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هاي هاي بار از دادهارائه يك روش جديد براي جداسازي مولفه
 توزيعهاي فوقگيري شده در پستاندازه

 

 نگار كريمي پور

  ريزيدفتر مهندسي و برنامه
  شركت توزيع نيروي برق چهارمحال و بختياري

  شهركرد، ايران
 

 صالح عسگري مقدم

  دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
   دانشگاه تربيت مدرس

  تهران، ايران

 
هاي فوق توزيع و ابتداي فيدرهاي فشار معموال در پست —چكيده 

شود كه مربوط به بار كل يك گيري ميمتوسط پروفيل بار مصرفي اندازه
هاي پروفيل بار كالس جداسازيبراي  هاي مختلفيروشمنطقه است. 

هاي نيمنح نياز به ،هاروشاين  وجود دارد.، از اين اطالعات مشتركين
اي هستند كه هاي ساده شوندهفرض همچنين داراي .دارندنوعي بار 

اين مقاله يك روش جديد  در سازند.ها را محدود ميد اين روشكاربر
است. براي حل اين مسئله پيشنهاد شده هاي مستقلمبتني بر آناليز مولفه

ق هاي فوگيري شده در پستجز پروفيل بارهاي اندازهبه روشدر اين 
ديگري نياز نيست. اين روش بر اساس استقالل آماري  اتتوزيع به اطالع

 ،كند. روش پيشنهاديهاي مختلف، عمل ميهاي بار كالسمولفه
شده در ابتداي  گيرياندازهبار از كل ي بار را هاي تشكيل دهندهمولفه
را از بار ها ي هر يك از مولفهدهندهسهم تشكيلكند و مي تفكيك ،فيدر
منحني بار ابتداي . براي ارزيابي روش پيشنهادي، آوردبدست مي كل

سازي ساعت شبيه 24نمونه، در طول  توزيع فيدرهاي يك شبكه
  شود.مياعمال  هاي باربر روي منحني ،سپس روش پيشنهادياست. شده

هاي بار، منحني نوعي بار، تجزيه و تفكيك مولفه —هاي كليدي هواژ
 ، پروفيل بار.ستقلهاي متحليل مولفه

 مقدمه   .1

هاي بار، بار شبكه توزيع به مشخصه حصول مرتبط بادر مطالعات  
مومي هاي(مولفه) خانگي، تجاري، اداري، صنعتي، كشاورزي و عكالس

هدف آگاهي از نحوه، ميزان و زمان استفاده  شود. در اين مطالعاتتفكيك مي
 1هاي نوعي باررت منحنيباشد كه نتايج آن بصوهر كالس از مشتركين مي

 ،هاي نوعي بار هر يك از مشتركيناطالع از منحني ].1شود[گزارش مي
بيني بار در زمان پيك، تعيين اعم از پيش ،هاي مختلفتواند در زمينهمي

گذاري در بازار برق و از بندي و قيمتهاي توزيع، تعرفهظرفيت مانور شبكه
كار هاي گوناگون بهت مصرف در بخشهاي مديريهمه مهمتر تدوين برنامه

  ]. 2برده شود[

هاي گيري هوشمند و سيستمهاي اندازهبا پيشرفت دستگاه ،امروزه
دست توان اطالع دقيقي از ميزان مصرف بارها در هر زمان بهمي ،مخابراتي

تا به امروز استفاده فراگير از اين ابزارها در سيستم توزيع  ،آورد. با اين وجود
سيستم توزيعاست  ابعاد گسترده دليل عمده اين موضوعاست. نشده مرسوم
هاي خواهد داشت. بنابراين تنها در پست دنبالرا به ي بسيار باالييهزينه

هاي مختلفي شرو]. 3شوند[گيري و ذخيره ميهاي بار اندازهفوق توزيع داده
بار يابي به پروفيل اطالعات ذخيره شده جهت دست براي استفاده از

  ]. 6[-]3[استهاي مشتركين ارائه شدهكالس

                                                            
1Typical load profile  
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طور عمده از يك به ،شود بارهاي فيدرهافرض مي ،هااين روشدر 
هاي الگوريتم ابتدا با استفاد ازدر  هادر اين روشاند. مولفه تشكيل شده

هاي استفاده شده آيد. الگوريتمدست ميبه هاي نوعي باربندي منحنيخوشه
بندي فازي خوشه ].4[-]3هستند[ هاي فازيبنديخوشه و k-meansاغلب 

بعد از  دقت باالتري دارد ولي سرعت آن كمتر است. k-meansنسبت به 
هاي نوعي بار، نوع بار فيدرهاي ديگر با استفاده از ي منحنيمحاسبه
و غيره  ، ماشين بردار پشتيبانمانند درخت تصميمبندي طبقه هايالگوريتم

هاي بار فيدر ها تفكيك مولفه]. در اين روش6[-]5شود[يم تشخيص داده
بلكه با فرض اينكه بار يك فيدر عمدتا از يك مولفه تشكيل  گيرد.انجام نمي

توان از اين بنابراين نمي شود.است، نوع بار فيدر تشخيص داده ميشده
ي درصد سهم مشاركت مشتركين مختلف در پيك بار ها براي محاسبهروش
و تعيين ضرايب گوناگون همچون ضريب همزماني استفاده نمود. اين فيدر 
  بابي به منحني نوعي بار مفيد هستند.ها اغلب براي دستروش

عي بار تحقيقات بسياري هاي نوتاكنون بر روي بدست آوردن منحني
هاي بار يك شكاف تحقيقاتي در اما تفكيك مولفهاست، انجام شده

 ،اغلب تحقيقات انجام شده در اين زمينه .]7[شدباموضوعات تحقيق بار مي
اند. سازي تبديل نمودهنهيهاي بار را به يك مساله بهله تفكيك مولفهمسأ
الگوريتم هاي بار از ] براي محاسبه سهم مشاركت مولفه2عنوان مثال در [به

است. در اين روش مقدار سهم مشاركت هر مولفه به استفاده شدهژنتيك 
هاي دست آمده از منحنيگردد كه اختالف بار كل بهب مينحوي انتخا

تفكيك شده و بار واقعي كمينه گردد. همچنين در اين روش نياز است نوع 
از قبل معلوم  هاي نوعي بارمنحنيو  ي بار يك فيدرهاي تشكيل دهندهمولفه

  باشد. 

از هيچ يك از فرضيات ساده هاي بار،اين مقاله براي جداسازي مولفه
تنها بر اصل استقالل  . اين روشكندهاي معمول استفاده نميشونده روش
 هاي بار مختلف استوار است.آماري مولفه

، 2در بخش است. در ادامه به تشريح روش پيشنهادي پرداخته شده
و موارد مربوط به آن همچون  )ICA( هاي مستقلتجزيه و تحليل مولفه

در  است.الت مربوط به آن بررسي شدهالگوريتم نقطه ثابت به همراه معاد
هاي بار توضيح داده جهت تفكيك مولفه ICAكارگيري اين بخش نحوه به

از يك به منظور ارزيابي روش پيشنهادي  3در بخش پس از آن  شود.مي
بر روي اعمال روش پيشنهادي  است. نتايجيع نمونه استفاده شدهشبكه توز

هاي است. در پايان همين بخش مولفهدهدر بخش سوم آمجريان ابتداي فيدر 
ها محاسبه بار از يكديگر تفكيك و سپس بار كل از روي اين مولفه

  است.گيري آمدهاست. در پايان نيز نتيجهشده

 هاي بارروش پيشنهادي تفكيك مولفه .2

 هاي مستقلتجزيه و تحليل مولفه .2,1

) تركيبي گيري شده (مشاهداتهاي اندازهدر بسياري از مسائل سيگنال
هاي ديگر (منابع) هستند. در شرايطي كه هيچ اطالعي از منابع و از سيگنال

كار بسيار مشكلي  ،ي تركيب مشاهدات وجود نداشته باشد، يافتن منابعنحوه
باشد. در اين شرايط عمل جداسازي منابع از مشاهدات، جداسازي كور مي

بع و مسيري كه منابع با هاي منسيگنالشود زيراكه ناميده مي )BSSمنابع (
تجزيه  BSSروش مهم  يك شوند تقريبا ناشناخته هستند.يكديگر تركيب مي

هاي سيگنالكه بر اساس استقالل آماري د باشمي هاي مستقلو تحليل مولفه
  د. باشمنبع مي

سيگنالهاي تكنيك  ينا .]8[معرفي شد 1980در اوايل دهه  ICAتكنيك 
 ،كه نسبت به هم داراي استقالل آماري هستند يهايمشاهده شده را به سيگنال

ها يك فاكتور كليدي در تخمين با هاي آماري سيگنالكند. مشخصهتبديل مي
 .، چرا كه تقريبا اطالعات ديگري در دسترس وجود نداردهست ICAروش 

و غير  ، استقالل ميان منابعICAمبتني بر هاي اساس تمامي الگوريتمدر واقع 
  .]9[باشدميتابع توزيع احتمالي منابع مستقل  گوسي بودن

  ICAگيري شده، مدل تركيبي خطي مقدار اندازه Mمنبع و  Nبا فرض 
  ]:11[-]10[شودنوشته مي )1(بصورت 
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  باشد.، مي)2(صورت به ،)1(شكل ماتريسي 

)2( )()()( iii tNtAStX  

، )2(و  )1(در  )(),...,()( 1 iNii tststS بردار ، N بعدي سيگنال 
منابع،  )(),...,()( 1 iMii txtxtX  بردار ،M هاي مشاهده شده، بعدي سيگنال

 )(),...,()( 1 iMii tntntN  بردار ،M گيريبعدي نويز اندازه،][ ijaA  ،
انديس زمان و  itتركيب،  به نام ماتريس N×Mماتريس نامعلوم 

Ti ,...,2,1  .است  

نظر كرد. بنابراين گيري صرفتوان از نويز اندازهدر بسياري از مسائل مي
  درخواهد آمد. )3(صورت به )2(
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)3( 
ASX  

  ICA هستند. در روش N×Tو  M×Tبه ترتيب داراي ابعاد  Sو  Xكه 
 Xاز مشاهدات  A ماتريس تركيب و S بردار سيگنال منابعيافتن  ،هدف
 )4(توان بردار منابع از ، ميAماتريس  2معكوسدر واقع با يافتن شبه  است.

  محاسبه نمود.

)4( 
WXS  

 W  معكوس ماتريس ماتريس شبهA باشد كه ماتريس جداساز ناميده مي
  شود. مي

را  Wتوان ماتريس ، اگر شروط زير برقرار باشد مي)4(در معادله 
  محاسبه نمود:

 ماري مستقل از يكديگر باشند.صورت آهبع باهاي منسيگنال -1

 يرگوسي باشد.غتابع توزيع احتمال منابع،  -2

تعداد بردارهاي مشاهده بزرگتر يا مساوي تعداد بردار منابع باشد،  -3
NMيعني داشته باشيم:  . 

شود اساس معيارهاي متفاوت تعريف مي توابع هدفي بر ،براي اين كار
وريتم خاص تعيين مودن اين توابع با استفاده از الگكه كمينه و يا بيشينه ن

هاي ارائه شده، از بين اين الگوريتم .شودمي Wشده منجر به تخمين ماتريس 
به دليل بازدهي محاسباتي آن بسيار مورد  FastICAالگوريتم نقطه ثابت و يا 

هاي بار از روي . در اين مقاله نيز براي تفكيك مولفهه استر گرفتاستفاده قرا
 FastICAهاي فوق توزيع، از الگوريتم گيري شده در پستهاي اندازهداده

  شود.استفاده مي

 گيري غيرگوسي بودناندازه .2,2

همانطور كه بيان شد براي يافتن منابع ابتدا بايد يك تابع هدف مناسب 
از مقدار غيرگوسي ICAهاي مبتني بر ز الگوريتمانتخاب نمود. بسياري ا
نمايند. ازين رو اين عنوان تابع هدف استفاده ميبودن منابع مستقل به

هستند كه بتواند مقدار غيرگوسي  Wها در جستجوي يافتن ماتريس الگوريتم
بايد معياري براي  ،بودن منابع مستقل را كمينه نمايد. بنابراين در قدم اول

  گيري مقدار غيرگوسي بودن يك سيگنال انتخاب شود.اندازه

                                                            
2 Pseudo inverse 

توانند به عنوان تعيين مقدار مرتبه باال مي 4هاييا كاموالنت 3گشتاور 
يك كميت متداول براي تعيين  5غيرگوسي بودن استفاده شوند. كشيدگي

  گردد:مقدار غيرگوسي بودن است كه بصورت زير تعريف مي

)5( 3)(
2
2

4 



ykurt


هاي مرتبه چهارم و دوم هستند. ترتيب كاموالنتبه 2و  4كه
يك متغير تصادفي با چگالي توزيع احتمال گوسي در اين حالت  كشيدگي

هاي فوق گوسي و زير گوسي براي توزيع .شودمي برابر با مقدار صفر
گيري براي اندازه كشيدگيفاده از استترتيب بيشتر و كمتر از صفر است. به

خيلي آن،  هايبودن، به دليل سادگي محاسبه و ويژگي مقدار غير گوسي
براي اندازه، به نويز كشيدگيدر عمل بدليل حساسيت  اما باشدمعمول مي

  .]12استفاده مي شود[ 6گيري ميزان غير گوسي بودن از معيار نگنتروپي

تروپي يك متغير تصادفي و آنتروپي صورت تفاضل ميان آننگنتروپي به
ف مييبا ميانگين و واريانس يكسان با متغير مفروض تعر يك متغير گوسي

متغير  S ،Gy، مقدار نگتروپي متغير تصادفيSN)(، )7(و  )6(. در شود
مشابه با متغير  واريانسمتوسط و مقدار گوسي تصادفي با 

  تابع توزيع احتمال است.f(.)تابع آنتروپي و S،(.)Hتصادفي

)6( )()()( SHyHSN G   

)7(  ))(log()()( SfSfSH
 

كار نيازمند داشتن مشكل است، چرا كه اين ،)6(نگنتروپي طبق محاسبه   
بنابراين در عمل  باشد.تابع چگالي احتمال است كه معموال در دسترس نمي

 .[52]شودي آن استفاده مياز تقريب براي محاسبه

)8(     2)()()( GyGESGEkSN  

درجه دو تابع يك تابع دلخواه غير از  (.)G يك مقدار ثابت و k، )8(در 
ميانگين صفر و واريانس واحد  Gy و Sشود كه باشد. همچنين فرض ميمي

تواند باشد. اما توابع مي درجه دواز تابع هر تابع غير  (.)Gدارند. در عمل، 

                                                            
3 Moments 
4 Cumulants 
5 Kurtosis 
6 Nengentropy 
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اند كه پايداري و سادگي بيشتري در الگوريتم پيشنهاد شده (.)Gبراي  )9(
  .]12[دكننايجاد مي

)9( 

4
3

2
2

2
2

1
1

1

4

1
)(

)2exp(
1

)(

)cosh(log
1

)(

SSG

Sa
a

SG
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همچنين در ادامه مقاله مشتق  مقادير ثابت دلخواه هستند. 2aو  1aكه 
g(.)و  g(.)ترتيب بابه G(.)مرتبه اول و دوم تابع   نشان داده خواهد

 شد. 

 FastICAالگوريتم نقطه ثابت يا  .2,3

د بر شوميمشخص  FastICA نقطه ثابت كه با نام الگوريتم الگوريتم
ايند فر نوعي . اين الگوريتمكندعمل مي 7تكرار نقطه ثابت قضيهاساس 

 اين الگوريتمتابع هدف  .باشدسازي تابع هدف ميتكراري مبتني بر بهينه
 غيره نگانتروپي، كشيدگي وتواند براساس معيارهاي مختلفي ازجمله مي

باشد. در بين معيارهاي مختلف، استفاده از نگنتروپي دقت و سرعت مطلوبي 
ابع هدف الگوريتم نقطه در اين مقاله نيز از اين معيار براي تعيين ت]. 12[دارد

  شود.ثابت استفاده مي

  :]9[استهاي زير تشكيل شدهگام از FastICAالگوريتم 

 هاي وروديحذف مقادير متوسط از سيگنال -1

براي شمارنده  ) و تنظيم مقدار يكNانتخاب تعداد منابع ( -2
)1(الگوريتم  p 

 )W )pwز ماتريس ا pصورت دلخواه به سطر مقداردهي اوليه به -3

4- p
T
p

T
pp wXwgEXwgXEw )}({)}(.{  

5- 





1

1

)(
p

j
jj

T
ppp wwwww 

6- ppp www  

 برو 4همگرا نشد به مرحله  pwاگر  -7

)1(افزايش مقدار شمارنده  -8  pp  و اگر)( Np   به
 برو  3مرحله 

                                                            
7 Fixed-point theorem 

  هاي بارتفكيك مولفه .2,4
ابتداي فيدرهاي فشار متوسط با صرفنظر  گيري شده دراندازه هايبار

  .شودمدل  )10(صورت به تواند، ميگيرينمودن از نويز اندازه

)10( )(...)()()( 2211 isNkNiskiskifk tIctIctIctI   

)(، )10(در  ifk tI  جريان ابتداي فيدرk  در زمانit ،)( isj tI  جريان
تواند خانگي، تجاري، عنوان مثال اين مولفه ميدر شبكه است. به jمولفه 

جريان ضريب مشاركت حضور مولفه  kjcاداري و روشنايي باشد. همچنين
  هاي بار است. تعداد كل مولفه Nدر مقدار كل جريان فيدر و  j مولفه 

صورت براي كل فيدرهاي يك پست فوق توزيع به )10(شكل ماتريسي   
و بردار  Cي ماتريس مشاركت است. در اين حالت هدف محاسبه )11(

گيري شده در ابتداي از روي مقادير جريان اندازه sIهاي بار جريان مولفه
  شد.بافيدر مي

)11( 
sf CII  

هاي مدل توان نتيجه گرفت كه با جايگزينيمي )11(و  )3(با مقايسه   
هاي بار با استفاده ، مولفهICAگيري ابتداي فيدر در مدل خطي بارهاي اندازه

الزم به ذكر است چون جريان شامل دو  قابل تخمين هستند. البته ICAاز 
براي هر دو قسمت  ICAمولفه حقيقي و موهومي است، الزم است مدل 

  كار گرفته شود. حقيقي و موهومي جريان به

نياز به منابع مستقل و غير گوسي  ICAي هاي بار بوسيلهتفكيك مولفه
اين نيست.  دارد. تقاضاي توان يك بار در طول يك روز، هفته و يا سال ثابت

آهسته با  قسمتد. شوتشكيل مي آهسته و سريع تغييرات از دو قسمت
د. در هر لحظه نيز يك تعييرات شوت ساعت به ساعت نمايش داده ميتغييرا

سريع بر روي اين روند وجود دارد. اين نوسانات سريع تغييرات بار را در 
في در نظر گرفته دهند و به عنوان متغيرهاي تصادثانيه يا دقيقه نشان مي

   .]13[بيني اين تغييرات بسيار مشكل استطوريكه پيشبه .شوندمي

ي اي از دو مولفهمجموعههاي بار را مولفه توان جريانبنابراين مي
ي تصادفي مربوط به تغييرات سريع و تصادفي و قابل تعيين نشان داد. مولفه

توان بنابراين نمي .]14[تي قابل تعيين مربوط به تغييرات آهسته اسمولفه
چون تركيبي از اعمال نمود.  را مستقيما بر روي پروفيل بارها ICAمدل 
در حالت كلي براي حل اين مسأله، ابتدا هاي مستقل و وابسته است. مولفه

  .  بكار گرفته شود.  مشاهداتبايد يك فيلتر بر روي 
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  هاي بار.ي براي تفكيك مولفه: روندنماي روش پيشنهاد1شكل 
بر  ICAخواهد داد. سپس مستقل را  قسمتي عبور به اجازهتنها اين فيلتر 

 تبديل فيلتر  اگر تابع .]14[شودروي خروجي اين فيلتر به كار برده مي
  توان نوشت:هاي بار ميدر مورد مولفهباشد. 

)12( 

fastssffastf

slowssfslowf

CICIII

CICIII














هاي سريع و براي مولفه ICAمشخص است، مدل  )12(همانطور كه در 
گيري هاي اندازهتواند بر روي دادهمي ICAبنابراين  آهسته يكسان است.

محاسبه شود و  Wشده با تغييرات سريع اعمال شود و ماتريس جداساز 
با همين ماتريس جداساز تخمين زدهواند تمولفه با تغييرات آهسته نيز مي

  شوند.

هاي روندنماي روش پيشنهادي اين مقاله را براي تفكيك مولفه 1شكل 
دهد. در را نشان مي ICAبار ابتداي فيدرهاي فشار متوسط با استفاده از مدل 

شود. در ه ميپروفيل جريان بار ابتداي فيدرهاي انتخابي ذخير 1ي مرحله
هاي انتخابي به دو با استفاده از يك فيلتر پروفيل جريان بار فيدر 2مرحله 

هاي بر روي مولفه 3شوند. در مرحله مولفه سريع و آهسته تقسيم بندي مي
گردد اعمال مي FastICAالگوريتم  ،هاي بار فيدرهاي انتخابيسريع جريان

با ضرب ماتريس جداساز  4له تا ماتريس جداساز تخمين زده شود. در مرح
  د.نگردهاي بار شبكه محاسبه مي، مولفه ي جريان باري آهستهدر مولفه

  

 

، (الف) PowerFactoryافزار پياده سازي شده در نرمشبكه نمونه : 2شكل 
  نماي داخل پست، (ب) فيدرهاي شبكه به همراه نقاط بار.

 
هاي بار در هر فيدر. اعداد داخل جدول بر : مقادير پيك هريك از مولفه1جدول 

  باشند.مي kWحسب 

  جمع كل  روشنايي  اداري  تجاري  خانگي  نام فيدر

 ٧١٢٦ ١٢٣٫٢ ٧٦١٫٦ ٣٥٢١ ٢٧٢٠٫٢  1فيدر

 ٢٤٣٧ ٢١٤٫٢ ٢٤٣٫٦ ٤٦٠٫٦ ١٥١٨٫٦  2فيدر 

 ٢١٧٣٫٦ ١٣١٫٦ ٢٢٥٫٤ ١٤٠ ١٦٧٦٫٦  3فيدر 

٥٨٫٦٢١  4فيدر   ٢٣٢١ ١٦٢٫٤ ٠ ٠ 

 ١٤٧٤٫٢ ١١٧٫٦ ٤٤٦٫٦ ٤٩٢٫٨ ٤١٧٫٢  5فيدر 

 ٣٧٩٤ ١٣٠٫٢ ٢٠٠٫٢ ٠ ٣٤٦٣٫٦  6فيدر 

 مطالعه موردي   .3

شبكه توزيع  يكروش بر روي اين براي ارزيابي عملكرد روش مقاله، 
شبكه مورداستفاده در واقع نمونه شبكه موجود در شود. نمونه اعمال مي

است كه براي منظور موردنظر در اين مقاله اصالح  PowerFactoryافزار نرم
مشترك و پيك بار آن   4866داراي  2مطابق شكل  شبكه ايناست. شده

MW19,3  .چهار كه تنها به است فرض شده اين شبكهبارهاي براي است
كل مجموعه بارها  د.نشوتقسيم ميدسته خانگي، تجاري، اداري و روشنايي 

اطالعات  شوند.انسفورماتور فوق توزيع تغذيه ميفيدر و يك تر 6از طريق 
اين شبكه در  است.آمده 1جدول مربوط به بارهاي هريك از فيدرها در 

  است.سازي شدهپياده 15,7خه نس PowerFactoryافزار نرم
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  است. ي سريعي آهسته و رنگ مشكي مولفهبار ابتداي فيدرها. رنگ قرمز مولفه تحرك بر روي قسمت حقيقي جريانكارگيري فيلتر ميانگين م: نتايج به3شكل 

 
دهد.نشان مي نرماليزه شده راهاي بار. خط بريده مشكي مقدار تخميني و خط ممتد آبي مقدار واقعي اندازه جريان : نتايج مقدار واقعي و تخميني مولفه4شكل 

هاي از دادههاي مختلف، يرات زماني آهسته بار مولفهسازي تغيلبراي مد
استفاده سايت شوراي قابليت اطمينان تكزاس  موجود در وب بار

  . ]15[استشده

 است.] استفاده شده13، از روش [تغييرات سريع بارها سازيمدل جهت
براي دستيابي به مقادير جريان بار ابتداي فيدرها الزم است تا در طول يك 

بار گرفته شود و جريان بار ساعت) در شبكه نمونه پخش 24(در اينجا دوره 
  بار ذخيره گردد. ابتداي فيدرها در هر پخش

 MATLABافزار ) در نرم1شكل مطابق با ئه شده (اهمچنين روش ار
 كارگيرينتايج به ،است. در ادامهسازي شدهنسخه آلفا پياده 2015ويرايش 

  است.آورده شدهها، رجريان بار ابتداي فيدروش مقاله بر روي 

 هاي سريع و آهستهجداسازي مولفه .3,1

 جريانمولفه با تغييرات سريع و آهسته بايد  همانطور كه بيان شد ابتدا
ك براي اين كار . دراينجا از روش ميانگين متحردجدا گرد ابتداي فيدرها
رات سريع و آهسته قسمت حقيقي هاي با تغييمولفهاست. استفاده شده

است. رنگ قرمز تغييرات نشان داده شده 3شكل جريان بار ابتداي فيدرها در 
 هايجرياندهد. آهسته جريان بار و رنگ مشكي تغييرات سريع را نشان مي

هاي بار استفاده يابي به مولفهاستخراج شده با تغييرات سريع براي دست
  خواهند شد. 
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رنگ: بار تجاري، هاي بار محاسبه شده. در شكل آبي تيره: بارخانگي، آبي كمنهي مولفهمقايسه بار كل واقعي هر يك از فيدرها و بار كل محاسبه شده از برهم: 5شكل 
  سبز: بار اداري، زرد: روشنايي و خط بريده بار كل واقعي است.

 هاي بارولفهجداسازي م .3,1

بر روي قسمت سريع جريان بار ابتداي  FastICAبا اعمال الگوريتم 
هاي بار فيدر، دو ماتريس جداساز براي قسمت حقيقي و موهومي جريان

آيد. همانطور كه قبال بيان شد با ضرب اين دو ماتريس جداساز دست ميبه
ابتداي هاي حقيقي و موهومي پروفيل جريان آهسته بار بر روي قسمت

آوردن قسمت حقيقي و  آيد. بعد از بدستدست ميهاي بار بهفيدرها، مولفه
هاي بار توان پروفيل اندازه هر يك از مولفههاي بار، ميموهومي جريان مولفه

هاي بار ، نتايج پروفيل اندازه جريان مولفه4شكل را محاسبه نمود. در 
است. مقادير اين شكل نرماليزه قعي، نشان داده شدهمحاسبه شده و وا

است. همانطور كه از شكل مشخص است نتايج محاسبات با دقت شده
  مناسبي به واقعيت نزديك است.

 هاي باري بار كل از روي مولفهمحاسبه .3,2

هاي بار محاسبه شده با هم جمع شده تا براي هر يك از فيدرها، مولفه
نهي مقدار بار كل حاصل از برهم 5شكل ود. در بار كل تخميني محاسبه ش

است. بار كل واقعي هر فيدر مقايسه شدهبا هاي بار محاسبه شده و مولفه
همانطور كه از شكل مشخص است، بار كل تخميني با دقت مطلوبي به بار 

فيل بار كل واقعي نزديك است. براي ارزيابي بيشتر دقت نتايج، اختالف پرو
  است. اين نتايج براي محاسبه شده و پروفيل واقعي بار كل محاسبه شده

  : مقدار بيشينه خطا و درصد خطاي بار كل تخميني.2جدول 

  درصد خطا  )A( بيشينه خطا  نام فيدر

 8,8 17,8  1فيدر 
 2فيدر  6,5 9,3 
 3فيدر  6,4 10,6 
 4فيدر  3,6 5,2 
 5فيدر  1,8 5,3 
 6فيدر  9,2 8,3 

  

ساعت در  24بيشترين اختالف بين بار محاسبه شده و واقعي در طول 
مشخص است بيشترين  2است. همانطور كه در جدول آورده شده 2جدول 

  درصد است.  10,6و برابر با مقدار  3خطاي محاسبه، براي فيدر 

 گيرينتيجه .4

هاي گيري شده در پستندازههاي بار ادر اين مقاله براي تفكيك مولفه
هاي مستقل فوق توزيع، يك روش جديد مبتني بر تجزيه و تحليل مولفه

 ي بارهاهاي فعلي به منحني نوعي مولفهارائه شد. اين روش برخالف روش
گيرهاي نياز ندارد. همچنين در اين روش تنها نياز است كه تعداد اندازه
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هاي بار باشد. براي با تعداد مولفهموجود در پست فوق توزيع حداقل برابر 
هاي بار از يكديگر مستقل باشند پروفيل مولفه نياز است تا ICAبكارگيري 

ييرات سريع و آهسته هاي مختلف از دو قسمت تغاما پروفيل بار مولفه
هاي بار به يكديگر وابسته بوده و . قسمت آهسته مولفهاستتشكيل شده

باشند. لذا در اين مقاله با يكديگر مستقل ميهاي بار از قسمت سريع مولفه
سمت سريع بر روي ق ICAهاي سريع و آهسته و اعمال جداسازي قسمت

د. براي ارزيابي روش شوهاي بار، تفكيك ميگيري شده، مولفهبارهاي اندازه
ساعت  24هاي ابتدا بار فيدرهاي يك شبكه نمونه در طول پيشنهادي، داده

نهي هاي بار، بار كل هر فيدر از برهماز تفكيك مولفهسازي شد. بعد شبيه
هاي بار ساخته شد. اين بار كل محاسبه شده با بار واقعي مقايسه شد. مولفه

كه خطاي  دهدميدرصد را نشان  10,6حداكثر خطاي  ،نتايج اين مقايسه
  قابل قبولي دارد. 
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