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  No. F-14-PSS-1980 

استفاده از روش شبکه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيک به منظور 

 تخمين شاخص حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت

 

 

 زاده، مهدی جزینی درچه، مسعود سرپاک، مهدی رجبهادی رزمیسید زمان حسینی، 

 مدیریت عامل

 ای تهرانشرکت برق منطقه

 تهران، ایران
 

 

 

چند پديده فروپاشي ولتاژ در ايران  هاي اخير بروزدر سال —چکيده 

هاي و جهان اهميت ارزيابي پايداري ولتاژ را دوچندان کرده است. روش

هاي پخش بار ممکن است در آناليز استاتيکي به علت استفاده از مدل

هاي قدرت با مشکل روبرو شوند و ارزيابي حاشيه پايداري ولتاژ سيستم

ديناميکي پايداري ولتاژ اين سازي و ارزيابي از طرف ديگر، مدل

گير بوده و به سادگي اطالعات ها پيچيده، پرهزينه و وقتسيستم

دهد. در اين مقاله، يک شبکه حساسيت و درجه پايداري را نشان نمي

عصبي مدوالر مبتني بر الگوريتم ژنتيک براي ارزيابي پايداري ولتاژ 

گاشت بين شرايط استفاده شده است. اين شبکه عصبي توانايي ايجاد ن

کاري سيستم قدرت و حاشيه پايداري ولتاژ را دارد. از الگوريتم ژنتيک 

هاي مؤثرتر و پارامترهاي مناسب شبکه براي انتخاب همزمان ورودي

 Newباس  93عصبي استفاده شده است. اين روش بر روي سيستم نمونه 

England  د و درص 75/0آزمايش شده و ميانگين قدرمطلق خطاي تخمين

هاي آن است. با مقايسه ثانيه از ويژگي 1/0گويي کمتر از زمان پاسخ

توان نتيجه گرفت که روش هاي مختلف مينتايج به دست آمده از روش

اي بين دقت و سرعت محاسبه پاسخ انجام عصبي مصالحه هايشبکه

 دهد.مي

شاخص حاشيه پايداري ولتاژ؛ شبکه عصبي؛  —هاي کليدي هواژ

 ژنتيک. الگوريتم

 مقدمه  .1

برای کاربردهای بهنگام ارزیابی پایداری ولتاژ روشی مناسب است که  

به طور دقیق حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت  -1دارای دو ویژگی باشد: 

های کنترل بازدارنده و اصالحی به منظور اتخاذ استراتژی -2را نمایش دهد. 

ی پایداری ولتاژ به دو دسته های ارزیاببه اندازه کافی سریع باشد. روش

های [. روش1شوند ]های دینامیکی تقسیم میهای استاتیکی و روشروش

متداول آنالیز استاتیکی پایداری ولتاژ بر مدل پخش بار سنتی متکی هستند. 

و  PVهای ها فرضیاتی همچون ثابت بودن دامنه ولتاژ در شیندر این روش

شود ای مثل گاورنر سبب میمال کنترلیهای مختلف اعدر نظر نگرفتن جنبه

های قدرت با اشکال مواجه شوند. از سوی در ارزیابی پایداری ولتاژ سیستم

های دینامیکی برای ژنراتورها، ادوات کنترلی و دیگر، در نظر گرفتن مدل

باشد و آنالیز مدل سیستم گیر میعناصر دیگر سیستم قدرت پیچیده و وقت

افزاری نرمهای تالش محاسباتی زیاد و استفاده از بسته به دست آمده نیاز به

های حوزه زمان به سادگی سازیگران قیمت دارد. همچنین، این شبیه

دهند. لذا اخیراً بسیاری از اطالعات حساسیت و حاشیه پایداری را نشان نمی

های هوش مصنوعی را برای ارزیابی پایداری ولتاژ محققین استفاده از تکنیک

هایی [ کوشش2اند. در مرجع ]های قدرت مورد بررسی قرار دادهتمسیس

برای برقرار کردن یک نگاشت مستقیم بین حاالت مختلف سیستم و 

های عصبی با معلم صورت گرفته شاخص پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه

[ نیز برای ارزیابی بهنگام شاخص حاشیه پایداری ولتاژ، از 3است. مرجع ]

ای تهران به دلیل مساعدت و همکاری دانند از مسئولین شرکت برق منطقهمؤلفین بر خود الزم می

 تشکر نمایند.
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[ به ترتیب 4-5گیرد و این کار در مراجع ]بهره می RBFه عصبی یک شبک

 گیری صورت گرفته است.و درخت تصمیم ANFISهای با استفاده از روش

در این مقاله، روش شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، برای ارزیابی 

های قدرت مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پایداری ولتاژ سیستم

سازی و آنالیز سریع و در عین حال ار پژوهشی کم کردن مشکالت مدلک

های مختلف ارزیابی دقیق پایداری ولتاژ، همچنین مقایسه عملکرد روش

 باشد. های قدرت از نظر سرعت و دقت میپایداری ولتاژ سیستم

های زیر است: در بخش دوم ساختار معادالت مقاله حاضر شامل بخش

سیستم قدرت و روش محاسبه دقیق شاخص حاشیه دیفرانسیل  -جبری

شود. کاربرد روش محاسبات نرم در ارزیابی پایداری پایداری ولتاژ ارائه می

شود و در بخش چهارم نتایج عددی به دست ولتاژ در بخش سوم بررسی می

 Newباس  33آمده از ارزیابی پایداری ولتاژ بر روی سیستم قدرت 

England های مختلف با یکدیگر رائه شده و روشدر شرایط مختلف ا

 گیری اختصاص دارد.شوند. بخش پنجم به بحث و نتیجهمقایسه می

 ارزيابي پايداري ولتاژ سيستم قدرت  .2

بر خالف آنالیز پخش بار، ارائه جزئیات دینامیکی سیستم قدرت به 

[. مدل این 6منظور تحلیل رفتار پایداری سیستم قدرت ضروری است ]

لف سیستم قدرت به همراه مفروضات در به دست آوردن این عناصر مخت

 مدل متشکل از موارد زیر هستند:

با صرفنظر از گذراهای استاتور، از مدل دو محوره  -( ژنراتور سنکرون1

 شود.های ژنراتور سنکرون استفاده می[ برای توصیف دینامیک7]

 IEEE DC-1سیستم تحریک ساده شده نوع  -( سیستم کنترل تحریک2

 شود.سازی در نظر گرفته می[ در مدل8]

از مدل ساده معرفی شده در مرجع  -( محرک ثانویه و گاورنر سرعت3

های محرک ثانویه و گاورنر [ برای توصیف معادالت دیفرانسیل دینامیک6]

 شود.سرعت استفاده می

ثابت مدل  PQدر مطالعات این مقاله بارها به صورت بارهای  -( بار4

شوند. در مطالعات پایداری ولتاژ، معادالت شبکه باید تعمیم داده شود می

، که مبین افزایش بار [ و برای این منظور در معادالت شبکه پارامتر 6]

سازی سناریوهای متفاوت شود. به منظور شبیهسیستم است، اضافه می

)(بارگذاری، 
iLP  و)(

iLQ شوند:به صورت زیر تعریف می 
 )1()(

0 iii LLL KPP    )1( 
 )1()(

0 iii LLL KQQ    )2( 

که در آن، 
0iLP  و

0iLQ  به ترتیب بار حقیقی و واکنشی مبنا در باس

i ام و
iLK  ضریب تغییر بار در باسi ام به هنگام تغییر باشند. الزم می

ام iریزی شده در ژنراتور به ذکر است که تنظیمات تولید توان حقیقی برنامه

های محرک ثانویه و گاورنر دینامیک کنندهفدر معادالت دیفرانسیل توصی

)()1(سرعت به صورت 
0 iii GGdGd KPP   [، که در 6شود ]تعریف می

آن، 
0iGdP  مقدار این تولید در حالت مبنا و

iGK  ضریب تولید ژنراتورi ام

تعیین نمود.  EDCیا  AGCهایی نظیر ریتمتوان با الگواست، که آن را می

توجه به این نکته ضروری است که مقادیر 
iLK  و

iGK  برای تولید

شوند. سناریوهای مختلف بار و تولید، در هر باس جداگانه تعریف می

توان در شکل جبری سیستم قدرت را می -رانسیلبنابراین، معادالت دیف

 ( نمایش داد.4( و )3تر با روابط )فشرده
 ),,( PYXFX   )3( 

 ),,(0 PYXG  )4( 

های ژنراتور، تحریک، و ابزار کنترل را ، دینامیکFکه در آن، تابع 

ها متناظر ، با معادالت تعادل توان در تمام باسGکند و تابع توصیف می

 عبارتند از: Yو بردار متغیرهای جبری  Xاست. بردار متغیرهای حالت 
 ),,,,,,,,( frfdmdq RVEPEEX    )5( 

 ),( VY   )6( 

توان به دو دسته بردار متغیرهای را می P( بردار 4( و )3در معادالت )

 تقسیم نمود: Z و بردار پارامترهای U کنترل
 ),(),,,(

0 LLGdref QPZPVU    )7( 

امین iفرکانس  iام، iزاویه رتور ژنراتور  i(،7( و )6در روابط )

ام(، iای ژنراتور ماشین )سرعت زاویه
idE  و

iqE به ترتیب ،EMF های

گذرای محورهای مستقیم و عمودی، 
imP ی محرک ثانویه توان مکانیکi ام؛

i  میزان باز شدن شیر بخار یا دریچه آبi ام؛
ifdE  ولتاژ اعمال شده به

ام؛ iهای میدان ژنراتور پیچسیم
ir

V  و
if

R های به ترتیب خروجیAVR  و

ام؛ و iفیدبک تحریک 
irefV  ولتاژ مرجعAVR i.ام هستند 

( 4( و )3ای جدید به مجموعه معادالت )[، با افزودن معادله3بر اساس ]

به بردار متغیرهای  Uرا از بردار متغیرهای کنترل  refVحالت ماندگار،  در

( 4( و )3توان مجموعه معادالت )دهیم. با انجام این کار، میمی Xحالت 

 AVRهای ولتاژ خروجی را در حالت ماندگار و در حضور محدودیت

در این  Yو  Xتور به صورت همزمان حل نمود. حل همزمان ژنرا

شود. برای یافتن معادالت باعث پرهیز از بکارگیری فرضیات پخش بار می

پاسخ این مجموعه معادالت غیرخطی از روش تعقیب مسیر تعادل سیستم 

توان فراتر از نقطه اومی را میایم. این روش تد[ استفاده کرده3قدرت ]
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به  p-vهایی متناظر با قسمت پائینی منحنی بحرانی نیز ادامه داد و پاسخ

، v-p( برای قسمت باالیی منحنی d)یعنی  دست آورد. مؤلفه مماس 

منفی است. از ، p-vمثبت؛ در نقطه بحرانی، صفر و در قسمت پائینی منحنی 

توان متوجه شد که آیا نقطه بحرانی فرا رسیده می dاین رو از عالمت 

criticalاست یا خیر، و به عبارت بهتر در نقطه فروپاشی ولتاژ )  :داریم )

0dتوان از . بنابراین میd وان شاخص ارزیابی پایداری ولتاژ به عن

 سیستم قدرت بهره برد.

 پايداري ولتاژ حاشيهشبکه عصبي ارزياب   .9

حدوده پایداری ولتاژ معموالً توسط شاخص حاشیه پایداری ولتاژ بیان م

( بیان 8با رابطه ) Mشود. شاخص حاشیه پایداری ولتاژ در حوزه بار می

 [.11شود ]می

 



n

i

LL
critical

n

i

L

n

i

critical
L iiii

PKPPM
111

00
)(   )8( 

از شبکه عصبی برای ایجاد نگاشت بین شرایط کاری سیستم و حاشیه 

پایداری ولتاژ استفاده شده است. عالوه بر این، از الگوریتم ژنتیک برای 

های مؤثرتر و پارامترهای مناسب شبکه عصبی انتخاب همزمان ورودی

ن پیشامدها بر اساس عدد استفاده شده است. در ابتدا تعدادی از شدیدتری

های شاخص حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت انتخاب شده و مدول

مجزایی مسئولیت یادگیری دیتای مربوط به هر یک از این ساختارهای 

فلوچارت ارزیابی بهنگام  1گیرند. شکل سیستم قدرت را بر عهده می

ها نمایش شاخص حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را توسط این مدول

 دهد.می

 
 : فلوچارت ارزيابي بهنگام حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت.1شکل 

 توليد پايگاه داده  .9-1
های آموزشی و تست به صورت مجزا در حالت مبنا و پیشامدهای مونهن

شود. در هر ساختار برای تولید شرایط متفاوت سیستم منتخب تولید می

ییر تصادفی بارهای هر باس بار در قدرت، سطوح بارگذاری مختلف، با تغ

شود. این تغییر در بار شبکه، ای خاص، در نظر گرفته میبین محدوده

متناسب با ضریب مشارکت ژنراتورها در حالت مبنا، در میان ژنراتورها 

شود. ضریب مشارکت یک ژنراتور عبارت است از نسبت تولید توزیع می

ید حقیقی کل در حالت مبنا. در هر حقیقی آن ژنراتور در حالت مبنا به تول

سطح بارگذاری شاخص حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت توسط روش 

تعقیب مسیر تعادل سیستم قدرت، تولید شده و به عنوان خروجی مطلوب 

qEشود. در این پژوهش مقادیر اولیه آن مدول خاص ذخیره می  ،dE   و

)( max, rr VV  ها در حالت مبنا؛ های تولید؛ دامنه ولتاژ تمام باسدر باس

های تولیدی و مصرفی حقیقی و واکنشی در حالت مبنا؛ و جمع توان

های تولیدی و مصرفی حقیقی و واکنشی سیستم قدرت در حالت مبنا توان

خب به های منتاند. ورودیهای شبکه عصبی انتخاب شدهبه عنوان ورودی

همراه خروجی مطلوب، منجر به تولید یک نمونه آموزشی یا تست برای 

های دیگر برای شود. برای تولید نمونهمدول این ساختار از سیستم قدرت می

این مدول، توزیع بار، و به تبع آن الگوی تولید سیستم قدرت تغییر داده 

شود. ل تکرار میکافی برای مدو هایشوند. این فرآیند تا تولید نمونهمی

ها شود. هفتاد درصد پترنهای دیگر نیز اجرا میروش مذکور برای مدول

برای آموزش هر مدول شبکه عصبی و سی درصد باقیمانده برای تست آن 

 استفاده خواهند شد.

  مدل شبکه عصبي و پارامترهاي يادگيري  .9-2
آموزش در این مقاله از شبکه پرسپترون چند الیه مدوالر با الگوریتم 

انتشار خطا استفاده شده است. هر مدول این شبکه عصبی دارای پس

 باشد.مشخصات و پارامترهای زیر می

هر مدول یک شبکه با یک الیه ورودی، یک الیه میانی و یک الیه  -1

ها برابر با تعداد ساختارهای منتخب سیستم باشد و تعداد مدولخروجی می

یادگیری اطالعات مربوط به یک  باشد و هر مدول مسئولیتقدرت می

 ساختار را بر عهده دارد.

ها در هر مدول دارای یک نرون در الیه خروجی است و تعداد نرون -2

 باشد.های منتخب میالیه ورودی برابر با تعداد ورودی

های الیه میانی و های ورودی خطی بوده و تابع فعالیت سلولسلول -3
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 باشد:رن با تابع فعالیت زیر میخروجی از نوع سیگموید نامتقا

 






e

f
1

1
)(  )3( 

( به عنوان تابع هزینه در نظر گرفته SSEمجموع مربعات خطا ) -4

 شود.می

 .,,1,)( 2 QqzdSSE
q

qq   )11( 

به ترتیب خروجی  qdو  qzها بوده، تعداد کل پترن Qکه در آن 

 باشند.ام میqواقعی و خروجی مطلوب برای پترن 

 شوند.[ نرمالیزه می1، 1اطالعات ورودی و خروجی به بازه ] -5

 شود.ها استفاده می( برای اصالح وزن11از رابطه ) -6
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ها ijwشماره تکرار و  nضریب ممنتم،  یادگیری، نرخ  که در آن 

 باشند.ها میمقادیر وزن

برای جلوگیری از کاهش سرعت یادگیری در مواقعی که مقادیر  -7

ijwEباشند، در جمله می 1یا  1های خروجی نزدیک به سلول   مقدار

f)(به  ”sigmoid prime offset“به عنوان  1/1  [.11شود ]اضافه می 

ها  epochو یا وقتی که تعداد  SSEپروسه یادگیری قبل از افزایش  -8

 شود.شود متوقف می 111برابر 

 ها و پارامترهاي شبکه عصبيانتخاب ورودي  .9-9

های شبکه عصبی و رودیاز روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب و

( و ضریب (، نرخ یادگیری )2Lها در الیه میانی )پارامترهای تعداد نرون

( استفاده شده است. با توجه به این که پارامترهای شبکه عصبی و ممنتم )

یه پایداری ولتاژ سیستم قدرت ها در میزان دقت ارزیابی حاشنوع ورودی

تأثیرگذار هستند و انتخاب یکی با توجه به انتخاب دیگری بر روی پاسخ اثر 

دارد، انتخاب آنها به طور همزمان صورت گرفته است. بنابراین هر 

باشد. از ها میسک ورودیو ما  ، ،2Lکروموزوم دارای چهار بخش 

طرح  2کدگذاری دودویی برای تولید کروموزوم استفاده شده است و شکل 

 دهد.این کروموزوم را نمایش می

 
 : کروموزوم دودويي.2شکل 

، 2در شکل 


n
gg ~1 ،


n

gg 2و  1~

22
~1 Ln

LL gg  به ترتیب

fnباشند. می 2Lو   ،مترهای دهنده مقادیر پارانشان

ff gg نیز  1~

، n ،nدهد. ها را نشان میماسک ورودی
2Ln  وfn به ترتیب تعداد 

 fnها هستند. مقدار و ماسک ورودی  ، ،2Lهای پارامترهای بیت

بر اساس دقت مورد  nو  nها و مقادیر برابر است با تعداد کل ورودی

ی محاسبات و مقدار نیاز برا
2Ln  بر اساس تجربه مهندسی تعیین خواهند

باید  و  های ارائه دهنده ژنوتایپ پارامترهای ، رشته2شد. در شکل 

 ( به فنوتایپ تبدیل شوند.12توسط رابطه )

 ).(,
12

minmax
min  orpdp

l

pp

p 



  )12( 

pmaو  pminفنوتایپ رشته دودویی،  pآن، که در  x  به ترتیب

طول  lمقدار دهدهی رشته دودویی، و  dمقادیر مینیمم و ماکزیمم پارامتر، 

ین پارامترها، به طول باشد. دقت محاسبه فنوتایپ ارشته دودویی می

های ارائه دهنده ژنوتایپ این پارامترها وابسته است. الزم به ذکر است رشته

شوند. عالوه که مقادیر مینیمم و ماکزیمم این پارامترها توسط کاربر تعیین می

مقدار دهدهی رشته دودویی مربوط به آن است.  2Lبر این، فنوتایپ پارامتر 

گر انتخاب نمایان 1ها نیز بیت با مقدار کننده ماسک ورودیدر رشته توصیف

گر عدم انتخاب ورودی مربوطه نمایان 1ورودی مربوطه و بیت با مقدار 

 باشد.می

 تابع هزينه  .9-4
ی هاتابع هزینه شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و نیز تعداد ورودی

انتخاب شده به عنوان دو معیار در طراحی تابع هزینه الگوریتم ژنتیک 

کمتر و تعداد  SSEاند. بنابراین کروموزومی با خطای استفاده شده

( 13های منتخب کمتر، مقدار هزینه کمتری تولید خواهد کرد. رابطه )ورودی

عیار به عنوان تابع هدف الگوریتم ژنتیک تعریف شده است، که در آن دو م

 اند.فوق با ضرایب وزنی ثابت ترکیب شده و به یک معیار تبدیل شده

).()(cos featuresselectedofNowMLPofSSEtrainingthewfunctiont FE   )13( 

شبکه عصبی و  SSEوزن مربوط به معیار خطای  Ew(، 13در رابطه )

Fw باشد. انتخابهای منتخب شبکه عصبی میوزن مربوط به تعداد ورودی 

 این مقادیر وزنی بر اساس نیازهای کاربر است.

 مدل و پارامترهاي الگوريتم ژنتيک  .9-7
های بعدی کروموزوم بوده و اندازه جمعیت 1111جمعیت اولیه دارای 

نسل متوالی  21کروموزوم در نظر گرفته شده است. اگر در  51برابر با 

اگر تعداد تغییری در میزان تابع هزینه حاصل نشد و در غیر این صورت 

ای و یابد. ترکیب چهار نقطهشد، الگوریتم خاتمه می 111ها برابر با نسل

های این بخش در نظر گرفته شده است. سازیبرای شبیه 4/1احتمال جهش 

 از روش چرخه رولت نیز برای انتخاب والدها استفاده شده است.
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 تخمين حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت  .9-6
تست، مدول شبکه عصبی آموزش یافته مربوط به ا اعمال هر نمونه ب

ساختار نمونه تست، حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را تخمین خواهد 

زد. برای ارزیابی میزان دقت نتیجه تخمین از محاسبه میانگین و ماکزیمم 

 AEقدرمطلق خطای تخمین استفاده شده است. قدرمطلق خطای تخمین 

 شود.( محاسبه می14ر نمونه با استفاده از رابطه )برای ه

 100



valueactual

valueestimatedvalueactual
AE  )14( 

که در آن مقدار واقعی و مقدار تخمینی به ترتیب نتایج به دست آمده از 

 روش تعقیب مسیر تعادل سیستم قدرت و روش شبکه عصبی هستند.

 نتايج عددي  .4

تست  New Englandباس  33روش مذکور بر روی سیستم قدرت 

های مختلف بر روی این سیستم در این سازیشده و نتایج حاصل از شبیه

خط  46ژنراتور و  11باس بار،  18بخش ارائه شده است. این شبکه دارای 

، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 31های انتقال است. ژنراتورهای شبکه در باس

[ قابل 6در ] واقع هستند. سایر اطالعات مربوط به این سیستم 33و  38، 37

 دسترسی است.

 اند:های آموزشی و تست به صورت زیر تهیه شدهبرای این شبکه نمونه

، برای سیستم قدرت 1دوازده ساختار مختلف، نشان داده در جدول  -1

 .هستندمتمایز  برقدار،از یکدیگر در خطوط انتقال  در نظر گرفته شد، که

 .New Englandسه با 93ساختارهاي منتخب سيستم قدرت : 1ل جدو

 توصيف ساختار ساختار

 دار هستند(سیستم مبنا )تمام خطوط انتقال برق 1

 21و بار  34و  33، ژنراتورهای 13و  16های خروج خط انتقال بین باس 2

 38و ژنراتور  38و  23های خروج خط انتقال بین باس 3

 31و ژنراتور  31و  6های خروج خط انتقال بین باس 4

 32و ژنراتور  32و  11های وج خط انتقال بین باسخر 5

 35و ژنراتور  35و  22های خروج خط انتقال بین باس 6

 33و ژنراتور  33و  13های خروج خط انتقال بین باس 7

 34و ژنراتور  34و  21های خروج خط انتقال بین باس 8

 21و بار  34، ژنراتور 21و  13های خروج خط انتقال بین باس 3

 36و ژنراتور  36و  23های خروج خط انتقال بین باس 11

 37و ژنراتور  37و  25های خروج خط انتقال بین باس 11

 31و ژنراتور  31و  2های خروج خط انتقال بین باس 12

سطح بارگذاری مختلف با تغییر تصادفی  1111در هر ساختار  -2

شان در مقدار اولیه 151% تا 51بارهای حقیقی و واکنشی هر باس بار از %

نظر گرفته شد. تغییر در بارها متناسب با ضریب مشارکت ژنراتورهای 

 شود.سیستم در بین آنها توزیع می

در هر سطح بارگذاری با استفاده از روش تعقیب مسیر تعادل سیستم  -3

ها، قدرت یک نمونه برای ساختار مربوطه تولید شد. در تولید این نمونه

 تمام ژنراتورها در نظر گرفته شد. AVRاالیی ولتاژ خروجی محدوده ب

( با تغییر 111112نمونه آموزشی و تست ) 12111به این ترتیب  -4

ساختار، سطح بارگذاری و پترن تولید فراهم شد که تعداد آنها برای هر 

 باشد.نمونه می 1111مدول شبکه عصبی برابر با 

 12 این های آموزشی و تست براینحوه تولید نمونه تراطالعات جزئی

ارائه شده است. ستون دوم  2در جدول در حالت بارگذاری مبنا،  ،ساختار

دهد. در شاخص حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را نشان می 2جدول 

شده و نوع  های تولید اشباعدو ستون آخر این جدول به ترتیب شماره باس

، شاخص دهدنشان می این جدولنقطه فروپاشی ولتاژ مشخص شده است. 

به ترتیب  7و  4، 2، 1حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت در ساختارهای 

برای درک بهتر این  باشند.مگاوات می 1653و  1245، 1187، 2428برابر با 

بر حسب افزایش بار شبکه   8ره ولتاژ باس بار شما ،3اعداد، در شکل 

 از نوع 4و  2نمایش داده شده است. نقطه فروپاشی ولتاژ در ساختارهای 

و  1باشد، در حالی که در ساختارهای می( SNBنقطه دوشاخگی گره زینی )

است. با مشاهده جدول  (SLIBنقطه دوشاخگی محدودیت زینی ) از نوع 7

های تولید باس AVRاشباع ولتاژ  ساختار، 4کنیم که تنها در مالحظه می

منجر به تخریب پایداری ولتاژ شده و در مابقی ساختارها اشباع آنها، سیستم 

 قدرت را مستقیماً دچار فروپاشی ولتاژ کرده است.

 ساختار مفروض در حالت بارگذاري مبنا. 12تر اطالعات جزئي: 2ل جدو

 نوع نقطه فروپاشي هژنراتورهاي اشباع شد حاشيه پايداري ولتاژ ساختار
 SLIB 32و  31، 31 2428 1

 SNB 35و  32، 31 1187 2

 SNB 35و  32، 31 1135 3

 SNB 32و  31 1245 4

 SNB 31و  31 1521 5

 SLIB 32و  31، 31 1636 6

 SLIB 35و  32، 31، 31 1653 7

 SLIB 35و  33، 32، 31 1631 8

 SLIB 35و  33، 32، 31 1813 3

 SLIB 35و  32، 31 ،31 1813 11

 SLIB 32و  31، 31 1817 11

 SLIB 32و  31 2132 12
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 بر حسب تغييرات بار شبکه. 8در باس بار  p-vهاي منحني :9شکل 

های شبکه عصبی مبتنی ساختار مفروض سیستم قدرت، مدول 12برای 

تنظیم پارامترهای آنها بر الگوریتم ژنتیک متفاوتی طراحی شدند، که جزئیات 

 ه است.نشان داده شد 3در جدول 

 هاي شبکه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيک.پارامترهاي مدول :9جدول 
 تعداد بارها تعداد ژنراتورها هاتعداد باس ساختار

n 
n 2Ln fn 

1 33 11 18 11 11 6 123 

2 35 8 17 11 11 6 113 

3 38 3 18 11 11 6 123 

4 38 3 18 11 11 6 123 

5 38 3 18 11 11 6 123 

6 38 3 18 11 11 6 123 

7 38 3 18 11 11 6 123 

8 38 3 18 11 11 6 123 

3 37 3 17 11 11 6 121 

11 38 3 18 11 11 6 123 

11 38 3 18 11 11 6 123 

12 38 3 18 11 11 6 123 

و  n ،nیر در این مقاله مقاد
2Ln  6و  11، 11به ترتیب برابر با 

ها، ژنراتورها و بارهای وابسته است به تعداد باس fnتنظیم شدند و مقدار 

(، مقادیر 13موجود در هر ساختار. با توجه به تابع هزینه بیان شده با رابطه )

سازی اثرگذار هستند. انتخاب مقدار بر نتایج شبیه Fwو  Ewضرایب وزنی 

کمتر خواهد شد و از طرف  SSEبیشتر سبب دستیابی به خطای  Ewوزنی 

های کمتری نتخاب ورودیبیشتر باعث ا Fwدیگر، انتخاب مقدار وزنی 

برای مدول شبکه عصبی خواهد شد. در واقع انتخاب مقادیر برای این 

ای بین داشتن دقت یا سرعت بیشتر است. در تمام ضرایب وزنی مصالحه

برای ضرایب  1/1و  1111های این مقاله به ترتیب از مقادیر سازیشبیه

ای از نتایج خالصه 4استفاده شده است. جدول  Fwو  Ewوزنی 

ها و پارامترهای مناسب بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ورودی

 دهد.های مختلف شبکه عصبی را نمایش میمدول

 هاي مختلف شبکه عصبي.نتايج بکارگيري مدول :4جدول 

   2L هاي منتخبتعداد ورودي هاي اصليتعداد ورودي ساختار
1 123 57 6511/1 8886/1 24 

2 113 51 3423/1 8886/1 7 

3 123 63 3312/1 7318/1 48 

4 123 63 3851/1 3355/1 23 

5 123 63 7546/1 7811/1 37 

6 123 55 3324/1 8261/1 42 

7 123 53 7331/1 7537/1 38 

8 123 67 5811/1 8313/1 6 

3 121 61 8485/1 7713/1 7 

11 123 51 7263/1 8231/1 42 

11 123 66 3236/1 8155/1 36 

12 123 73 4428/1 8313/1 51 

های شبکه عصبی مربوط به ساختارهای مختلف سیستم قدرت با مدول

یر انتخاب های آموزشی و با استفاده از مقادکمک مجموعه کاهش یافته نمونه

انتشار خطا آموزش و با الگوریتم پس 2Lو   ،شده پارامترهای 

های آموزش یافته با اعمال ها، شبکهبینند. پس از آموزش این مدولمی

گین و به ترتیب ماکزیمم، میان 5شوند. جدول های تست ارزیابی مینمونه

های آموزش و تست هر مدول مینیمم قدرمطلق خطا را برای تمام نمونه

دهد. نتایج حاکی از آن است که خطای تحمین حاشیه پایداری نشان می

 [.2باشند ]های شبکه عصبی در رنج قابل قبول میولتاژ توسط مدول

 يافته شبکه عصبي. هاي آموزشنتايج آموزش و تست مدول 5-7جدول 

Module 
Training error (%) Testing error (%) 

Max Ave. Min Max Ave. Min 

1 1.9548 0.3129 7.4354×10 – 6 2.0065 0.3837 0.0025 

2 2.1482 0.3162 6.7632×10 – 4 3.1255 0.3661 8.8754×10 – 4 

3 4.8028 0.8012 0.0035 3.6449 0.8373 0.0064 

4 2.3333 0.3258 3.7232×10 – 4 1.7422 0.3503 5.6669×10 – 5 

5 2.4944 0.3344 7.0593×10 – 5 2.0544 0.3607 9.6669×10 – 6 

6 1.9998 0.3720 4.9191×10 – 4 2.6272 0.4209 5.4782×10 – 4 

7 2.7522 0.5909 0.0076 2.8336 0.6385 0.0041 

8 4.6745 0.8374 3.3706×10 – 4 4.4621 0.9765 2.8060×10 – 5 

9 3.1944 0.4762 0.0023 2.7550 0.5269 0.0020 

10 4.8029 0.8247 0.0016 3.9096 0.8809 2.9642×10 – 4 

11 2.8214 0.4615 0.0020 2.3472 0.5416 3.5515×10 – 5 

12 2.0104 0.4642 0.0011 1.8597 0.5072 3.6256×10 – 5 

رهیز سازی دقیق عناصر سیستم قدرت و پدر نهایت برای مطالعه اثر مدل

ژنراتور در  AVRهای ولتاژ خروجی از فرضیات پخش بار سنتی، محدوده

اند. برای نمایش اختالف بین شاخص حاشیه پایداری ولتاژ نظر گرفته نشده

های به دست آمده توسط روش پیشنهادی و روش پخش بار تداومی، منحنی

p-v نشان داده شده است. 4در شکل  24و  8های بار در باس 
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 بر حسب تغييرات بار. 24و  8هاي بار در باس p-vهاي منحني :4شکل 

شود، حاشیه پایداری ولتاژ مالحظه می 4همان طوری که در شکل 

مگاوات است. این در  6128محاسبه شده توسط روش پخش بار تداومی 

برابر با  تعقیب مسیر تعادلحالی است که حاشیه پایداری ولتاژ، توسط روش 

حاسبه شده است. بنابراین، روش پخش بار تداومی به مگاوات م 4872

مگاوات بیشتر از مقدار  1256اشتباه حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت را 

دهد. در واقع روش پخش بار تداومی دارای خطای تخمین میواقعی نشان 

است. زمان روش تعقیب مسیر تعادل درصدی نسبت به روش  78/25

روش تعقیب مسیر ری ولتاژ توسط روش محاسبه شاخص حاشیه پایدا

به ترتیب  111/1برابر با  و روش پخش بار تداومی برای مقدار تعادل 

 Intelثانیه.  این محاسبات بر روی کامپیوتر  14/3و  47/213عبارت است از 

Core2 Due CPU 9600 (2.66 GHz) and 4.0 GB of RAM  اجرا شده

ذکر است که روش شبکه عصبی پیشنهاد شده در این مقاله  است. الزم به

ثانیه  1/1درصد و زمان پاسخ کمتر از  5دارای خطای تخمین کمتر از 

، روش روش تعقیب مسیر تعادلباشد. در حقیقت، در مقایسه با روش می

دهد، لذا ای بین دقت و سرعت محاسبه پاسخ انجام میشبکه عصبی مصالحه

تی که سرعت محاسبه از اهمیت حیاتی برخوردار است، برای اهداف عملیا

استفاده از روش شبکه عصبی، و برای اهداف طراحی، که مستلزم داشتن 

 شود.دقت زیاد است، استفاده از روش تعقیب مسیر تعادل توصیه می

 گيريبحث و نتيجه  .7
های در این مقاله مسأله ارزیابی پایداری ولتاژ حالت ماندگار سیستم

عصبی  با استفاده از روشی مبتنی بر تکنیک تداومی و یک شبکهقدرت 

مدوالر بررسی شد. به منظور ارزیابی دقیق پایداری ولتاژ، عناصر 

سازی شدند. از سوی دهنده سیستم قدرت با جزئیات کامل مدلتشکیل

ژنراتورها در ارزیابی پایداری ولتاژ  AVRدیگر، اثر اشباع ولتاژ خروجی 

 AVRرت مورد بررسی قرار گرفت. اشباع ولتاژ خروجی های قدسیستم

تواند باعث تخریب پایداری ولتاژ شود و هم ممکن است ژنراتور هم می

سیستم قدرت را مستقیماً وارد حالت فروپاشی ولتاژ کند. سپس نتایج آنالیز 

این روش دقیق برای آموزش و تست شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 

قرار گرفت. از شبکه عصبی برای ایجاد نگاشت بین مورد استفاده 

های منتخب و حاشیه پایداری ولتاژ استفاده شده و از الگوریتم ورودی

های مؤثرتر و پارامترهای مناسب شبکه ژنتیک برای انتخاب همزمان ورودی

دست آمده برای تخمین حاشیه پایداری ه عصبی بهره برده شده است. نتایج ب

در حاالت مختلف ارائه شد.  New Englandباس  33ت ولتاژ سیستم تس

پخش بار  مده از روش آنالیز استاتیکی )روشدست آه عالوه بر این، نتایج ب

تداومی(، روش تعقیب مسیر تعادل سیستم قدرت و روش شبکه عصبی 

های سرعت، برای یک حالت تست ارائه شدند. شبکه عصبی مذکور مزیت

باشد و نتایج محاسبات، عملکرد موفقی را می پذیری را دارادقت و تعمیم

گر حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت نشان برای این شبکه عصبی تخمین

در اعمال  11[، ماکزیمم خطای %1بر طبق آزمایشات انجام شده ] دهند.می

در اعمال اصالحی برای تخمین شاخص  5بازدارنده و ماکزیمم خطای %

های م قدرت قابل قبول هستند. بنابراین، جوابحاشیه پایداری ولتاژ سیست

شبکه عصبی در تمام حاالت برای اعمال اصالحی و اعمال بازدارنده قابل 
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