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 در. در این مقاله حل مسئله پیشبینی ناپایداری گذرا پس از یک اغتشاش با استفاده از سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده مدنظر است:چکیده
 در. لحظه وقوع اغتشاش تشخیص داده میشود، ابتدا با استفاده از اندازه فازورهای ولتاژ دریافتی از سوی واحدهای اندازهگیری فازور،طرح ارائهشده
 تصمیم اولیه در خصوص، فرکانس و مشتق فرکانس، مبتنی بر دادههای ارسالشده پس از وقوع اغتشاش شامل اندازه فازور ولتاژ،مرحله دوم
 سه، در پایان.وضعیت پایداری گذرا توسط سه طبقهبندیکننده از قبل آموزش دادهشده ماشین بردار پشتیبان بهصورت مجزا صورت میپذیرد
 طرح مذکور بر روی شبکه استاندارد. ترکیب و تصمیم نهایی در خصوص وضعیت پایداری گذرا اعالم میگردد،تصمیم اولیه با استفاده از روش بیز
 نتایج نشان میدهند الگوریتم پیشنهادی قادر به پیشبینی ناپایداری گذرا در مدت زمان کمتر از سه سیکل. پیادهسازی شده استIEEE  باسه94
.پس از وقوع اغتشاش و با دقت قابلقبول در شرایط حضور و عدم حضور نویز در دادههای واحدهای اندازهگیری فازور است
، ترکیب طبقهبندی کنندهها، ماشین بردار پشتیبان، ناپایداری گذرا، سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده، واحدهای اندازهگیری فازور:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, the solution of the post-disturbance transient instability prediction problem using the wide area system is
considered. In the proposed scheme, at first, the disturbance initiation is detected based on the magnitudes of voltage phasors
received from phasor measurement units (PMUs). In the second step, a primary assessment of the transient stability is made
according to the post-disturbance magnitudes of voltage phasors, frequency, and differential frequency and by three trained support
vector machines (SVMs) classifiers, separately. Finally, the outputs of the classifiers are combined employing the Naive Bayes (NB)
algorithm to make the final decision. The proposed algorithm was implemented on the IEEE New England 39-bus system. According
to the results obtained, proposed algorithm can predict the transient instability as early as three cycles after the disturbance initiation
using noise-free and noisy PMU data.
Keywords: Phasor measurement units, wide area measurement system, transient instability, support vector machine, combination of
classifiers, bayes method.
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- 1مقدمه
وجود فشارهای اقتصادی و زیستمحیطی و افزایش تقاضای بار و
مشکل نصب خطوط انتقال جدید موجب شده است تا سیستمهای
بزرگ قدرت نزدیک به حداکثر محدوده مجاز بهرهبرداری خود عمل
کنند .چنین امری سبب شده است تا احتمال ناپایداری زاویهای
بهدنبال یک اختالل بزرگ مانند خطا ،خروج واحد ژنراتوری بزرگ ،جدا
شدن باری بزرگ از شبکه و  ...که تحت عنوان ناپایداری گذرا شناخته
مِیشود ،افزایش یابد؛ بنابراین بهمنظور جلوگیری از خاموشیهای
گسترده به کمک انجام اقدامات اصالحی پس از وقوع اغتشاش،
پیشبینی زودهنگام شرایط ناپایداری پس از اغتشاش ضروری است[،1
.] 2
از اولین اقدامات انجامگرفته در سیستمهای قدرت ،استقرار
سیستمهای حفاظت ویژه 1بوده است [ .]1-0برای طراحی چنین
سیستمهایی ،ابتدا حوادث از قبل پیشبینی و سپس مبتنی بر هر
حادثه ،اقدامات اصالحی 2مرتبط با هر یک تدوین میشوند .در شرایط
زمان واقعی شبکه ،در صورت وقوع هر یک از حوادث از قبل
پیشبینیشده ،اقدامات اصالحی از قبل تعریفشده انجام میپذیرد.
بهبیاندیگر ،چنین سیستمهایی مبتنی بر نوع حادثه هستند .اگرچه،
علیرغم سرعت پاسخ باال ،طراحی این سیستمها پیچیده و پرهزینه
هستند[ .]9بهعنوان انتخابی دیگر ،سیستمهای پایش ،حفاظت و
کنترل ناحیه گسترده مطرح هستند که مبتنی بر دریافت پاسخ
سیستم قدرت پس از وقوع اغتشاش ،عمل و اقدامات اصالحی را انجام
میدهند .برای پیادهسازی چنین سیستمهایی ،پیشبینی شرایط
ناپایداری گذرا پس از وقوع اغتشاش بایستی انجام پذیرد تا در صورت
ناپایداری گذرا ،در فرصت زمانی پیشرو ،اقدامات اصالحی مانند از مدار
خارج نمودن ژنراتور ،بارزدایی و تشکیل نواحی جزیرهای کنترلشده را
انجام دهند[.]9 ،1
بهطورکلی تمامی روشهای پیشبینی وضعیت پایداری گذرا را
میتوان به سه گروه تقسیم کرد :روشهای مستقیم ،روشهای حوزه
زمان و روشهای یادگیری ماشین.
در حوزه روشهای مستقیم ،روشهای شاخص انرژی [ ]1و ناحیه
برابر [ ]8-1را میتوان نام برد .ارزیابی روش شاخص انرژی مبتنی بر
مقایسه انرژی جنبشی و پتانسیل شبکه در برابر وجود یک اغتشاش
خاص در شبکه است .البته در عمل ،تخمین سطوح انرژی جنبشی و
پتانسیل شبکه تحت اغتشاشهای خاص دشوار است[ .]2معیار سطح
برابر ازجمله روشهای تحلیلی است .این روش برای مطالعه پایداری
گذرا شبکه تکماشینه سیستم استفاده شده است [ .]8-1برای
سیستمهای قدرت در مقیاس بزرگ با تعداد زیاد ژنراتور و خطوط
انتقال ،روشهای تحلیلی مانند معیار سطوح برابر به نتایج کارآمد منجر
نمیشوند [ .]2درواقع روشهای مستقیم سریع هستند اما دقیق
نیستند.
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روشهای حوزه زمان مبتنی بر شبیهسازی دینامیکی سیستم
قدرت برای بررسی پایداری و امنیت آن هستند .در این روشها،
مجموعهای از معادالت جبری دیفرانسیل سیستم قدرت با استفاده از
یک الگوریتم مناسب موردتوجه است .هرچند روشهای حوزه زمان در
مقایسه با روشهای مستقیم دقیقتر هستند اما پیادهسازی آنها
بهصورت زمان واقعی دشوار است .بهعالوه اینکه نیازمند اطالعات
توپولوژی شبکه و پارامترهای شبکه در قبل و بعد خطا میباشند[.]2
در دو دهة اخیر استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین
برای پیشبینی وضعیت پایداری گذرا توجه محققین را بیشازپیش به
خود جلب کرده است .روشهای مبتنی بر تکنیکهای هوش مصنوعی
مانند شبکههای عصبی مصنوعی ،]4-11[ 9سیستمهای فازی،]12[ 9
درختهای تصمیم ]19-19[ 0و ماشین بردار پشتیبان ]10 ،12[ 1جز
این گروه محسوب میشوند .باوجود چنین الگوریتمهایی ،انجام
برنامههای کاربردی پیشرفته شبکه هوشمند ،ازجمله پایش زمان واقعی
سیستمهای دینامیکی را که قبل از آن ممکن نبود قادر میسازد .در
مقایسه با روشهای پیشین ،روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین در
پیشبینی پایداری گذرای سیستم قدرت بسیار سریع ،نیازمند اطالعات
کمتر و با قابلیت تعمیم بهتری هستند .مبتنی بر اطالعات نویسندگان
این مقاله ،حداکثر زمان پاسخگویی روشهای ارائهشده تاکنون [،0 ،2
 ،]11-20بین  9سیکل تا  9ثانیه پس از وقوع خطا متغیر میباشد.
اگرچه ،ناپایداری گذرا میتواند بسیار سریع و در کمتر از  9سیکل نیز
رخ دهد []9؛ بنابراین ،جهت فعالسازی بهموقع اقدامات اصالحی جهت
جلوگیری از ناپایداری گذرا ،نیاز به الگوریتمی با زمان پاسخ سریعتر
وجود دارد .همچنین ،آمار دقت گزارششده برای هر یک از
الگوریتمهای هوشمند پیشنهادشده در مراجع [،]21 ،10 ،12 ،13 ،4
نشان از دقت قابلقبول هریک از آنها برای دادههای تست تولیدشده
از سیستم مورد آزمایش است .لیکن ،قابلذکر است که در همه این
مقاالت [ ]11-20 ،12 ،13 ،0 ،9 ،2تأثیر حضور نویز در دادههای
دریافتی از واحدهای اندازهگیری ،قطع بعضی از کانالهای مخابراتی
برای ارسال دادهها از بعضی از واحدهای اندازهگیری فازور،
تصادفیبودن پارامترهایی همچون میزان بار ،خط انتقال و مکان وقوع
خطا و مدت زمان حضور خطا و تغییر توپولوژی شبکه بهطور همزمان
در فرآیند تولید داده در نظر گرفته نشده است.
در این مقاله ،طرحی هوشمند مبتنی بر دادههای دریافتی از
واحدهای اندازهگیری فازور 8شامل اندازه فازور ولتاژ مؤلفه اصلی،
فرکانس و مشتق فرکانس ارائه شده است .در این طرح ،خروجی
تصمیم سه طبقهبندی کننده پایه برای پیشبینی زمان واقعی پایداری
گذرا پس از وقوع یک اغتشاش با یکدیگر بر اساس روش بیز []21
ترکیب میشوند .زمان پاسخگویی این طرح برابر با سه سیکل از لحظه
برطرفشدن حادثه رخ داده است .همچنین ،در این طرح ،الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان برای آموزش هر یک از طبقهبندی کنندهها
استفاده شده است .نتایج پیادهسازی بر روی سیستم  94باسه
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استاندارد نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی دارای عملکرد قابلقبولی
در شرایط مختلف عدم حضور نویز در دادهها ،حضور نویز در دادهها،
قطع بعضی از کانالهای مخابراتی برای ارسال دادهها از بعضی از
واحدهای اندازهگیری فازور و شرایط تغییر توپولوژی شبکه است.
بهطور مشخص ،مهمترین نوآوریهای این مقاله عبارتاند از:
 استفاده از ترکیب چند طبقهبندی کننده برای اولین بار در حوزهروشهای هوشمند پیشبینی شرایط پایداری گذرا مبتنی بر اطالعات
دریافتی از سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده پس از وقوع اغتشاش.
چنین متدولوژی منجر به مقاومشدن تصمیمگیری نهایی در شرایط
حضور نویز در دادهها ،قطع بعضی از کانالهای مخابراتی برای ارسال
دادهها از بعضی از واحدهای اندازهگیری فازور و تغییرات در توپولوژی
شبکه میشود .نتایج ارائهشده در مقاله ،مؤید چنین ویژگی در
تصمیمگیری طرح هوشمند ترکیبی پیشنهادی در مقایسه الگوریتم
پیشنهادی در مرجع [ ]11است.
 کاهش مدت زمان پاسخگویی به سه سیکل در مقایسه با کارهایصورتگرفته تاکنون [ ]11-20 ،0 ،2که دارای زمان پاسخگویی برابر 9
سیکل تا  9ثانیه هستند.
این مقاله از  1بخش تشکیل شده است .در بخش دوم در خصوص
مفاهیم اولیه شامل سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده و تئوری ترکیب
طبقهبندی کنندهها با روش بیز بحث شده است .در بخش سوم
چگونگی طراحی ساختار پیشنهادی تعیین وضعیت پایداری گذرا ارائه
گردیده و در بخش چهارم ،نحوه شبیهسازی و تولید دادههای آموزش و
تست تشریح گردیده است .در بخش پنجم ،نتایج حاصل از پیادهسازی
الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه نمونه بیان شدهاند .در انتها ،در
بخش ششم ،نتیجهگیری ارائه شده است.

- 2پیشبینی ناپایداری گذرا بر پایه سیستم اندازهگیری ناحیه
گسترده و ترکیب طبقهبندی کنندهها
همانطور که قبالً بدان اشاره شد ،سرعت پاسخگویی تکنیکهای
هوشمند موجود [ ،]11-20 ،0 ،2برای پیشبینی شرایط ناپایداری
گذرا مابین  9سیکل تا  9ثانیه است .اگرچه ،شرایط ناپایداری گذرا
میتواند در کمتر از  9سیکل نیز رخ دهد [ .]9همچنین ،بر پایه
تحقیقات میدانی [ ،]28دادههای دریافتی از واحدهای اندازهگیری
فازور آغشته به نویز هستند و امکان قطع بعضی از کانالهای مخابراتی
برای ارسال دادهها از بعضی از واحدهای اندازهگیری فازور نیز وجود
دارد .بهعالوه ،پارامترهایی همچون خط محل وقوع خطا ،میزان بار
شبکه طی وقوع حادثه و مدت زمان حضور خطا ،کامالً تصادفی هستند.
به این موارد تغییر توپولوژی شبکه را نیز بایستی اضافه نمود .بر پایه
اطالعات نویسندگان این مقاله ،چنین عواملی بهطور همزمان قبالً برای
تشکیل دادههای آموزشی و آزمایشی در نظر گرفته نشده است.
در این پژوهش ،جهت بهبود سرعت پاسخگویی و عملکرد الگوریتم
پیشبینی ناپایداری گذرا در شرایط حضور و عدم حضور نویز ،قطع
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بعضی از کانالهای مخابراتی برای ارسال دادهها از بعضی از واحدهای
اندازهگیری فازور و تغییر توپولوژی شبکه قدرت موردمطالعه ،بر پایه
استفاده از اطالعات دریافتی از سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده
شامل اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس اصلی سیستم و مشتق فرکانس اصلی
سیستم و بهکارگیری تئوری ترکیب طبقهبندی کنندههای هوشمند با
روش بیز ،طرحی پیشنهاد شده است که قادر به پیشبینی شرایط
ناپایداری گذرا در سه سیکل است.
- 1- 2سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده
پیچیدگی سیستمهای قدرت مدرن و گستردهبودن آنها بر یک منطقه
جغرافیایی بزرگ ،آنها را ملزم به داشتن یک نظارت ویژه میکند؛ که
این نظارت مؤثر نیازمند اندازهگیری در مکانهای مختلف است .در این
خصوص ،همزمانی اندازهگیریها در مکانهای مختلف همواره یک
چالش بوده است .پیدایش تکنولوژی سیستمهای اندازهگیری ناحیه -
گسترده بر اساس اندازهگیری فازور همزمان یک راهحل مناسب برای
اندازهگیری ناحیه

ستمهای
حل این مشکل است .مهمترین بخش سی 
اندازهگیری فازور هستند که در مکانهای مختلف

گسترده ،واحدهای
در یک شبکه قدرت نصب و نسبت به یک مرجع زمانی مشترک
هماهنگ هستند .با توجه به استاندارد  ،IEEEفازور ولتاژ ،فازور جریان،
فرکانس و مشتق فرکانس توسط واحد اندازهگیری فازور اندازهگیری و
برای مرکز کنترل ارسال میشوند[ .]11با توجه به استاندارد

IEEE

فرکانس نمونهبرداری واحدهای اندازهگیری فازور برای شبکه 03/13
هرتز بین  13هرتز تا  133/123هرتز قابلتغییر است[ .]21در شکل
( )1نحوه عملکرد سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده برای شبکه نمونه
 4باسه  IEEEمشاهده میشود .در این شبکه ،واحدهای اندازهگیری
فازور در باسهای  2 ،1و  9نصب هستند .واحدهای اندازهگیری فازور
ابتدا داده اندازهگیری شده برای مراکز تمرکز داده محلی و سپس این
اطالعات برای مرکز تمرکز داده مادر برای بهرهبرداری ارسال میشوند.
برای همزمانی واحدهای اندازهگیری فازور ،سیستم تعیین موقعیت
جهانی نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
- 2- 2ترکیب طبقهبندی کنندهها با روش بیز
اگرچه بعضی از طبقهبندی کنندهها در برخی موارد نسبت به مابقی
طبقهبندی کنندهها نتایج بهتری تولید میکنند ولی هیچیک از آنها
بهطور مطلق بر سایرین برتری نداشته و در بسیاری موارد نمیتواند
تمام دادهها را بدون هیچ خطایی طبقهبندی نماید .استفاده از ترکیب
نتایج چند طبقهبندی کننده یکی از روشهای افزایش کارایی
سیستمهای بازشناسی الگو است[ .]24برای آنکه ترکیب نتایج
طبقهبندی کنندهها مفید واقع شود ،باید طبقهبندی کنندههای پایه
ضمن برخورداری از کارایی قابلقبول ،با یکدیگر متفاوت بوده و قاعده
ترکیب مناسبی برای تلفیق نتایج آنها بهکار گرفته شود .قاعده ترکیب
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باید بهگونهای انتخاب شود که طبقهبندی کنندهها نقاط ضعف یکدیگر
را بپوشانند .روشهای مختلفی برای ترکیب نتایج طبقهبندی کنندهها
وجود دارد که در این مقاله از روش بیز استفاده شده است[.]93 ،21

شکل  :1سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده برای شبکه نمونه 4

برای بیان بهتر این مطلب مثالی در قالب شکل ( )2نشان داده
شده است که هدف آن تمییز میان دو کالس الف و ب میباشد .برای
این منظور از  9طبقهبندی کننده استفاده شده است .اگرچه هر یک از
طبقهبندی کنندهها مواردی را بهاشتباه طبقهبندی کردهاند ،اما آن
موارد در دو طبقهبندی کننده دیگر بهدرستی تمییز داده شده است و
هنگامیکه نتایج سه طبقهبندی کننده پایه با یکدیگر ترکیب میشوند،
یک طبقهبندی با دقت  %133شکل میگیرد .بهعبارتدیگر ،از ترکیب
چند طبقهبندی کننده با دقت متوسط یک طبقهبندی کننده با دقت
باال حاصل میگردد.

باسه IEEE

سپس کالس با بیشترین احتمال محاسبهشده در رابطه ( )1بهعنوان
برچسب کالس برای ورودی

X  Rd

در نظر گرفته میشود.

در ترکیب به کمک روش بیز فرض میشود که خروجی هر
طبقهبندیکننده مستقل از دیگر طبقهبندی کنندهها است .در صورت
وجود  Lطبقهبندی کننده ،برای تعیین برچسب کالس بردار
خصوصیت با -dخصوصیت

X  Rd

از میان  Cکالس ، 1,2 ,..., c

رابطه زیر برای هر کالس (  kکالس kام) محاسبه میشود [:]21
()1

k X   Pk Ps1, s2 ,..., sL | k 

که در آن  Pk احتمال اولیه و  Ps1, s2 ,..., sL | k احتمال شرطی
اینکه خروجی هر یک از طبقهبندی کنندهها برابر با کالس  kباشد که
بهصورت زیر و بر اساس ضرب خروجی هر یک از طبقهبندی کنندهها
بهازای کالس  kمحاسبه میشود [:]21
()2
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L
Ps1, s2 ,..., sL | k    Psi | k 
i 1

شکل  :2نحوه عملکرد سیستم ترکیب خروجی طبقهبندیکنندههای مختلف

نحوه پیادهسازی روش ترکیب بیز به این صورت است که برای هر
طبقهبندیکننده  ، Di , i  1,2,..., Lیک ماتریس درهمریختگی با ابعاد
 C( C*Cتعداد کالس) به نام  CMiاست که با اعمال  Diبه مجموعه
دادههای آموزشی محاسبه میشود (k,j) .امین ورودی این ماتریس،
 CM ki , jتعداد عناصر مجموعه داده است که برچسب کالس واقعی
آنها   kاست که توسط طبقهبندی کننده  Diدر کالس  jقرار
گرفتند N k .تعداد کل عناصر از مجموعه آموزشی است که در کالس
 kقرار دارند و با توجه به اینکه  CM ki , S N kبهعنوان احتمال
i
 Psi | k برآورد میشود و  Nk Nبهعنوان احتمال اولیه برای کالس
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 ، kتخمین زده میشود .رابطه ( )1برای استفاده در مقایسه مابین
کالسهای مختلف بهصورت زیر بهدست خواهد آمد[:]21
L
1
i
 cmk , s
L

1
i
N
i

1
k

()9

k X  

- 9طراحی الگوریتم پیشنهادی برای پیشبینی ناپایداری گذرا
- 1- 9انتخاب ویژگی
در مقاالت و گزارشهای مختلف برای تشکیل بردار ویژگی جهت
کاربردهای پیشبینی شرایط ناپایداری گذرا به کمک سیستم
اندازهگیری ناحیه گسترده به دو صورت کلی پرداخته میشود)1 :
تشکیل بردار ویژگی مستقیماً بر مبنای پارامترهای اندازهگیری شده
توسط واحدهای اندازهگیری فازور شامل اندازه و زاویه فاز فازور ولتاژ،
فرکانس و مشتق فرکانس و  )2تشکیل بردار ویژگی مبتنی بر استخراج
خصوصیات پنهان پارامترهای اندازهگیری شده توسط واحدهای
اندازهگیری فازور .در دسته اول ،از میان پارامترهای مذکور بهغیراز
پارامتر زاویه فاز فازور ولتاژ که کمیتی نسبی است و الزم است تا
نسبت به مرجعی سنجیده شود ،مابقی پارامترها بهمحض دریافت در
مرکز کنترل بدون هیچ پردازش اضافی مورداستفاده قرار میگیرند و از
این منظر بار محاسباتی و تأخیر زمانی به سیستم پیشبین ناپایداری
گذرا تحمیل نمیکنند [ .]9در دسته دوم از بردارهای ویژگی ،با تحلیل
پارامترهای اندازهگیری شده توسط واحدهای اندازهگیری فازور با کمک
ابزارهای مختلف در حوزه زمان ،فرکانس و زمان-فرکانس از قبیل
تبدیل فوریه [ ]23 ،18-11و توابع متعامد تجربی [ ،]91ویژگیهای
جدیدی در حقیقت استخراج میشوند .در بسیاری از این تحلیلها،
الزم است تا انتگرالهای پیچیده محاسبه شوند و ازاینرو ،دارای بار
محاسباتی و بالطبع سیستم پیشبین شرایط ناپایداری گذرا را با تأخیر
زمانی اضافی روبرو میسازند .با توجه به این توضیحات ،نویسندگان این
مقاله از پارامترهای اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس در
طرح پیشنهادی پیشبین شرایط ناپایداری گذرا بهطور مستقیم
استفاده نمودهاند.

پیشبینی هوشمند ناپایداری گذرا پس از ...

فرکانس-ولتاژ و نمودار  )9مشتق فرکانس -فرکانس بهدستآمده است
که بهترتیب در شکلهای ( )9( ،)9و ( )0نشان داده شدهاند .در هر سة
این شکلها ،دادههای اندازه ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس دریافتی از
سوی یکی از واحدهای اندازهگیری فازور و در سیکل سوم پس از وقوع
اغتشاش مدنظر قرار گرفته است.
مبتنی بر این اشکال ،پرواضح است که پارامترهای اندازهگیریشده
توسط واحدهای اندازهگیری فازور در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش
قابلیت تمایز خوبی مابین موارد پایدار و ناپایدار دارند .شایانذکر است
که توانایی تفکیک دادههای دریافتی از سوی واحدهای اندازهگیری
فازور در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش نسبت به سایر دادهها در
سیکلهای دیگر در زیر بخش  1-0موردبحث ،تحلیل و اثبات
قرارگرفته است.

شکل  :9موارد پایدار و ناپایدار بر روی صفحه اندازه فازور ولتاژ _ فرکانس

شکل  :9موارد پایدار و ناپایدار بر روی صفحه مشتق فرکانس_ اندازه فازور
ولتاژ

در خصوص اندازه ولتاژ دریافتی از واحدهای اندازهگیری فازور،
آنچه نویسندگان این مقاله را ترغیب به استفاده از آن بهعنوان یکی از
ویژگیها نمود ،نتیجة تحلیلی گرفتهشده در مقاله [ ]29بود که بیان
میدارد )1 :خط سیر اندازه ولتاژ باس پس از وقوع اغتشاش برای
حاالت پایداری رفتاری نسبتاً مسطح دارد و  )2خط سیر اندازه ولتاژ
باس پس از وقوع اغتشاش برای حاالت ناپایداری بهصورت تدریجی
افزایش و کاهش پیدا میکند.
بهمنظور نشاندادن قابلیت تفکیکپذیری شرایط پایدار و ناپایدار
مبتنی بر پارامترهای اندازهگیری شده توسط واحدهای اندازهگیری
فازور ،موارد پایدار و ناپایدار در شبکه  94باسه موردمطالعه بر روی سه
فضای دوبعدی شامل نمودار  )1ولتاژ-فرکانس ،نمودار  )2مشتق
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شکل  :0موارد پایدار و ناپایدار بر روی صفحه مشتق فرکانس_فرکانس

- 2- 9انتخاب طبقهبندیکننده پایه
یکی از روشهایی که در حال حاضر بهصورت گسترده برای مسئله
دستهبندی مورداستفاده قرار میگیرد ،روش ماشینهای بردار پشتیبان
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است .ایده اساسی این روش ،استخراج ابر صفحاتی است که قادر به
جدا نمودن کالسها از هم هستند .نزدیکترین دادهها به ابر صفحه را
بردار پشتیبان مینامند [ .]92در این مقاله از این نوع طبقهبندی
بهعنوان طبقهبندیکننده پایه با تابع کرنل  RBFاستفاده شده است.
هم چنین ،در رابطه با آموزش مدلی هوشمند مبتنی بر الگوریتم ماشین
بردار پشتیبان  ،در این پژوهش ،مقادیر بهینه برای ضریب پنالتی و
پارامتر تابع کرنل با استفاده از روش ژنتیک بهدست آمدهاند [.]99

پیشبینی هوشمند ناپایداری گذرا پس از ...

خروجیهای طبقهبندیکنندههای مختلف (که بهترتیب با ،SVM1
 SVM2و  SVM3معرفی میشوند) مشاهده گردید که موارد خطای
تصمیمگیری هریک از طبقهبندیکنندهها با سایرین متفاوت است.
ازاینرو و با توجه به تئوری ترکیب طبقهبندیکنندهها در بخش قبلی،
قاعده بیز برای ترکیب خروجیهای طبقهبندیکنندهها بهکارگرفته شد.

- 9- 9طراحی ساختار
ساختار پیشنهادی پیشبینی ناپایداری گذرا در شکل ( )1مشاهده
میشود .برای طراحی این ساختار مراحل زیر انجام پذیرفته است:
مرحله  )1تعیین زمان وقوع اغتشاش .در این مقاله برای تعیین
لحظه وقوع اغتشاش ،از روش پیشنهادی [ ]99استفاده شده است.
هنگامیکه خطا رخ میدهد ،اندازه ولتاژ باسهای اطراف نقطه اغتشاش
کاهش مییابد .از این مسئله میتوان برای تشخیص خطا استفاده کرد.
اگر اندازه ولتاژ یکی از باسهای تحت نظارت برای مدت  9سیکل،
کمتر از مقدار آستانه  3/8پریونیت شوند ،آنگاه خطا رخ داده است و در
لحظهای که کلیدهای مربوطه برای رفع خطا قطع میشوند ،ولتاژ
مذکور بهسرعت با شیب  %93شروع به جبران مقدار کاستهشده
میکند .در مرجع [ ،]99برای تعیین حدود آستانه مذکور ،از روش
سعی و خطا و انجام شبیهسازیهای متعدد با توجه به شرایط مختلف
بهرهبرداری و شرایط وقوع خطا استفاده شده است .در پژوهش حاضر
نیز ،این حدود آستانه با انجام شبیهسازیهای متعدد و برای شرایط
مختلف بهرهبرداری و وقوع خطا در شبکه  94باسه مورد تائید قرار
گرفتند .ذکر این نکته ضروری است که طبق گفته مرجع [ ،]99اگر در
شبکه موردمطالعه از تجهیزاتی همچون ادوات  FACTSاستفاده شود،
این حدود آستانه نیازمند انجام مطالعات بیشتری با در نظر گرفتن
چنین ادواتی است.
مرحله  )2آموزش طبقهبندیکنندههای پایه .در این مرحله،
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان [ ]92در نظر گرفته شده است .مبتنی
بر این الگوریتم یادگیری ،سه طبقهبندیکننده  SVM2 ،SVM1و
 SVM3آموزش داده شدهاند SVM1 .مبتنی بر داده اندازه فازور ولتاژ در
واحدهای اندازهگیری فازور و در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش
آموزش داده شده است SVM2 ،مبتنی بر داده فرکانس در واحدهای
اندازهگیری فازور و در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش آموزش داده
شده است و  SVM3مبتنی بر داده مشتق فرکانس در واحدهای
اندازه گیری فازور و در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش آموزش داده
شده است .در هر سه طبقهبندیکننده ،ورودی طبقهبندیکننده
برداری با طول  Nاست که برابر با تعداد واحدهای اندازهگیری فازور
استفادهشده در شبکه موردمطالعه است (در این مقاله در همه باسهای
ژنراتوری واحد اندازه فازور قرار دارد ،بنابراین  Nبرابر با  13است).
مرحله  )9ترکیب طبقهبندیکنندههای پایه .در این پژوهش با
توجه به شبکه قدرت موردمطالعه و پس از بررسی نتایج مختلف و
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شکل  :1مراحل طرح پیشنهادی پیشبینی پایداری گذرا

مبتنی بر مراحل سهگانه باال و طرح نشان دادهشده در شکل (،)1
ابتدا توسط الگوریتم ارائهشده در مرحله ( ،)1زمان وقوع اغتشاش اعالم
و در مرحله ( )2دادههای اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس
در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش بهترتیب به سه طبقهبندیکننده
 SVM2 ،SVM1و  SVM3برای آمادهسازی تصمیم اولیه در خصوص
وضعیت پایداری گذرای شبکه قدرت وارد میشوند .پسازآن برای
تعیین نهایی وضعیت پایداری گذرای شبکه قدرت پس از وقوع
اغتشاش ،خروجیهای طبقهبندیکنندههای مذکور با توجه به قاعده
بیز در مرحله ( )9ترکیب میشوند.
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- 2- 9تولید دادههای مربوط به شرایط پایداری و ناپایداری گذرا

- 9شبیهسازی
- 1- 9شبکه نمونه
در این مقاله برای بررسی طرح پیشنهادی ،از شبکه  94باسه
که در شکل ( )8مشاهده میشود ،استفاده شده است.

شکل  :8شبکه 94

IEEE

بهمنظور تولید دادههای الزم جهت بررسی طرح پیشنهادی ،ابتدا شبکه
تحت خطای سه فاز قرار میگیرد و پس از مدتی ،خطا با قطع شدن
کلیدها برطرف میشود .مبتنی بر اینکه خطا در چه مکانی و در چه
شرایطی از اندازة بار کل شبکه رخ دهد و کلیدها در چه زمانی قطع
میشوند 9433 ،مورد شبیهسازی شده است .برای نزدیک کردن
شرایط شبیهسازی به واقعیت ،در هر موردی ،محل وقوع خطا بهطور
تصادفی از  3تا  133درصد طول خط ،بار کل شبکه از  %13تا %123
مقدار پایه و زمان قطع کلیدها از  3/1تا  3/9ثانیه در نظر
گرفتهشدهاند .در هر موردی ،اطالعات از واحدهای اندازهگیری فازور
نصبشده دریافت شدهاند.

شکل  :1تغییرات زوایای روتور ژنراتورهای شبکه موردمطالعه برای حالت
پایدار

باسه IEEE

شبکه مذکور در نرمافزار  DIgSILENTو با در نظر گرفتن مدل
دینامیکی ژنراتور ،گاورنر و سیستم تحریک شبیهسازی شده است .این
شبکه شامل  94باس 13 ،واحد ژنراتور و  91خط انتقال میباشد.
واحدهای اندازهگیری فازور بر روی باسهای ژنراتوری (باسهای  93تا
 )94در نظر گرفته شدهاند .برچسب کالس (پایدار یا ناپایداری) هر
مورد شبیهسازی بر اساس شاخص پایداری گذرای مبتنی بر زاویه
روتور ژنراتور و مبتنی بر رابطه ( )9مشخص میشود [.]9
max

()9

max

که

max



360  
360  



نشاندهنده قدر مطلق حداکثر زاویه انحراف بین دو

ژنراتور در طول دوره پس از خطا میباشد .زمانی که شاخص پایداری
گذرای سیستم  ،   0سیستم پایدار و در غیر این صورت ناپایدار
است .از این شاخص پس از تولید دادهها با نرمافزار DIgSILENT
استفاده میشود .در شکل ( ،)1تغییرات زوایای روتور ژنراتورهای شبکه
 94باسه موردمطالعه برای حالتی که پس از وقوع اغتشاش (وقوع
خطای سه فاز) شبکه پایدار باقیمانده است ،نشان داده شده است.
همچنین ،در شکل ( ،)4تغییرات زوایای روتور ژنراتورهای شبکه 94
باسه موردمطالعه برای حالتی که پس از وقوع اغتشاش (وقوع خطای
سه فاز) شبکه ناپایدار شده است ،مشاهده میشوند.

Serial no. 87

شکل  :4تغییرات زوایای روتور ژنراتورهای شبکه موردمطالعه برای حالت
ناپایدار

همانطور که در بخش  9-9بدان اشاره گردید ،پس از اعالم
برطرفشدن اغتشاش ،نمونه سوم اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق
فرکانس از هر واحد اندازهگیری بهازای هر سیکل [ ]21ذخیره
میگردد؛ بنابراین برای هر مورد  9بردار با طول ( 13به ازای هر واحد
اندازهگیری  1نمونه) تشکیل میگردد .بهمنظور تعیین وضعیت واقعی
پایداری گذرای شبکه در هر مورد ،شبیهسازیها تا مدت زمان  13ثانیه
ادامه پیدا نمودهاند .همچنین ،پس از تشکیل سیستم  94باسه در
نرمافزار  DIgSILENTبرنامهای به زبان  DPLنوشته شد تا با استفاده از
آن تغییرات تصادفی فوقالذکر اعمال شوند و درمجموع  9433مورد در
شبکه شبیهسازی شود .این برنامه بهگونهای نوشته شده است که ابتدا
یک خط از شبکه را بخواند و محل خطا روی آن خط را بهطور تصادفی
بین  3تا  %133خط انتخاب کند و زمان عمل کردن کلیدها را بین
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 3/1تا  3/9پس از بروز خطا در نظر بگیرد و همچنین بارهای اکتیو و
راکتیو کل شبکه مقداری تصادفی برابر با  %13تا  %123مقدار
نامیشان به خود بگیرند .همچنین خطا از نوع اتصال کوتاه  9فاز به
زمین در نظر گرفته شده است که در ثانیه  1اتفاق میافتد .بهمنظور
بیانی روشنتر ،مراحل انجام آن در شکل ( )13مشاهده میشوند.
بهازای محل در نظر گرفتهشده برای واحدهای اندازهگیری فازور در
سیستم موردمطالعه ،اطالعات موردنیاز با فرکانس  03هرتز
نمونهبرداری میشود که این اطالعات شامل اندازه ولتاژ ،زاویه ولتاژ،
فرکانس و مشتق فرکانس میباشد .همانطور که قبالً بدان اشاره
گردید (زیر بخش  ،)1-9فرض شده است این واحدها بر روی باسهای
 93تا  94شبکه قرار دارند .بخش اجرای دستورات برنامه و نتایج
خروجی به تعداد  9433بار تکرار میشود و درنتیجه  9433فایل متنی
برای دادههای اندازه ولتاژ ،زاویه ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس بهطور
جداگانه استخراج میشود که این فایلها نتایج نمونهبرداری از سیستم
از ثانیه  3تا  13را شامل میشود .از میان  9433مورد شبیهسازیشده،
 1111مورد آنها پایدار و  2219مورد آنها ناپایدار میباشند که %13
آنها برای آموزش طبقهبندیکنندهها استفاده میشوند و سیستم با
 %23باقیمانده مورد آزمایش قرار میگیرد.

پیشبینی هوشمند ناپایداری گذرا پس از ...

نویسندگان این مقاله ،چنین عواملی بهطور همزمان قبالً برای تشکیل
دادههای آموزشی و آزمایشی در نظر گرفته نشده است.
در این پژوهش ،جهت بهبود سرعت پاسخگویی و عملکرد الگوریتم
پیشبینی ناپایداری گذرا در شرایط حضور و عدم حضور نویز ،خرابی
کانالهای مخابراتی و تغییر توپولوژی شبکه قدرت موردمطالعه ،بر پایه
استفاده از اطالعات دریافتی از سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده
شامل اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس و بهکارگیری تئوری
ترکیب طبقهبندیکنندههای هوشمند با روش بیز ،طرحی پیشنهاد
شده است که قادر به پیشبینی شرایط ناپایداری گذرا طی سه سیکل
است .بهمنظور بررسی عملکرد طرح پیشنهادی برای پیشبینی وضعیت
پایداری گذرا پس از وقوع اغتشاش ،موارد داده تولیدشده به دو دسته
آموزش ( 13درصد کل دادهها) و تست ( 23درصد کل دادهها) تقسیم
گردید .در جدول ( ،)1نتایج آورده شدهاند .نتایج مشاهدهشده در
جدول ( )1نشاندهنده برتری طرح پیشنهادی در مقایسه با نتایج
حاصل از پیادهسازی الگوریتم مرجع [ ]11از منظر امنیت ،قابلیت اتکا
و دقت کل است .شایانذکر است که در پژوهش حاضر ،از کامپیوتری با
مشخصات پردازنده  0هستهای با کالک  9گیگاهرتز و  9گیگابایت
حافظه سریع استفاده شده است .مدت زمان اجرای الگوریتم برای هر
مورد جدید در نرمافزار مطلب ،جهت پیشبینی شرایط پایداری گذرا
تقریباً برابر با  3/39میلیثانیه است .این زمان نشاندهنده سرعت
اجرای الگوریتم در شرایط آماده بودن ورودی برای تصمیمگیری است.
جدول  :1عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی

شکل  :13مراحل تولید دادههای تصادفی در

نرمافزار DIgSILENT

- 0نتایج و بحث
همانطور که قبالً بدان اشاره شد (بخش  ،)1سرعت پاسخگویی
تکنیکهای هوشمند موجود [ ]11-20 ،0 ،2برای پیشبینی شرایط
ناپایداری گذرا مابین  9سیکل تا  9ثانیه است .اگرچه ،شرایط ناپایداری
گذرا میتواند در کمتر این زمان نیز رخ دهد [ .]9همچنین ،بر پایه
تحقیقات میدانی [ ،]28دادههای دریافتی از واحدهای اندازهگیری
فازور آغشته به نویز هستند .بهعالوه ،پارامترهایی همچون خط محل
وقوع خطا ،خرابی کانالهای مخابراتی ارسال داده ،میزان بار شبکه طی
وقوع حادثه و مدت زمان حضور خطا ،کامالً تصادفی هستند .به موارد
تغییر ،توپولوژی شبکه را نیز بایستی اضافه نمود .بر پایه اطالعات

Serial no. 87

طبقهبندی
کننده

امنیت
()%

قابلیت
اتکا ()%

دقت کل
()%

ضریب
پنالتی

پارامتر
کرنل

طرح ترکیبی
پیشنهادی

41/21

40/98

41/11

-

-

مرجع []11

42/24

41/11

41/11

10/318

1/322

- 1- 0تأثیر نحوه انتخاب نوع دادههای دریافتی از واحدهای اندازهگیری
فازور
در این بخش ،در این خصوص که چرا از دادههای سیکل سوم پس از
وقوع اغتشاش برای پیشبینی ناپایداری گذرا در طرح پیشنهادی
استفاده شده است ،بحث شده است .برای این منظور ،نتایج حاصل از
انتخابهای مختلف برای نحوه آمادهسازی رشته ورودی از دادههای
دریافتی از سوی واحدهای اندازهگیری فازور جهت تزریق به طرح
پیشنهادی آورده شدهاند .این نتایج بهترتیب برای سه طبقهبندیکننده
 SVM2 ،SVM1و  SVM3بهترتیب در جداول ( )9( ،)2و ( )9آورده
شدهاند .همانطور که دیده میشود ،طبقهبندیکنندههای مبتنی بر
نمونه سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش برای هر سه پارامتر اندازه فازور
ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس بهترین عملکرد را نسبت سایر
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انتخابهای دیگر داشته است .ازاینرو ،در مقاله حاضر ،طرح پیشنهادی

پیشبینی هوشمند ناپایداری گذرا پس از ...

است.

گردیده

مبتنی بر نمونه دریافتی در سیکل سوم پس از وقوع اغتشاش ارائه

جدول  :2عملکرد  SVM1برای ورودیهای مختلف اندازه فازور ولتاژ
رشته ورودی انتخابشده

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

ضریب پنالتی

پارامتر کرنل

اولین نمونه پس از اغتشاش

41/19

40/98

40/81

11/982

3/4120

دومین نمونه پس از اغتشاش

41/89

40/29

40/14

19/119

1/3320

سومین نمونه پس از اغتشاش

41/89

40/98

41/32

10/04

1/3311

یک نمونه پیش و سه نمونه پس از اغتشاش

40/20

49/08

49/11

19/49

1/3182

دو نمونه پیش و دو نمونه پس از اغتشاش

49/40

49/99

49/13

10/901

1/3199

سه نمونه پیش و یک نمونه پس از اغتشاش

49/91

42/09

49/92

11/828

1/3222

جدول  :9عملکرد  SVM2برای ورودیهای مختلف فرکانس
رشته ورودی انتخابشده

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

ضریب پنالتی

پارامتر کرنل

اولین نمونه پس از اغتشاش

40/20

41/93

49/31

10/031

3/8431

دومین نمونه پس از اغتشاش

49/31

41/10

42/11

10/101

3/4298

سومین نمونه پس از اغتشاش

48/39

40/83

41/28

19/202

1/3311

یک نمونه پیش و سه نمونه پس از اغتشاش

49/40

43/94

42/92

13/400

1/3229

دو نمونه پیش و دو نمونه پس از اغتشاش

49/98

18/13

14/10

12/919

1/3111

سه نمونه پیش و یک نمونه پس از اغتشاش

41/94

11/29

14/13

10/101

1/3293

جدول  :9عملکرد  SVM3برای ورودیهای مختلف مشتق فرکانس
رشته ورودی انتخابشده

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

ضریب پنالتی

پارامتر کرنل

اولین نمونه پس از اغتشاش

41/41

43/82

41/28

11/182

3/910

دومین نمونه پس از اغتشاش

18/19

43/39

14/31

19/811

3/9130

سومین نمونه پس از اغتشاش

41/99

42/09

49/22

11/131

3/1131

یک نمونه پیش و سه نمونه پس از اغتشاش

12/98

89/23

88/84

12/198

1/3221

دو نمونه پیش و دو نمونه پس از اغتشاش

11/33

19/20

12/21

10/249

1/3111

سه نمونه پیش و یک نمونه پس از اغتشاش

14/19

13/09

80/13

13/231

3/4422

- 2- 0تأثیر نویز

بدون نویز اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس و

در شرایط واقعی ،دادههای اندازهگیریشده توسط واحدهای اندازهگیری
فازور حاوی مقداری نویز هستند .بهعبارتدیگر ،دادههای اندازهگیری
مورداستفاده در این مقاله شامل اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق
فرکانس را میتوان با روابط زیر توصیف نمود:
()0

V   V  V

()1

f   f   f

()8

df   df   df

که  f  ، V و  df بهترتیب مقادیر واقعی اندازه فازور ولتاژ،
فرکانس و مشتق فرکانس f ، V ،و  dfبهترتیب مقادیر ایدهآل و

Serial no. 87

  f ، Vو

  dfبهترتیب مقادیر خطای اندازهگیری اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و
مشتق فرکانس میباشند .مبتنی بر گزارش اندازهگیریهای تجربی و
بلندمدت انجامشده که در مرجع [ ]28ارائه شده است ،میزان خطای
اندازهگیری موجود در دادههای واحدهای اندازهگیری فازور دارای مقدار
میانگینی برابر با  3/1درصد است .این میزان خطا معادل با نسبت
سیگنال به نویز  90دسیبل میباشد .ازاینرو ،برای تولید دادههای
نویزی در این مقاله با توجه به روابط:
()1
()4

V V
 0.6%
V
f f
 0.6%
f
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df   df
 0.6%
df

()13

مقادیر ، V

 f

 df

و

بهصورت تصادفی تولید و به مقادیر

اندازه فازور ولتاژ ،فرکانس و مشتق فرکانس در مجموعه دادههای تست
اضافه شد .بررسیها به این صورت انجام گرفته است که دادههای
نویزی به طرح پیشبین ناپایداری گذرا که با دادههای بدون نویز
آموزش داده شده است ،جهت تعیین وضعیت پایداری گذرا اعمال
شدهاند .نتایج عملکرد طرح پیشنهادی در جدول ( )0مشاهده میشوند.
این نتایج حاکی از عملکرد قابلقبول طرح ترکیبی پیشنهادی در
حضور دادههای نویزی است.
جدول  :0عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی در حضور نویز
طبقهبندی کننده

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

طرح ترکیبی پیشنهادی

40/10

41/11

49/01

مرجع []11

11/49

10/02

11/19

- 9- 0تأثیر تغییر توپولوژی
در مرحله طراحی طبقهبندیکننده پیشبین ناپایداری گذرا ،شبکه
قدرت موردمطالعه با توپولوژی پایه و بدون تغییرات نسبت به آن در
نظر گرفته میشود .حالآنکه وجود تغییرات کوچک در توپولوژی پایه
شبکه قدرت (مثالً ناشی از خروج یک خط انتقال) برای رعایت الزامات
نگهداری و بهرهبرداری ،امری مرسوم و معمول است .بهبیاندیگر،
تغییرات کوچک توپولوژی شبکه قدرت کامالً محتمل و اجتنابناپذیر
هستند .این تغییرات در توپولوژی پایه سبب تغییر اندازه و فاز
ولتاژهای باسهای مختلف شبکه قدرت و درنتیجه آن تغییر در فلوی
توانهای اکتیو و راکتیو جاری بر روی خطوط انتقال مختلف میشوند.
به بیان واضحتر ،مشخصهای متفاوت از شبکه قدرت با توپولوژی پایه
ایجاد میشود که در مرحله طراحی در نظر گرفته نشده است .تعداد
این تغییرات توپولوژی در شبکه قدرت با توجه به بزرگی آن ،میتواند
بسیار زیاد باشد و مسئله اینجاست که در نظر گرفتن همه آنها در
مرحله طراحی امکانپذیر نیست .چنین شرایطی برای شبکه  94باسه
موردمطالعه در این مقاله با توجه به تعداد باس و خطوط آن نیز صدق
میکند .ازاینرو ،دقت طرح پیشبین ناپایداری گذرا در برابر شرایط
جدید ناشی از تغییرات کوچک توپولوژی باید قابلقبول باشد.
در این مقاله برای بررسی مقاوم بودن عملکرد طرح پیشبین
ناپایداری گذرای پیشنهادی در شرایط تغییرات کوچک توپولوژی ،دو
سناریوی مستقل در شبکه موردمطالعه مدنظر قرار گرفته است)1 :
خارج نمودن خط انتقال مابین باسهای  0و  1از شبکه موردمطالعه و
 )2خارج نمودن خط انتقال مابین باسهای  22و  .29در هرکدام از
این سناریوها ،شبکه موردمطالعه تحت شرایط مختلف خط انتقال و
محل وقوع خطا در آن ،اندازه بارهای شبکه و زمان رفع خطا
شبیهسازی شد .نتیجه شبیهسازیها تولید تعداد  031داده مختلف
برای هر یک از دو سناریو فوقالذکر بهصورت جداگانه بود .این دادهها
برای پیشبینی شرایط پایداری گذرا اعم از «پایدار» و «ناپایدار» به

Serial no. 87

پیشبینی هوشمند ناپایداری گذرا پس از ...

طرح پیشبین که از قبل و بر مبنای توپولوژی پایه آماده شده بود،
اعمال شدند .نتایج برای دادههای هر یک از سناریوها  1و  2ذکرشده
در باال ،بهطور جداگانه در جداول ( )1و ( )8آورده شدهاند .این نتایج
دقت و عملکرد قابلقبول طرح پیشنهادی در این مقاله در شرایط
تغییرات توپولوژی کوچک را تأیید مینمایند.
جدول  :1عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی برای تغییر توپولوژی (خارج بودن
خط انتقال مابین باسهای  0و )1
سناریو حذف خط 1-0

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

طرح پیشنهادی

49/19

41/91

40/20

مرجع []11

10/91

41/94

11/89

جدول  :8عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی برای تغییر توپولوژی (خارج بودن
خط انتقال مابین باسهای  22و )29
سناریو حذف 29-22

امنیت ()%

قابلیت اتکا ()%

دقت کل ()%

طرح پیشنهادی

41/83

48/29

49/11

مرجع []11

10/20

42/89

14/02

- 9- 0زمان پاسخگویی
یکی از مشخصههای مهم الگوریتمهای پیشبینیکننده شرایط
ناپایداری گذرا مبتنی بر اطالعات پس از وقوع اغتشاش ،زمان
پاسخگویی (سرعت) آنها میباشد .نحوه اندازهگیری این مشخصه در
مرجع [ ]9به این صورت تبیین شده است« :سرعت الگوریتم ارزیابی
پایداری گذرا پس از وقوع اغتشاش که بر اساس زمان پاسخگویی آن
اندازهگیری میشود ،عبارت است از مدت زمان الزم (پس از رفع خطا)
که الگوریتم هوشمند کار دستهبندی شرایط پایداری گذرا را انجام
میدهد .این مدت زمان همان طول پنجره داده پس از وقوع اغتشاش
(پس از رفع خطا) برای پیشبینی است».
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،زمان پاسخگویی
روشهای مختلف ارائهشده بین  9سیکل تا  9ثانیه پس از وقوع خطا
متغیر میباشد .اگرچه ،ناپایداری گذرا میتواند بسیار سریع و در کمتر
از  9سیکل رخ دهد []9؛ بنابراین ،جهت فعالسازی بهموقع اقدامات
اصالحی جهت جلوگیری از ناپایداری گذرا ،نیاز به الگوریتمی با زمان
پاسخ سریعتر وجود دارد .مشاهده میگردد که الگوریتم پیشنهادی در
این مقاله از سرعت زمان پاسخگویی ( 9سیکل) بهتری نسبت به سایر
مراجع جدول ( )1برخوردار است.
جدول  :1زمان پاسخگویی طرح پیشنهادی
مراجع

زمان پاسخگویی

[]18

 2تا  9ثانیه

[]11

 1یا  2ثانیه

[]0

 133تا  833میلیثانیه

[]14

 933میلیثانیه

[]2

 203میلیثانیه

[]23

 103یا  933میلیثانیه

[]21

 12سیکل

[]22

 1سیکل

[]29 ،29

 1سیکل

[]20

 0سیکل
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[]11

 9سیکل

طرح ترکیبی پیشنهادی

 9سیکل

کانالهای مخابراتی مختلف در صورت استفاده در شبکه اندازهگیری
ناحیه گسترده نشان داده شده است [.]90

- 0- 0تأثیر نوع روش برای ترکیب طبقهبندیکنندهها
بهمنظور بررسی تأثیر نوع روش برای ترکیب طبقهبندیکنندههای
مختلف ،الگوریتمهای ترکیب شامل الگوریتم ترکیب چندگانه [ ]24و
الگوریتم حداکثر رأی وزندهیشده [ ]24بر روی دادههای تست با
حضور نویز مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج در جدول ( )4مشاهده
میگردد .اگرچه ،روش ترکیب چندگانه دارای شاخص امنیت بهتری
نسبت به روش بیز است ،لیکن ،قابلیت اتکا و دقت کل آن از روش
پیشنهادی کمتر است.
جدول  :4عملکرد الگوریتم پیشنهادی در حضور نویز و با روشهای مختلف
ترکیب طبقهبندی کنندهها
روش ترکیب

امنیت ()%

قابلیت اتکا
()%

دقت کل
()%

بیز (روش پیشنهادی)

40/10

41/11

49/01

ترکیب چندگانه

41/19

14/1

42/99

حداکثر رأی وزندهیشده

49/88

43/30

41/11

- 1- 0تأخیر در ارسال اندازهگیرها از واحدهای اندازهگیری فازور
ازجمله زیرساختهای الزم برای استفاده از مفهوم فازورهای سنکرون
در شبکههای قدرت ،وجود کانالهای مخابراتی برای انتقال اطالعات
فازوری از واحدهای اندازهگیری فازور در پهنه شبکه قدرت به مرکز
کنترل جهت استفاده در نرمافزارهای کاربردی مختلف حفاظت و
کنترل شبکه قدرت ازجمله نرمافزار پیشبین ناپایداری گذرا است .دو
نکته کلیدی در رابطه با کانالهای مخابراتی جهت کاربردهای
اندازهگیری ناحیه گسترده است )1 :ظرفیت و پهنای باند انتقال داده
کانالهای مخابراتی و  )2تأخیر زمانی کانالهای مذکور در انتقال
دادهها از واحدهای اندازهگیری فازور به مرکز کنترل .در مورد اول ،با
توجه به حجم نسبتاً کم دادههای فازوری برای انتقال از واحد
اندازهگیری فازور به مرکز کنترل در هر بار انتقال ،زیرساختهای حتی
سنتی مخابراتی نیز مشکلی ندارند .در مقابل ،در مورد دوم ،تأخیر
ذکرشده میتواند در بعضی کاربردها اثر گذرا و البته در بعضی اثر گذرا
نباشد .ازجمله کاربردهایی که تأخیر زمانی کانال مخابراتی اثرگذرا
نیست ،میتوان به تحلیل وقوع حادثهای در شبکه قدرت پس از رخداده
اغتشاشی اشاره نمود .در چنین کاربردی ،اساساً تأخیر مهم نیست؛ اما
در کاربردهای زمان واقعی حفاظت و کنترل شبکه قدرت ،چنین
تأخیری مهم و از درجه اهمیت برخوردار است .در کاربرد پیشبینی
ناپایداری گذرا ،این تأخیر سبب میشود تا زمان الزم برای پیشبینی
شرایط شبکه قدرت پس از وقوع اغتشاش ،عالوه برای زمان ذاتی خود
الگوریتم پیشبین ناپایداری گذرا ،زمان تأخیر کانالهای مخابراتی در
انتقال دادهها از واحدهای اندازهگیری فازور نیز به آن اضافه گردد.
اگرچه بر دقت تأثیرگذار نیست .در جدول ( ،)13میزان تأخیر
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جدول  13تأخیر زمانی کانالهای مخابراتی در شبکه اندازهگیری ناحیه
گسترده []90
کانال مخابراتی

تأخیر زمانی (میلیثانیه)

فیبر نوری

≈133-103

ماکروویو

≈133-103

خطوط انتقال قدرت

≈103-903

خطوط تلفنی

≈233-933

ماهوارهای

≈033-833

مبتنی بر تأخیرها در این جدول ،کانالهای مخابراتی فیبر نوری و
مایکروویو دارای حداقل زمان تأخیر برابر با  133-103میلیثانیه و
کانال مخابراتی ماهوارهای دارای حداکثر تأخیر برابر با 033-833
میلیثانیه است .قابلذکر است که تأخیرهای درونی واحدهای
اندازهگیری فازور نیز در درون این اعداد توسط [ ]90دیده شده است.
بر این اساس ،برای کاربرد پیشبینی شرایط پایداری گذرا که سرعت
در آن اهمیت دارد ،زیرساختهای مخابراتی فیبر نوری و مایکروویو از
برتری کاملی نسبت به مابقی تکنولوژیهای مخابراتی دیگر برخوردار
هستند.
- 8- 0تأثیر خرابی دادهها
باوجود مطالعات و طراحیهای دقیق تقریباً در تمامی کاربردهای
صنعتی اندازهگیری ناحیه گسترده امکان از دست رفتن اطالعات
بهدلیل خرابی کانالهای مخابراتی وجود دارد .دادههای ازدسترفته
میتوانند دقت تشخیص و تصمیمگیری را کاهش دهند .بر این اساس،
برخی از مطالعات در مورد جلوگیری و کنترل کردن دادههای
ازدسترفته و به حداقل رساندن مشکالت ناشی از دادههای
ازدسترفته انجام شده است [ .]99از آن جمله ،هنگامیکه اطالعات
ورودیهای یک یا چند واحد اندازهگیری فازور بهدلیل قطع کانالهای
ارتباطی و یا خرابی برخی از واحدهای اندازهگیری فازور از دست
میرود ،برای حداقل نمودن خطای تصمیمگیری تا زمانی که تمام
جریان ارسال دادههای واحدهای اندازهگیری فازور به حالت عادی
بازگردد از دادههای قبلی کانالهای قطعشده استفاده میشود .در این
مقاله ،ابتدا ،با فرض اینکه در یک ششم از سناریوهای تولید دادههای
تست ،سه کانال مخابراتی ،در یک سوم از این سناریوها دو کانال
مخابراتی و یک دوم مابقی سناریوها تنها یک کانال مخابراتی بهصورت
تصادفی خراب باشند و برای کانالهایی که دادهها خراب هستند از
نمونه قبلی یعنی نمونه دوم پس از اغتشاش بهجای نمونه سوم استفاده
شود ،مجموعه داده تست تشکیل گردید .سپس ،این مجموعه داده
تست به الگوریتم پیشنهادی که با دادههای کامل (بدون از دسترفتن
هیچ دادهای) ،طراحی شده بود ،اعمال گردید .نتایج در جدول ()11
مشاهده میشوند .با توجه به این نتایج ،دقت کل الگوریتم در شرایط
بدون خرابی داده که برابر با  41/11درصد بود به  49/92درصد کاهش
پیدا کرده است .اگرچه ،عدم کاهش شدید نشان از مقاومبودن الگوریتم
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پیشنهادی در شرایط خرابی داده است .برای جبران این کاهش میتوان
در دادههای یادگیری از دادههای با ویژگی خرابی تصادفی بعضی از
کانالهای ارتباطی استفاده نمود .بر این اساس ،از نیمی از دادههای
تست باوجود خرابی تصادفی دادهها در مرحله آموزش بهکار گرفته
شدند .دقت کل بر روی دادههای تست بدون خرابی داده و با خرابی
داده برابر با دقت قابلقبول  40/10درصد شد.
جدول  :11عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی در شرایط خرابی دادهها
طبقهبندی کننده

امنیت
()%

قابلیت
اتکا ()%

دقت کل
()%

طرح ترکیبی پیشنهادی

41/19

41/18

49/92

- 1- 0تأثیر محل نصب واحدهای اندازهگیری فازور
یکی از مراحل مهم در پیادهسازی سیستم اندازهگیری ناحیه گسترده،
تعیین محل (جایابی) واحدهای اندازهگیری فازور است .این جایابی
بایستی بهگونهای صورت پذیرد که رؤیتپذیری سیستم قدرت محقق
گردد .تکنیکهای زیادی برای جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری
فازور در مقاالت و گزارشهای علمی ازجمله [ ]91-98 ،91ارائه شده
است .جهت بررسی تأثیر محل نصب واحدهای اندازهگیری فازور بر
دقت الگوریتم پیشنهادی ،نتیجه جایابی  13عدد واحد اندازهگیری
فازور با روش «انتخاب ترتیبی پیشرو» در مرجع [ ]91مدنظر قرار
گرفت و الگوریتم پیشنهادی ترکیبی با پیشفرض جایابی واحدهای
اندازهگیری فازور در باسهای با شماره ،99 ،20 ،19 ،13 ،1 ،9 ،9 ،1
 99و  ،90اجرا گردید .نتایج دقت الگوریتم در جدول ( )12در کنار
نتایج دقت در صورت نصب واحدهای اندازهگیری فازور در باسهای
ژنراتوری مشاهده میشوند .نتایج بهدستآمده تائید مینماید که در
صورت حفظ رؤیتپذیری سیستم قدرت  94باسه با تعداد  13واحد
اندازهگیری فازور ،محل نصب این تجهیزات تأثیر فراوانی بر دقت
الگوریتم ندارد.
جدول  :12تأثیر محل نصب واحدهای اندازهگیری فازور بر عملکرد طرح
ترکیبی پیشنهادی
عملکرد طرح ترکیبی پیشنهادی
محل نصب

امنیت
()%

قابلیت
اتکا ()%

دقت کل
()%

باسهای ژنراتوری

41/21

40/98

41/11

باسهای با شماره ،1 ،9 ،9 ،1
 99 ،99 ،20 ،19 ،13و 90

48/10

40/00

41/94
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- 1نتیجهگیری
در این مقاله الگوریتمی بر پایه اطالعات اندازهگیری ناحیه گسترده
برای پیشبینی ناپایداری گذرا پس از وقوع اغتشاشی در سیستم قدرت
ارائه گردید .در این الگوریتم ،ابتدا با استفاده از اندازه فازورهای ولتاژ
دریافتی از سوی واحدهای اندازهگیری فازور ،لحظه وقوع اغتشاش
تشخیص ،سپس ،با ترکیب خروجیهای سه طبقهبندیکننده ماشین
بردار پشتیبان مبتنی بر روش بیز ،تصمیم نهایی در خصوص وضعیت
پایداری گذرا اعالم میگردد .این سه طبقهبندیکننده شامل
طبقهبندیکننده مبتنی بر اندازه فازور ولتاژ ،طبقهبندیکننده مبتنی
بر فرکانس و طبقهبندیکننده مبتنی بر مشتق فرکانس میشوند .طرح
مذکور بر روی شبکه استاندار  94باسه  IEEEپیادهسازی شد که نتایج
نشاندهنده دقت و سرعت باالی طرح و برتری آن از منظر دقت در
شرایط حضور و عدم حضور نویز ،تغییر توپولوژی و سرعت نسبت به
مقاالت پیشین است.
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Support vector machine (SVM)
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