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  چكيده
بهره بردار  وظيفه مهمترين هزينه حداقل مطمئن با برق تأمين
توان تأمين نشده در اثر قدار م. باشد مي قدرت سيستم يك

حوادث محتمل در شبكه از شاخصهايي است كه براي 
  .نجش قابليت اطمينان بكار مي رودس

تأمين بار در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي ميزان 
بابت پرداختي و هزينه ناشي از حوادث ممكن در شبكه  نشده

  . ، با دقت و سرعتي مناسب تخمين زده مي شودآنخسارت 
 قبلدر نظر گرفتن وضعيت  ،واحدها ramp-rateرعايت قيود 

بصورت توأم و در پخش بار بهينه و پس از حادثه سيستم 
ارزش گذاري متفاوت براي خاموشي در هر باس از مهمترين 

 . ي روش بكار رفته مي باشندمزايا

سيستم و الزم براي بهره برداري در نظر گرفتن قيود امنيتي 
سرعت باالي اين الگوريتم آن را براي استفاده در شبكه هاي 

الگوريتم پيشنهادي روي شبكه  .بزرگ مناسب مي سازدواقعي 
  .تست شده و كارايي آن نشان داده شده است IEEEباسه  14

 مقدمه
 مورد برق تأمين قدرت سيستم يكبهره بردار  وظيفه نمهمتري

قابليت  از قبولي قابل سطح و هزينه حداقل با مشتركين نياز
يك بايد  قدرتسيستم در بهره برداري . باشد مي اطمينان

امنيت  وقابليت اطمينان  و توليدهزينه كل بين بهينه مصالحه 
مصرف  از تأمين تقاضايمهندسين بايد . نجام شودا سيستم

كمترين توسط واحدهاي توليدي سيستم با  ،پيش بيني شده
خروج در اين روند، . اطمينان داشته باشندهزينه ممكن 

 ].1[گرفتبايد در نظر نيز را و خطوط غيرمنتظره واحدها 

سيستم در يك بازه زماني اغلب  براي ارزيابي قابليت اطمينان
رد ديگر شاخص مو. استفاده مي شود EENS1از  شاخص

است كه براي سنجش قابليت اطمينان توليد در  EUP2استفاده 
   .يك زمان مشخص بكار مي رود

                                                           
1 Expected Energy Not Supplied [MWh/year] 
2 Expected Unserved Power [MW] 
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يك  EENSشاخص  با سنجش قابليت اطمينان توسط
خاموشي بزرگ ولي كوتاه از نظر زماني اشتباهاً وضعيتي 
مطلوب ارزيابي مي شود، در حالي كه با استفاده از 

خوبي ه ا نيز بمي توان خاموشي هاي موقت ر EUPشاخص
با تكرار محاسبه اين شاخص مي توان قابليت . در نظر گرفت

ارزيابي  EENSاطمينان سيستم در يك بازه زماني را بهتر از 
  ].2[كرد

 قدرت، سيستمهاي اطمينان قابليت ارزيابي اصلي از مشكالت

 زمان محاسبات بودن باال بزرگ، قدرت سيستمهاي خصوصاً

مناسب از شبكه هاي عصبي مي توان با استفاده  ].3[باشد مي
با پذيرش مقدار قابل قبولي خطا، زمان محاسبات را بشدت 

  .كاهش داد
ها  پردازش دادهابزاري براي عصبي مصنوعي هاي شبكه 

ه وسيلپردازش را ب، مغز انسان با الهام ازكه  ندسته
اي  هاي كوچك و بسيار زيادي كه به صورت شبكه پردازنده

، انجام مي كنند موازي با يكديگر رفتار ميبه هم پيوسته و 
قابليت تعليم و تعميم، ساختار پردازش موازي و نويز . دهند

پذيري مناسب از مزاياي مهم اين شبكه هاست كه باعث 
در . كاربرد روز افزون آن در حوزه هاي مختلف شده است

مهمترين كاربردهاي شبكه هاي عصبي يك دسته بندي كلي 
خت الگو، پيش بيني، طبقه بندي و تقريب شنا شامل مسائل

  ].4[مي باشدتوابع 
امروزه شبكه هاي عصبي در مسائل مربوط به سيستم قدرت 

مسائل  مي توانآن  ترين موارد عمدهاز  .كاربرد فراوان دارند
بار، خطايابي، آناليز حوادث، ارزيابي امنيت و  پيش بيني
را نام  2واحدها و تعيين آرايش 1توزيع اقتصادي بار ،پايداري

  ].5-6[برد
بار تأمين در اين مقاله به كمك شبكه عصبي چند اليه، مقدار 

و  خاموشي ايجاد شدهناشي از تحميلي  سارت، خنشده
همچنين چگونگي بهره برداري بهينه و ايمن از شبكه با در 
نظر گرفتن حوادث محتمل در سيستم، با دقت و سرعتي 

ي اين الگوريتم، اجراي سرعت باال. مناسب تعيين مي شود
                                                           
1 Economic Dispatch 
2 Unit Commitment 

در نظر  و ramp rateبرنامه پخش بار بهينه با رعايت قيود 
و وضعيت پس  )نرمال وضعيت(قبل از حادثه گرفتن وضعيت 

بصورت توأم و ارزش گذاري در الگوريتم از حادثه سيستم 
در هر باس از مهمترين مزاياي  بار از دست رفتهمتفاوت 

  . روش بكار رفته مي باشند
و سرعت باالي اين الزم در نظر گرفتن قيود امنيتي خاطر  هب

شبكه هاي بهره برداري بهينه و مطمئن ر مي توان د ،الگوريتم
  .استفاده نموداز آن واقعي بزرگ 

  
  مروري بر كارهاي انجام شده

پس از وقوع حادثه، توليد بعضي از واحدها افزايش يا كاهش 
سط نرخ افزايش يا ميزان اين افزايش و كاهش تو. مي يابد
يكي از ايرادات وارد . محدود مي شود) ramp-rate(كاهش 

بر اكثر روشهاي فعلي در نظر نگرفتن قيود نرخ افزايش و 
در حالي كه بهره برداري در  ؛مي باشدواحدها كاهش توان 

نقطه بهينه اقتصادي در حالت نرمال به شرطي ايمن و مطمئن 
  . دنرعايت شوياد شده  است كه قيود الزم از جمله قيود

يكسان گرفتن ارزش بار از وارد بر بعضي روشها ايراد ديگر 
در حالي كه در . ستدر هر باس ا) VOLL3(دست رفته 

واقعيت، ارزش برق براي مصرف كنندگان بسته به نوع 
  . مصرف آنها بصورت متفاوتي ارزيابي مي شود

نند، محاسبه مي ك COPT4را از جدول  EENSدر مقاالتي كه 
امكان ارزش گذاري متفاوت براي خاموشي در هر باس وجود 

محاسبه انرژي تأمين با استفاده از اين جدول در زيرا . ندارد
نشده تفكيكي بين باسها صورت نگرفته و تنها كل انرژي 

  .تأمين نشده در سيستم محاسبه مي شود
قيود مدل جامعي براي پخش بار بهينه با رعايت  ]7[در مرجع 

اين مرجع مدل خود را . يت سيستم ارائه شده استامن
ESCOPF5 در اين مدل برنامه پخش بار بهينه با . ناميده است

در نظر گرفتن همزمان دو حالت نرمال و حادثه، به همراه 
حوادث در نظر گرفته . اجرا مي شود rampingمحدوديتهاي 

                                                           
3 Value of Lost Load 
4 Capacity outage probability table 
5 Expected-Security-Cost Optimal Power Flow 
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از . است) بدترين حوادث(شده شامل خروج خطوط پر بار 
  :زات اين مدل مي توان موارد زير را نام بردامتيا

اجراي پخش بار بهينه با در نظر گرفتن همزمان شرايط قبل از 
در نظر گرفتن احتمال ، و شرايط پس از حادثه) نرمال(حادثه 

برنامه ريزي مجدد واحدها براي بهره برداري ، رخداد حوادث
  .در مدل rampingدر نظر گرفتن قيود و  پس از حادثه

نها ايراد وارد بر اين مدل در نظر نگرفتن خروج واحدهاي ت
   .توليدي است

 
  روش پيشنهادي

با افزودن خروج واحدها به مجموعه در روش پيشنهادي 
 rampingحوادث مفروض و همچنين در نظر گرفتن هزينه 

بهبود داده شده و از آن براي محاسبه  ]7[ واحدها مدل مرجع
و شبكه  در حوادث محتملاز ي شبار تأمين نشده ناميزان 

  . استفاده شده است خسارت آن
در ادامه الگوهاي مناسب بدست آمده از اجراي مكرر اين 

شبكه مي اين . شبكه عصبي تعليم داده شده استيك مدل به 
تواند با سرعت و دقتي مناسب براي شبيه سازي اين مدل 

  . بكار رود
بهتر مفهوم مورد  براي پرهيز از پيچيدگي غير ضروري و بيان

نظر از پخش بار بهينه مستقيم استفاده شده است و منظور از 
OPF  در متن همانDCOPF در انديسهاي بكار رفته  .است
  :عبارتند ازپيشنهادي مدل 

i   : انديس مربوط به هر ژنراتور)gN :ژنراتورها تعداد كل(  
j   : انديس مربوط به هر بار)dN :تعداد كل بارها(  
l  : انديس مربوط به هر خط)LN :تعداد كل خطوط(  
k  : انديس مربوط به هر حادثه، انديس صفر مربوط به حالت

 )تعداد كل حوادث:   K. (نرمال است

از ئن تابع هدف پيشنهادي براي بهره برداري بهينه و مطم
  :بصورت زير استشبكه 
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irampdown irampupو  _ حداكثر به ترتيب : _
  )پس از وقوع حادثه(ام iتوان ژنراتور و افزايش قابليت كاهش 

 ،پس از اجراي برنامه و يافتن نقطه بهينه تابع هدف پيشنهادي
و خسارت آن بسادگي  )EUP(ن نشده مورد انتظاربار تأميكل 

 :از روابط زير قابل محاسبه است

∑
=

=
dN

j

k
jk UPUP

1

 

∑
=

=
dN

j

k
jjk UPVOLL

1
.ECOST  

][.
1

MWUPpEUP k

K

k
k∑

=

=  

                                                           
1 Unserved Power 
2 ramping cost  
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kUP : مقدار خاموشي حادثهkام  
kECOST :دثه هزينه خاموشي حاkام  

ECOST1  : با در نظر گرفتن (كل هزينه خاموشي مورد انتظار
  )تمام حوادث ممكن و احتمال وقوع آنها

 
  شبكه مورد مطالعه 

استفاده  IEEEباسه  14از شبكه  پيشنهادي مدل آزمايشبراي 
باس داراي  11ژنراتور،  5اين سيستم شامل . شده است

شبكه در اين  تك خطي دياگرام. خط است 20و  مصرف
ژنراتورها و بارهاي مربوط به اطالعات  .شودديده مي 1شكل

  . آمده استپيوست اين شبكه در 

  
  IEEEباسه 14دياگرام تك خطي شبكه  -1شكل

 )خطهر و  توليدي واحدهر خروج (رخداد هر حادثه احتمال 
فرض شده خطوط . در نظر گرفته شده است 0.01برابر 

حوادث تعداد . هنگام حادثه دارند اضافه بار را در% 20توانايي 
شامل خروج دو برابر هفت مي باشد كه در نظر گرفته شده 

خط كه خروج آنها منجر به خاموشي مي شود و خروج پنج 
  .واحد توليدي مي باشد

  

  روش پيشنهاديسازي نتايج شبيه
  خروجي برنامه شامل توان توليدي هر واحد در حالت نرمال، 

  رخداد حوادث محتمل بخاطرهزينه آن و  بار تأمين نشدهكل 
                                                           
1 Expected Interruption Cost 

و  بار تأمين نشدهالبته توان توليدي هر واحد، . (مي باشد
خروجيهاي  ءمربوط به هر يك از حوادث نيز جز خسارت

  .)برنامه است، كه پرداختن به آنها ضرورت ندارد
همچنين اجراي پخش بار بهينه معمولي و  هنتيج 1در جدول

با پيوست  2جدولبراي بار مصرفي مطابق روش پيشنهادي 
  . هم مقايسه شده است

هزينه توليد روش پيشنهادي در حالت نرمال از  ،مطابق انتظار
opf  معمولي بيشتر است، ولي بهره برداري از واحدها به

بخاطر عدم رعايت قيود (صورت اول ايمن و مطمئن نيست 
ramping(. ر رعايت در حالي كه در روش پيشنهادي عالوه ب

جزئيات  .بهينگي اقتصادي، امنيت شبكه نيز تأمين مي شود
  .گردآوري شده است 2خروجي برنامه در جدول

  معمولي opf مقايسه خروجي روش پيشنهادي و  - 1جدول

 
توليد 

g1  
)MW( 

توليد 
g2 

)MW(  

توليد 
g3  

)MW( 

توليد 
g4 

)MW(  

توليد 
g5 

)MW( 

هزينه 
توليد 

)/h$(  
opf 

 4887 0 100 63.75 124.50 86.73  معمولي

روش 
 4985 0 99.97 73.62 119.11 82.29  پيشنهادي

بار تأمين نشده مي توان  2جدولبا استفاده از دو ستون آخر 
  .هزينه آن را محاسبه كرد مورد انتظار و

EUP =  2.3560 MW 
ECOST = 1455.75 ($/h) 

  
كاهش  براي. زمان اجراي برنامه حدود يك دقيقه بوده است

اين زمان كه براي اين مسئله نسبتاً زياد است، از شبكه عصبي 
  .بهره گرفته شده است

درصدي بار ساعتي حول  20با توجه به تغييرات حدود 
، براي تعيين وضعيت بهره ساعت 24روز در طول  ميانگين

برداري در حالتهاي مختلف بار شبكه فرض شده كه بار هر 
 ميانگين بار هر باس. غيير كندت خود حول ميانگين% 20باس 

بار ميانگين مجموع . پيوست آمده است 2در جدول )بار پايه(
است، لذا كل بار شبكه مي تواند در بازه  MW 375شبكه برابر 

300 MW  400تا MW تغيير كند.  
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  اجراي مدل نتايج كامل  - 2جدول

kECOST  
($/h) 

kUP  
(MW) 

Pg5 
(MW) 

Pg4 
(MW)  

Pg3 
(MW) 

Pg2 
(MW)  

Pg1 
(MW)  

شماره 
  حادثه

  حادثه

  رمالن  0 82.29 119.11 73.62 99.97 0 0 0
 G1خروج   1 0 150 98.62 100 0  26.31  15789

 G2خروج   2  91.42 0 98.62 100 0  84.91  50948

 G3خروج   3  108.79  138.00  0  100  0  28.11  21088

 G4خروج   4  119.08 135.91 74.29 0 0  45.63  27379

 G5خروج   5  82.31 119.09 73.65 100 0  0 0

 )2-4خط( L4خروج   6 81.67 90.90 73.73 100 0  28.66  17201

 )4-5خط( L7خروج   7 60.45 118.85 73.73 100 0  21.9  13167

  
شرايط  ،حالت بصورت تصادفي در بازه مذكور 600با توليد 

راي الگوريتم مختلف بار در نظر گرفته شده و نتايج اج
  . پيشنهادي جهت تعليم شبكه عصبي ذخيره گرديده است

مورد انتظار بر  بار تأمين نشدهتغييرات ميزان  2در شكل
مالحظه مي . حسب تغييرات كل بار شبكه رسم شده است

كل در اثر حوادث افزايش  بار تأمين نشده ،شود با افزايش بار
طر وضعيت توزيع انحرافات موجود در اين روند بخا. مي يابد

   .بار هر باس در هر حالت است
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  بر حسب تغييرات كل بار شبكه EUPتغييرات  -2شكل

نسبت به متغيرهاي بار مصرفي هر  ECOSTو  EUPسم ربا 
مشاهده مي شود كه بيان كننده  2مشابه شكل تابعيتيباس نيز 

  .رابطه غير خطي بين اين متغيرها مي باشد
  

  شبكه عصبي بكار رفته
چند اليه ي شبيه سازي مدل پيشنهادي از يك شبكه عصبي برا

اين اليه ها . با دو اليه مخفي استفاده شده است 1پيش خوراند
                                                           
1 feedforward 

نرون با توابع فعاليت سيگموئيد بوده  30و  20به ترتيب داراي 
  .نرون خطي مي باشد 7و  اليه خروجي شامل 

و  باس داراي مصرف 11مصرف وروديهاي شبكه مقدار 
واحد توليدي در حالت  5ي شبكه ميزان توليد خروجيها

  . درنظر گرفته شده است ECOSTو  EUPنرمال، 
) BP2(پس انتشار خطا  بسيار معمول روششبكه،  براي تعليم

ها  قبل از اعمال الگوها به شبكه، دادههمچنين  .بكار رفته است
  .نگاشت شده اند [1,1-]به بازه 

  
  شبكه عصبيسازي نتايج شبيه

. الگو به شبكه آموزش داده شده است 600 ،آموزشش در بخ
رسم روند تغييرات خطاي آموزش شبكه عصبي  3در شكل
  .شده است
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  تغييرات خطاي آموزش -3شكل

                                                           
2 Back Propagation 



 
 كمك شبكه هاي عصبيبه  مورد انتظاربار تأمين نشده براي محاسبه روشي جديد 

  

  المللي برق مين كنفرانس بينچهارو  بيست
  

 
 
 

نشان دادن ميزان دقت نتايج تخمين زده شده توسط براي 
نتايج اي بين مقايسه 5و 4هايدر شكلشبكه عصبي، 

هادي و نتايج اجراي تابع هدف پيشن) actual(واقعي
در اين  .ارائه شده استشبكه عصبي ) estimated(تخميني
الگوي تصادفي استفاده  30از شبكه عصبي براي تست قسمت 
نسبت به تغييرات بار  EUPتغييرات  4شكل در .است گرديده

همانطور كه مشاهده مي شود،  .رسم شده است 2باسمصرفي 
  .نتايج از دقت مناسبي برخوردارند
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  2نسبت به بار مصرفي باس EUPتغييرات  -4شكل

  

نسبت به تغييرات بار مصرفي  ECOSTتغييرات نيز  5شكل در
رسم شده است كه باز هم دقت مناسب شبيه سازيهاي  3باس

   .شبكه عصبي را نشان مي دهد
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  3نسبت به تغييرات بار مصرفي باس ECOSTتغييرات  -5شكل

داده مورد  50براي  خالصه نتايج اجراي برنامه 3جدولدر 
بصورت تصادفي كه اين الگوها . آزمايش گردآوري شده است

شامل هر دو نوع الگوي تعليم داده نشده و  انتخاب شده اند

زيت استفاده م ،اين نتايجبا دقت در . تعليم داده شده مي باشند
  .قابل مشاهده است خوبيه باز شبكه عصبي 

  تست شبكه عصبي خالصه نتايج - 3جدول

  خطا 
  )mse 1معيار  با(

زمان اجراي برنامه 
  )ثانيه(

  

  پيشنهادي روش  60.1  -
  شبكه عصبي  0.2 0.0072

  

خطاي كل خروجي  مشاهده مي شود، 3جدول درهمانطور كه 
است كه  % 0.72الگوي تست شده برابر  50برنامه به ازاي 

در عوض . قابل قبولي استبسيار براي اين كاربرد، خطاي 
  .ثانيه تقليل يافته است 0.2يه به ثان 60زمان اجرا از 

داده مورد آزمايش نيز مقدار  100در تست شبكه عصبي براي 
مشاهده شده است كه باز هم خطاي  % 1.08خطاي برابر 

  .كوچكي محسوب مي شود
با . دقيقه بوده است 4.5الگو به شبكه حدود  500زمان تعليم 

روند آموزش اينكه فرايند تعليم فرايندي آفالين است، باز هم 
زمانهاي بدست آمده نتيجه اجراي برنامه . نسبتاً سريع است

  . توسط كامپيوتر شخصي با مشخصات زير بوده است
 } RAM: 1GB /CPU: Pentium 4 Intel 3.0GHz{  
 

  نتيجه گيري
در اين مقاله مدل مناسبي براي تعيين چگونگي بهره برداري 

چنين محاسبه اقتصادي از شبكه بصورت ايمن و مطمئن و هم
ناشي از حوادث احتمالي و هزينه آن ارائه شده بار تأمين نشده 

در اين مدل هزينه توليد واحدها در هر دو وضعيت . است
بار از واحدها و هزينه  rampingنرمال و پس از حادثه، هزينه 

  . در هر باس در نظر گرفته شده است دست رفته
م، عالوه بر حداقل و ديگر قيود الز rampingبا رعايت قيود 

، بار تأمين نشده خسارت پرداختي بابتشدن هزينه توليد و 
  .امنيت بهره برداري از شبكه در حالت نرمال تضمين مي شود

                                                           
1 Mean squared error 



 
 كمك شبكه هاي عصبيبه  مورد انتظاربار تأمين نشده براي محاسبه روشي جديد 

  

  المللي برق مين كنفرانس بينچهارو  بيست
  

 
 
 

از مزاياي روش پيشنهادي مي توان در نظر گرفتن تمام 
همراه با احتمال ) وطخطها و خروج ژنراتور(حوادث ممكن 

متفاوت در هر باس و  هارزش بار از دست رفترخداد آنها، 
  .رعايت قيود نرخ افزايش و كاهش توان را نام برد

با ايجاد الگوهاي متنوعي از بار مصرفي شبكه و آموزش آن 
 به يك شبكه عصبي چند اليه، سرعت الگوريتم پيشنهادي

  . افزايش قابل توجهي يافته است
 IEEEباسه  14نتيجه تست الگوريتم پيشنهادي بر روي شبكه 

، استفاده و سرعت باال كافيدقت  .يي آن را نشان مي دهدكارا
  .مي سازد ميسررا واقعي شبكه هاي بزرگ  دراين روش از 
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 يوستپ
 باسه 14اطالعات ژنراتورهاي شبكه  - 1جدول

 Pgmax ژنراتور
(MW) 

Offer 
($/MWh) 

ramp 
cost 

($/MWh) 

down 
ramp 
(MW) 

Up
ramp 
(MW)

1 200 10 1.5 50 50

2 150 10 2 40 40

3 100 20 3.5 25 25

4 100 15 3 25 25 

5 50 45 5 20 20 

Pgmin  در نظر گرفته شده براي همه ژنراتورها برابر صفر
  .است

 پايه باسه در حالت 14اطالعات بارهاي شبكه  - 2جدول

شماره 
 D(MW) UPmin  باس

(MW)  
UPmax 
(MW)  

VOLL 
($/MWh) 

1 0 - - - 

2 40 0 40 400 
3 100 0 100 500 
4 75 0 75 400 
5 35 0 35 400 
6 15 0 15 400 
7 0 - 0 - 

8 0 - 0 - 

9 35 0 35 400 
10 10 0 10 600 
11 10 0 10 400 
12 25 0 25 400 
13 15 0 15 700 
14 15 0 15 600 

  
UPmin  وUPmax  حداقل و حداكثر بار قابل  لجدواين در

  .قطع را نشان مي دهند
  
  


