نتايج بهدستآمده از جدول  ،5بیان شده
است .باتوجهبه اين نتايج ،مالحظه میشود  PNNبا خطای
صفر ،دستهبندی نقاط کار سیستم را انجام داده است.
همچنین مالحظه میشود نسبت فیلترينگ در مرحله اول
اجرای روش  170  86  1 / 976 ،MIMIو مرحله دوم
 86  44  1 / 954است .با مقايسه نسبت فیلترينگ
سیستمهای تست  68باسه و  39باسه ،میبینیم که با
بزرگترشدن سیستم ،اين نسبت کاهش میيابد.
بهعبارتديگر برای دستیابی به خطای کمتر در سیستمهای
بزرگتر ،تعداد مؤلفههای بیشتری موردنیاز است.

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

349

خواجهوندی ،امجدی و واليتی

جدول  :4خطای اعتبارسنجی و تست  PNNبرای سیستم تست  39باسه IEEE
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پارامتر PNN

Th2

Th1

تعداد مؤلفههای مرحله 1

تعداد مؤلفههای مرحله 2

0.016

0.28

0.6

44

86

خطای اعتبارسنجی 0 of 40

خطای تست 0 of 60

 -6جمعبندی
در اين مقاله ،باتوجهبه اهمیت مرزهای  HBو  LIBدر
سیستم قدرت و تأثیر وقوع اين مرزها بر شرايط بهرهبرداری
از سیستم قدرت و درنتیجه اعمال روشهای جبرانسازی
مانند روشهای پیشگیریکننده و اصالحکننده ،يک
دستهبندی جديد برای نقاط کار سیستم قدرت ارائه شد .بر
اين اساس ،نقاط کار سیستم قدرت به چهار دسته
تقسیمبندی شد .در ادامه بهمنظور پیشبینی بههنگام نقطه
بهرهبرداری سیستم بر اساس دستهبندی بیانشده ،ترکیب
روش انتخاب مؤلفه دومرحلهای  MIMIو شبکه عصبی
 PNNارائه شد .نتايج بهدستآمده نشان داد روش ترکیبی
پیشنهادی ،بهخوبی قابلیت دستهبندی اطالعات نقاط کار
سیستم را داراست.
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