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روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروجهای

mohsenkia@pardisiau.ac.ir

شناخته میشوند .خطوط انتقال از مهمترین تجهیزات شبکۀ قدرت هستند که خروج آنها میتواند منجر به خروجهای پیدرپی بعدی شـود .در
این مقاله ،با استفاده از درخت تصمیمگیری که از روشهای هوش مصنوعی است ،به شناسایی آنالین خطوط بحرانی شبکه که منجر به ایجـاد
خروجهای پیدرپی میشوند ،پرداخته میشود .درخت تصمیم آموزشدیده قادر است در هر نقطۀ کار ،شکننده بودن یا نبودن شبکه را تخمـین
بزند و بهرهبردار خواهد توانست بر طبق آن شرایط بهرهبرداری را تغییر دهد .بدین منظور در گام اول با معرفی شاخصهای مناسب و بر اساس
خاموشیهای ایجادشده در تمامی آرایشهای بار و تولید مختلف و همچنین آرایشهای مختلف شبکه ،ورودیهـا و خرویـیهـای ززم بـرای
درخت تصمیم تولید میشوند .در گام بعد ،از نتایج بهدستآمده در گام اول با استفاده از آمـوزش درخـت تصـمیمگیـری ،الوـوریتمی بـرای
شناسایی آنالین خطوط بحرانی و شکنندگی شبکه برای ایجاد خاموشی پیشنهاد میشود .روش پیشنهادی در شبکۀ اسـتاندارد  ۹۳بـاس IEEE

پیادهسازی و نتایج آن ارائه میشود.

واژههای کلیدی:

سیستم قدرت ،خاموشی سراسری ،خروجهای پیدرپی ،درخت تصمیمگیری ،شکنندگی شبکه.
] [ DOI: 10.22052/8.4.2

* نویسنده مسئول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

چکیده :خاموشیها همواره از عوامل اصلی تهدید برای امنیت سیستمهای قدرت هستند .خروجهای پیدرپی از اصلیترین عوامل خاموشیها

روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروجهای...
است [5ر .]6دقت پخش بار مستقیم نسبت به پخش بار متناو

 .۷مقدمه
از دیرباز مسئلۀ امنیت و پایداری سیستمهای قدرت بهصورت مسئلهای
جدی مورد توجه بوده است؛ زیرا هرچند طراحان سیستم قدرت با در
نظر گرفتن فواصل اطمینانی مناسب بررای ظرفیرت تولیرد ژنراتورهرا،
ظرفیت انتقال خطوط ،ترانسها ،سعی در طراحی سیستمی برا قابلیرت
اطمینان باال داشتهاند ،حوادث پیشبینینشده گاهی عملکرد سیسرتم را
دچار اختالل کرده است.
مسئلۀ خروج المانهای سیستم قدرت (خروج با برنامرهریرزی یرا
خروج اتفاقی) شرایط مختلفی را از نظرر کراری بررای سیسرتم ایجراد
باشند ،خروج یک المان ممکن است بهدلیرل عرد همراهنگی الز در
بین المانهای شبکه (ژنراتورها ،ترانسها ،خطوط و بارها و )...باعر
خروج المانهای دیگر گردد .این روند بهگونهای پیش خواهد رفت که
بعد از خروج چند المان ،در صورت عملکرد مناسب سیستم حفاظتی،
بقیۀ شبکه پایدار خواهرد مانرد .در غیرر ایرن صرورت سیسرتم دچرار
اختالالت بیشتری شده و ادامۀ این روند باع

ایجاد خاموشی ناحیهای

یا سراسری خواهد شد .به آسیبپذیری شربکه در برابرر خرروج یرک
تجهیز ،میزان شکنندگی و به آسیبپذیری شبکه در برابرر خرروج آن،
تجهیز گفته میشود .در هر شبکه که آسیبپذیری ناشی از خروج یک
تجهیز کمتر باشد ،آن شبکه پایدارتر است.
تحلیل دادههای خاموشی سراسرری نشران مریدهرد کره هزینره و
احتمال خاموشی سراسری بسیار بیشتر از حد تصور است [ .]1تقریبرا
علت تمامی خاموشیهای سراسری خروجهای پیدرپری هسرتند .هرر
را افزایش میدهد و در نهایت باع

خاموشی میشود .انواع مدلهای

خروجهای پیدرپی با جزئیات در مراجع [2ر ]4توصیف شده اسرت .در
این مدلها ،روشها و مکانیز هرای مختلفری بره کرار رفتره اسرت .در
هیچیک از این مدلها شبکه بهصورت دقیق مدل نشده است.
تحلیل پخش بار مسرتقیم 1روشری تقریبری بررای تعیرین بارهرای
استاتیک در شبکۀ قردرت اسرت .در ایرن روش از تلفرات خطروط و
اختالف ولتاژ گرهها صرفنظر میشود .کاربردی بودن این روش بدان
سبب است که میتوان توسط آن بار تقریبی تجهیزات را بدون نیاز بره
روشهای مبتنی بر تکرار محاسبه کرد .این روش در مقایسه با تحلیرل
پخش برار متنراو  2از قبیرل روشهرای نیروتن -رافسرون و گرو -

1. DC Load Flow
2. AC Load Flow

سادهسازیها تقریب خوبی از توزیع توان در تجهیزات را مریدهنرد و
به دلیل کم شردن برار محاسربات ،روشری مناسرب بررای مردلسرازی
خروجهای پیدرپی است .در تحلیل حالت پایای خروجهای پیدرپی،
به دفعات از مدل پخش بار مستقیم کره تقریبری از معرادالت متنراو
سیستم قدرت بروده ،اسرتفاده شرده اسرت .در مرجرع [ ]7یرک بسرتۀ
نر افزاری با نا مَتکَسک 3در نر افزار متلب برای تحلیرل خرروجهرای
پیدرپی با کمک مدل پخش بار مستقیم برای اهرداف آکادمیرک ارائره
شده است .در مرجع [ ]8یک روش احتماالتی برای پیشبینری خرروج
پیدرپی در سیستم قدرت ارائه شده اسرت کره برر اسرا

حرد قیرود

حرارتی خطوط و اولین حادثه ،میتواند خروج خرط انتقرال بعردی را
پیشبینی کند .اما مشکالت و خرابیهای سیستم حفاظتی در نظر گرفته
نشده است .در مقالۀ مرجرع ] [9خاموشری برا اسرتفاده از پخرش برار
مستقیم مدل شده و خرابیهای پنهان سیستم حفراظتی مرورد بررسری
قرار گرفته است.
در مرجع ] [11دربارۀ بازیابی ،کراهش و پریشبینری خرروجهرای
پیدرپری گزارشری ارائره شرده اسرت کره در آن ،مردلهرای مختلرف
شبیهسازی برای تحلیل خروجهای پیدرپی آمرده اسرت .تمرامی ایرن
مدلها روی مجموع معینی از فرضیات ،بررای دسرتیابی بره تقریبری از
سیستم قدرت واقعی تمرکز دارند .اما هنوز بهدلیل پیچیدگی زیاد شبکۀ
قدرت ،مدل کاملی ارائه نشده است .با وجود مطالعات گوناگون دربارۀ
اعتبارسنجی ،استفاده از نظریۀ گراف و شبکۀ پیچیده برای مردلسرازی
خروجهای پیدرپی ،در خصوص مقایسۀ این روشها کار زیادی انجا
نشده است .دابسون و همکارانش [11ر ]12مدل احتماالتی اُپا 4را ارائه
کردند .کاررا

[13ر ]14دربارۀ بحرانیرت خودسرازمان دهریشرده در

خروجهای پیدرپی بر پایۀ مدل منچسرتر ]15رر [16و مردل آبشراری
]17ر [18کار کرده است .بیشترِ مدلهای ارائهشده بر پایرۀ پخرش برار
مستقیم هستند که همین امر مدلسازی خاموشی سراسرری برر اسرا
پخش بار مستقیم را توجیهپذیر میسازد.
در مقالۀ مرجع ] [19مقایسهای بین دو روش آنالیز پایداری گرذرا
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و روشی بر پایۀ پخش بار مستقیم ارائه شده و نتایج آن روی شبکۀ 39
با

تست شده است .نتایج بهدستآمده در این مقاله نشان میدهد که

این دو روش تا آبشارهای اولیه نتایج مشابهی دارند ،امرا برا پیشررفت
بیشتر خروجها ،نتایج از هم فاصله میگیرند.
3. Matcasc
4. OPA
)5. Transient Stability Analysis (TSA

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

سایدل ،که روشهایی مبتنی بر تکرارند ،از مزیتهای خوبی برخوردار

سادهسازیهای انجرا شرده در آن کمترر اسرت .برا وجرود ایرن ،ایرن

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

خروج باع

ضعیفتر شدن سیستم شده و احتمال خروجهای بعردی

بهدلیل
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میکند .در صورتی که این خرروجهرا بردون برنامرهریرزی و ناگهرانی

3

 4نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
فلوی تروان اکتیرو 3خطروط برهعنروان ورودی درخرت تصرمیم

با وجود اینکه مدلهای مختلفی برای مردلسرازی خاموشریهرای

آموزشدادهشده.

سراسری ارائه شده ،مطالعات در زمینۀ پیشبینری خاموشری برهنردرت
انجا شده است؛ همین امر ضرورت انجا این پروژه را بیش از پریش

در ادامه ،در بخش ( )2مدلسازی و الگوریتم پیشرنهادی حروادث

آشکار میکند .اگر بتوان قبل از وقوع حادثه ،تجهیزاتی را کره خرروج

پی درپی بررسی شده است .شاخص پیشنهادی خاموشی در بخش ()3

آنها منجر به چنین حوادثی میشروند شناسرایی کررد ،مریتروان گرا

پیشنهاد شده است .در بخرش ( )4بره شربیهسرازی و مطالعرۀ مروردی

مؤثری در جلوگیری از بهوجودآمدن چنین حوادثی برداشت.

پرداخته شده است .در نهایت در بخرش ( )5نتیجرهگیرری ارائره شرده

با توجه به اینکه اندازهگیری و محاسبۀ شاخصهایی از قبیل میزان
بار خاموششده و تعداد جزایری که در اثر خروج خط بحرانی تشکیل
میشوند فقط زمانی امکانپذیر است که شبکه این اتفاق را تجربه کرده
برای شبکه ،آموزش شبکۀ هوشمند در حالت عرد اتصرال بره شربکه
(آفالین) و استفاده از آن در هنگا بهرهبررداری از شربکه اسرت؛ زیررا
دادههای ورودی شبکه ،همان اطالعرات بهررهبررداری در حالرت کرار
عادی شبکه هستند ،پس قبل از خروج خطوط بحرانی و حادث شردن
خاموشی ،میتوان از بروز این حوادث جلوگیری کرد.
در این مقاله ،میزان توانمندی درخت تصمیمگیری در دستیابی بره
هدف مورد نظر بررسی شده است .بررای اینکره شربکۀ آمروزشدیرده
بهخوبی عمل کند ،باید نمونهها برهقردری باشرند کره تمرامی شررایط
احتمالی بهرهبرداری را پوشش دهنرد .هردف از ایرن مقالره ،شناسرایی
آنالین خطوطی است که در وضعیت بحرانی قرار دارند و خروجشران
میتواند منجر به وقوع حوادث پیدرپی و در نهایت ایجراد خاموشری
در شبکه گردد .از آنجا که اغلب خروج پیدرپی خطروط پربرار عامرل
اصلی خاموشیها شناخته میشود ،تمرکرز اصرلی ایرن مقالره روی ایرن

 .۲مدل پیشنهادی حوادث پیدرپی
در ادامه ،ابتدا با معرفی شاخصهای مناسب و بر اسا

شبیهسازیهرای

صورتگرفته در تمامی حاالت شبکه ،ورودیهرای الز بررای آمروزش
درخت تصمیم تولید میشود؛ سپس از نتایج بهدسرتآمرده در گرا اول،
برای تهیۀ الگوریتمی برای شناسایی آنالین خطوط بحرانی و شرکنندگی
شبکه بهره گرفته میشود .ساختار الگوریتم پیشنهادی بررای مردلسرازی
حوادث پیدرپی در شرکل ( )1نشران شرده اسرت .فراینرد الگروریتم را
میتوان به چهار بخش تقسیم کرد.
الف .آغاز خروجهای پیدرپی
چون هدف روش پیشنهادی شناسایی خطروط بحرانری شربکه برا
پتانسیل گسترش خروجهای پیدرپی و ایجاد خاموشی در شبکه است،
در شرایط کاری مورد مطالعه ،باید خرط مرورد نظرر برهعنروان حادثرۀ
آغازگر خارج شده و اثر آن روی رفتار سیستم بررسی شود .به همرین
دلیل در شرایط بارگذاری و آرایش مختلف شبکه ،اولرین اقردا بررای
شروع خروجهای پیدرپی ،خارج کردن خط آغازگر است.

بهصورت پیدرپری خرارج شردند و خاموشری بزرگری را در آمریکرای

خارج شدن خطوط پربار یکی از اصرلیتررین علرل خرروجهرای

شمالی رقم زدند [ ،]21همچنین خروج پریدرپری خطروط از آلمران ترا

پیدرپی است [ .]22بنابراین از این به بعد ،هریک از این خروجها یک

اروپای شرقی در سال  2116خاموشی اروپا را به وجود آورد [.]21

حادثۀ خروج پی درپی نامیده می شود .مجموعه خروجهای پیدرپی که





ارائۀ یک مدل کارآمرد و کراربردی بررای مردلسرازی حروادث

میکند ،بهعنوان یک مسیر خاموشی تعریف میشود .هنگامی که اولین

پیدرپی.

حادثه اتفاق میافتد ،توان برخی از خطوط ممکن اسرت از حرد تروان

ارائۀ روشی برای پیشبینی شکنندگی شبکه در برابر خروج یرک

حرارتی آنها عبور کند .رلهها در برابر ایرن اضرافهبرار واکرنش نشران

خط.

میدهند و پس از زمان معینی ،خط را از مدار خارج میکنند.

آموزش درخت تصرمیم برهصرورت آفالیرن و برهکرارگیری آن

در این مقاله ،زمان عملکرد رلههای حفاظتی ،آنی در نظرر گرفتره

به صورت آنالین و بررسی پتانسیل شبکه برای ایجراد خاموشری

شده است ،به همین دلیل در هر لحظه برای تمامی خطوط ،نسبت توان

2

استفاده از دادههای واحد اندازهگیری فازور (  )PMUبرای تهیرۀ
1. Ohio US State
2. Phasor Measurement Unit

نسبت خارج میشود.

3. Active Power Flow

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

عبوری به حد توان حرارتیشان محاسبه شده و خطِ دارای بزرگترین

سراسری در هر لحظه.


بهدنبال حادثۀ آغازگر اولیه رخ میدهد و بخشی از شربکه را خراموش

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

موضوع است .برای مثال ،خطوط پربار در ایالت اوهایو 1در سال ،2113

ب .خروج خطوط دچار اضافهبار

جنبههای نوآوری این مقاله شامل گزینههای زیر است:

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-28

باشد ،یکی از روشهای بسیار مناسب برای تشرخیص احتمرال خطرر

است.

روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروجهای...
:



مقدار تمامی ولتاژها برابر یک است.



اختالف زاویۀ فاز ولتاژها بسیار کم است.

5

با در نظر گرفتن این فرضیهها توان عبوری از خطی که گره  iرا به
:

گره  jمتصل میکند ،از تابع زیر به دست میآید ]:[23

)
(

) fij  Bij  (i   j

( )1

که  Bijسوسپتانس خط متصلکنندۀ گره  iا شربکه بره گرره  jا شربکه

:

است.
میتوان معادلۀ ( )1را برحسرب تروانهرای تزریقری و مشخصرات
توپولوژیکی سیستم بهصورت ماتریسی زیر نوشت:

:

( )2

(
:

f  Y  A 

که  Yماتریس قطری سوسپتانس خطروط اسرت .مراتریس  Aمراتریس

DCPF

تالقی است که سطرهای آن نمایندۀ خطوط و سرتونهرای آن نماینردۀ
گرههای شبکه هستند.
( )3

1 if theline k leaves nodei

Aki  1 if theline k enters nodei
0 otherwise


د .تشکیل یزایر بهواسطۀ خروجهای پیدرپی
در طول فرایند حوادث پیدرپی ،یک شبکۀ بههمپیوسته ممکن است

:

به جزایری تبدیل شود که هریک میتواند بهصورت مستقل به کار خرود
ادامه دهد .هر جزیره توپولوژی 1و نقطۀ کار مخصوص بره خرود دارد و
اینکه در هر جزیره خروجها ادامه پیدا کند ،امکان دارد.
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)

برای سادهتر شدن فرایند شبیهسازی ،هنگامی کره جزیرره تشرکیل
میشود ،با آن جزیره همانند شبکۀ مستقل بههمپیوسته رفتار مریشرود.
:
Redispatch

است تعادل بار و تولید بر هم بخورد .به همین دلیل اگر در جزیررهای
تولید از بار بیشتر شود ،از کوچکترین ژنراترور شرروع بره قطرع برار
میکنند و در صورت بیشتر بودن بار شبکه از میرزان تولیرد ،برارزدایی

شکل ( :)۷فرایند ارزیابی خاموشی ناشی از خروجهای پیدرپی بهدنبال
حادثۀ خروج یک خط مشخص

انجا میشود تا تعادل بار و تولید برقرار شود.

 .۹شاخص خاموشی

هنگا وقوع حادثۀ جدید ،یک پخش بار مستقیم اجرا میشود تا با

و بهعبارتی میزان شکنندگی و آسیبپذیری شبکه در برابر خرروج هرر

همان شرایط تولید و مصرف قبل ،میزان توان عبوری خطوط محاسربه

خط ،باید شاخصی تعریف شرود .برر اسرا

ایرن شراخص مریتروان

شود .در مسئلۀ پخش بار مسرتقیم ،هردف ،محاسربۀ تروان خطروط برا

پتانسیل خروج خطوط برای ایجاد حوادث پیدرپی منجر به خاموشری

داشتن توانهای تزریقی به سیستم است .فرضیات پخش برار مسرتقیم

را ارزیابی کرد .همچنین میتروان بحرانری برودن خطروط مختلرف را

بدین شرح است:

بهطور مقایسهای برای رتبهبندی تعیین کرد.



سیستم بدون تلفات بوده و رسانایی هر خط صفر است.
1. Topology
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ج .محاسبات پخش بار مستقیم

بهمنظور ارزیابی درجه و شدت آسیبرسانی مرتبط با خروج یک خط

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

:
Redispatch

اما نکتۀ قابل توجه اینجاست هنگامی که جزیره تشکیل میشود ،ممکن

 6نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
در این مقاله ،میزان توان ازدسترفته بهواسطۀ حروادث پریدرپری

درخت تصمیم 1پیشگوی آسیبرسانی به کار میروند؛ درحالیکه کرل

بهدنبال خروج یک خط ،بهعنوان شاخص آسیبرسرانی خرط اسرتفاده

بار خاموششده مربوط به حادثرۀ اولیرۀ خرط  ،26دادههرای خروجری

شده است که از این پس شاخص خاموشی خط نامیده میشرود .بایرد

درخت تصمیم را میسازند.

یادآور شد که شاخص خاموشی مربوط به هرر پیشرامد خرروج خرط،
بهشدت به شرایط بهرهبرداری سیستم و ساختار شبکه وابسته است.
در ( )4مقدار شاخص خاموشی بهصورت درصد بار خاموششردۀ

P

DI

( )4



iI d DI

D0

P

D0

P

تشکیلشده را بهازای خروج خط  26برهعنروان حادثرۀ آغرازگر نشران
میدهد .همان طور که مشخص است ،برای مثال بار کل  311سناریوی
بهرهبرداری در محدودۀ  6511-6111 MWاست که از بین آنها 159

کل در پایان فرایند خروجهای پیدرپی تعریف شده است:
d D0

جرردول ( )1خالصررهای از آمررار خاموشرریهررا و تعررداد جزایررر

P 

d D0

در شرایط اولیه قبل از خروج و در جزایر تشکیلشده بعرد از سلسرله

هسررتند .کررل بررار ازدسررترفترره در تمررامی ایررن  159سررناریو،
 424318 MWاست .همان طور که در ردیف انتهایی جدول مشخص
است ،خاموشی کل مربوط به این سناریو  424318 MWاست .همران
طور کره مالحظره مریشرود برا افرزایش سرطر برار سیسرتم ،تمرامی

حوادث پیدرپی نشان میدهد I .تعداد جزایر تشکیلشده است.

شاخصهای خاموشی که آسیبرسرانی خرط  26را نشران مریدهنرد،

 .۷ .۹محاسبۀ شاخص خاموشی

افزایش مییابند.

برای تست و پیادهسازی روش ارائهشده ،از شبکۀ  39با

نشراندادهشرده

یدول ( :)۷آمار کلی از شبیهسازی حوادث پیدرپی با خروج خط ۲2

در شررکل ( )2اسررتفاده شررده اسررت .ایررن سیسررتم  46خررط 11 ،واحررد

بهعنوان حادثۀ آغازگر اولیه

نیروگاهی و  19شین بار دارد .مدلسازی خروجها و ساخت سناریوها

سطر بار

سطر بار

سطر بار

سطر بار

سطر بار

سطر بار

1

2

3

4

5

6

نشاندادهشده در شکل ( )1بررای تمرامی سرناریوهای بهررهبررداری و

بار کل

زیر

-5511

-6111

-6511

-7111

باالی

(مگاوات)

5111

5111

5511

6111

6511

7111

خروج خط  26بهعنوان حادثۀ اولیه و خطی که ارزیابی آسریبرسرانی

تعداد

134

197

374

311

215

87

در نر افزار متلب انجا شده است .شبیهسازی خرروجهرای پریدرپری

آن مدنظر است ،انجا شده است.

سناریوها
سناریوهای
بحرانی

25

47

116

159

141

68

18/6

23/8

31

53

68/3

78/2
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بهطوری که  PD0و  PDIبهترتیب توان بار را در شینهای شربکه

سناریو در برابر خروج خط  26برهعنروان خرط آسریبرسران بحرانری

درصد
سناریوهای

کل

22745

92414

271247

424318

421486

184915

(مگاوات)

جدول ( )2توالی حوادث پی درپی را که بعد از خروج اولیۀ خرط
شمارۀ  26در سناریوی نمونه با بار کل  6161 MWبه وجود آمدهاند،
نشان میدهد .در این سناریو ،خطوط شمارۀ  9و  28برای تعمیرات از
مدار خارج بودهاند ،شبکه به چهار جزیره تجزیه شده و درمجمروع برا
متحمل شدن میزان  2991 MWخاموشری ،در نقطرۀ مانردگار جدیرد
شکل ( :)۲شبکۀ  ۹۳باس مورد استفاده
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بحرانی
خاموشی

مستقر شده است.

ارزیابی شده است .توان اکتیو تمامی خطوط در شررایط حالرت پایرای
قبل از پیشامد اولیه ،برای آمادهسازی دادههای ورودی جهت آمروزش
1. Decision Tree

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

بنابراین مطابق با هر سرناریوی بهررهبررداری ،آسریبرسرانی خرط

روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروجهای...

7

یدول ( :)۲توالی حوادث پیدرپی ایجادشده در پی خروج اولیۀ خط
شمارۀ  ۲2در سناریوی نمونه
توان عبوری

شمارۀ خط

با

با

خارجشده

ابتدا

انتها

16

17

19/49

24

-917/5
-1194
1158

ردیف

نوع خروج

1

حادثۀ آغازگر اولیه

26

2

حادثۀ پیدرپی اول

38

23

3

حادثۀ پیدرپی دو

24

14

15

4

حادثۀ پیدرپی سو

27

16

19

قبل از خروج
(مگاوات)

شکل ( :)4شاخص مشارکت خطوط برای شرکت در حوادث پیدرپی

الگوی توان اکتیو خطوط در شرایط قبل از وقروع حادثرۀ آغرازگر
اولیه که بهعنوان ورودی درخت تصمیم به کار مریرود ،در شرکل ()3
نمایش داده شده است .مشارکت خطوط مختلرف شربکه در حروادث

شکل ( )5تعداد دفعاتی را که هر خط در زنجیرۀ خروجهای پیدرپی

پیدرپی برای ایجاد زنجیرۀ حوادث و مسیر خاموشی متفراوت اسرت.

تمامی مسیرهای خاموشی بهعنوان اولین خروج مشرارکت کررده اسرت،

برخی خطوط پتانسیل بیشتری برای مشارکت در آبشار اول را داشته و

نشان میدهد .برای مثال ،خرط  24تعرداد  72مرتبره از برین  589مسریر

برخی پتانسیل مشارکت در آبشارهای دو  ،سون و چهار را دارند.

خاموشی در اولین خروج بعد از خرروج خرط  26خرارج شرده اسرت.
مالحظه میشود که خط  24بهدلیل موقعیتش نسربت بره خرط  26دارای
بیشترین آمار در خروج پی در پی اولی است .عموما با جردا شردن ایرن
خط یک جزیره مستقل تشکیل میشود .بنرابراین مریتروان خرط  24را
بهعنوان خطی بحرانی برای انتشار خاموشی در شبکه منظور کرد.
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مربوط به  98۳مسیر خاموشی در پی خروج اولیۀ خط ۲2

شکل ( :)۹الووی توان اکتیو خطوط برای سناریوی نمونه

با توجه به اینکه  589سناریو از کل  1311سناریو منجر به خروجهرای
 589مسیر خاموشی ایجاد شده است .برای هر خطی که در این مسریرهای
خاموشی مشارکت کرده ،میتوان یرک شراخص مشرارکت تعریرف کررد.
شاخص مشارکت هر خط در واقع نمایندۀ تعداد دفعاتی است که آن خرط
در تمامی این  589سناریو تکرار شده است .این تکررار مریتوانرد در هرر
سناریو در آبشار اول ،دو و ...باشد .به عبارت دیگر ،شاخص مشارکت هر
خط از تقسیم تعداد مشارکتهای هر خط در تمامی مسیرهای خاموشی بر
کل مسیرهای خاموشی به دست میآید .برای مثال ،شاخص مشارکت خط
اول  1/35است که نشان میدهد خط اول در 35درصد خاموشیها حضور
داشته است .هرچقدر شاخص مشارکت یک خط برزرگترر باشرد ،میرزان

شکل ( )6آمار مشرارکت در آبشرارهای دو  ،1سرو و چهرار را
نشان میدهد .برای نمونه ،خط  1تعرداد  78مرتبره در آبشرار دو 44 ،
مرتبه در آبشار سو و  34مرتبه در آبشرار چهرار  ،و درمجمروع 156
مرتبه در آبشارهای دو  ،سو و چهار مشارکت کرده است؛ همین امر
میزان اهمیت این خط در گسترش و انتشار خاموشی را نشان میدهد.

خط  26بیشتر است (شکل .)4

1. Second Cascade

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

بحرانی بودن آن خط در انتشار خروجهای پیدرپری بعرد از خرروج اولیرۀ

شکل ( :)9فرکانس مشارکت خطوط در اولین حادثۀ پیدرپی

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

پیدرپی پس از خروج اولیۀ خط  26شده ،میتوان گفرت کره درمجمروع،

 8نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
ایجاد شده است .برای هر سطر بار ،حول بار و تولید پایۀ متنراظر برا آن

مشارکت خطوط در حوادث پیدرپی:
دو

 ،سو

سطر ،بار و تولید تمامی با ها بهصورت تصادفی برهانردازۀ  %15تغییرر

 ،چهار

داده شده و بدین ترتیب برای هر سطر بار حدود  311الگوی بار -تولید
ایجاد گردیده است.
سناریوهای ورودی
خل سناریوها و
اندا یری

شکل ( :)2فرکانس مشارکت خطوط در حوادث پیدرپی دوم (آبی) ،سوم
(نارنجی) و چهارم (خاکستری)

ساختار وج داد های ورودی -خرو ی

درخت تصمیم یکی از روشهای پرکاربرد در زمینۀ استنتاجهای قیاسی
یا پیشبینی است .درخت تصمیم بهطور موفقیتآمیزی در کاربردهرای
گوناگون به کار رفته است .برای تشکیل درخت تصمیم ،تکنیرکهرای
مختلفی از قبیل درخت تصمیم قیاسی ،1کارت 2و  C4.5معرفری شرده
است [ .]24روش  C4.5در حضور دادههای دارای نویز مقراو اسرت.
درخت تصمیم با استفاده از مجموعهای از نمونههای آموزشی سراخته

fi > ti
خیر

fn > t n
بله
خیر
S
U

دستهبندی دادهها از روش جستوجوی باال به پایین استفاده مریکنرد.

گره بر اسا

پاسخهای ممکن برای سرؤال ،بره دو زیرربخش تقسریم

میشود .همان طور که در شکل ( )7نشران داده شرده اسرت ،درخرت
تصمیم با یک سؤال در ریشه شروع میشود .برای پاسخ به هر سرؤال،
میبرد.

بله
fm > tm
بله
خیر
S
U

ر های
داخلی

ر بر

شکل ( :)۱قسمتهای اصلی یک درخت تصمیم نمونه

به منظرور لحراظ کرردن تر ثیر سراختار شربکه در ارزیرابی شردت
آسیبپذیری یک نقطۀ کرار سیسرتم یرا درجرۀ آسریبرسرانی خرروج
خطوط در سیستم ،عالوه بر ساختار پایرۀ شربکه ،سراختارهایی کره در
آنها یک یا دو خط شبکه برهمنظرور تعمیررات یرا شررایط اضرطراری
خارج شده باشند ،نیز در فرایند ارزیابی حوادث پیدرپی در نظر گرفته
شده است .در واقع با ایرن کرار ،الگروریتم پیشرنهادی در برابرر تغییرر

 .۷.4ایجاد نمونههای آموزشی درخت تصمیم

توپولوژی ناشی از تعمیرات خطوط نیز پاسخگو خواهد بود .برای هرر

برای تهیۀ نمونههای آموزشی باید طیف وسیعی از شرایط کاری سیسرتم

سطر بار و آرایش خاص از شبکه با تغییررات تصرادفی برار شرینهرا

اعم از سطر بار ،آرایش بار و تولید در روی شینهرای برار و نیروگراهی

حاالت مختلف بهررهبررداری برهگونرهای ایجراد شردهانرد کره درجرۀ

ایجاد شوند؛ بهگونهای که این نمونههرا دربردارنردۀ درجرات مختلرف از

آسیبپذیری شبکه در برابر خروج خط مرورد مطالعره در یرک طیرف

آسیبپذیری و در نتیجه میزان خاموشی شبکه باشند .بره عبرارتی دیگرر،

نسبتا وسیعی از حالت امنیت کامل بردون خاموشری ترا امنیرت بسریار

نمونهها باید دربردارندۀ حالتهای ایمن و شرایط بسیار بحرانی شبکه از

ضعیف با بیشترین تعداد جزایر و میزان خاموشری قررار داشرته باشرد.

لحاظ پتانسیل جزیرهای شدن و خاموشی بار شبکه باشند.

شایان ذکر است که برای تحلیل میزان آسیبرسانی هر خط ،باید یرک

این بار  5سطر بارگذاری مختلف در محدودۀ  1/8تا  1/21برابر بار پایه
1. Inductive Decision Tree ID3
2. Cart

درخت جداگانه آموزش داده شود و برای هر آموزش دادههای مناسب
تهیه گردد.

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

بار پایۀ شبکه برابر  6254 MWدر نظر گرفته شده است .برر اسرا

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

از مجموعررهای معیارهررای آمرراری مخصرروص دسررتهبنرردی داده بهررره

fj > tj
خیر

نمونههای تست نامیده میشوند ،به کرار مریرود .ایرن درخرت بررای

پرسش ها دربارۀ ویژگیهای مرتبط با داده دستهبندی مریشروند .یرک

بله

fk > tk

میشود و بررای دسرتهبنردی مجموعرهای از نمونرههرای نرامعلو کره

درخت از گره ریشه شروع میشود و نمونهها با طررح مجموعرهای از

ر ریشه
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 .4آموزش درخت تصمیم

روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروجهای...

(جدول  )3از روش ارائهشده ،امکان پیشبینی خاموشی شبکه با دقرت

 .۲. 4نتایج آموزش درخت تصمیم
در این مقاله ،برای تشکیل درخت از تکنیک  C4.5و نر افزار کلمنتین

1

استفاده شده است .ورودیهای درخت تصمیم را شرایط بهررهبررداری
سیستم در وضعیت ماندگار قبل از اختالل اولیه تشکیل میدهد .از بین
همۀ متغیرهای بهرهبرداری ،فلوی اکتیو خطوط دارای بیشترین ت ثیر بر
اضافهبار سایر خطوط است .لذا در این مقاله ،فلوی توان اکتیو خطوط
در شرایط ماندگار قبل از اختالل آغازگر بهعنوان ورودیهای درخرت
تصمیم انتخا

شدهاند .چون الز است تمامی توانهای اکتیو خطروط

در بازههای زمانی کوتاه و همزمان در دستر

باشند ،درخت آمروزش

برای پیشبینی شکننده بودن شبکه استفاده میکند .بدیهی است که بین
شرایط ماندگار قبل از اختالل کره توسرط فلروی تروان اکتیرو خطروط
نمایش داده میشود و درجۀ آسریبپرذیری شربکه ،ارتبراط مسرتقیم و
تنگاتنگی وجود دارد .با توجره بره پیچیردگی ایرن رابطره ،از درخرت
تصمیم برای یادگیری آن استفاده شده است .مجموعۀ بردارهای فلروی
اکتیو خطوط مربروط بره سرناریوهای مختلرف ،مراتریس ورودیهرای
آموزش درخت را تشکیل میدهند .بنابراین برای شبکۀ  39با  ،تعداد
ستونهای ماتریس ورودی برابر  46و تعداد سطرهای آن معادل تعداد
نمونههای آموزشی یعنی  789نمونه است .جدول ( )3عملکرد مربوط
به آموزش و تست درخت تصرمیم پیشرگوی آسریبرسرانی را نشران
میدهد .همان طور که دیده میشود ،آموزش و تست با کمترین خطای
ممکن انجا شده است.

ریسک

آموزشی

را پیشبینی کرد و در صرورت نیراز و قبرل از وقروع حادثرۀ آغرازگر،
عملیات اصالحی را انجا داد .با توجه به اینکه روند ساخت دادههرای
آموزشی و دادههای استفادهشده در تست متفاوتاند ،میتوان اطمینران
داشت که روش ارائهشده در تمامی تغییررات قابرل پریشبینری شربکه،
کارایی الز را خواهد داشت.

 .9نتیجهگیری
وقرروع خاموشرریهررا از برردترین اتفاقررات ممکررن در شرربکه محسررو
میشوند .بهدلیل طبیعرت ذاتری پیچیردۀ شربکه و دینرامیکی برودن آن،
پیشبینی چنین پدیدهای مشکل است .در این مقاله ،بر روی پیشبینری
شکنندگی شبکه در برابر خروج یک خط تمرکز شده است .مدلسازی
خروجهای پیدرپی با استفاده از پخش بار مستقیم انجا گرفته و نتایج
روش پیشنهادی روی شبکۀ  39با

صحتسنجی شده اسرت .دقرت

پخش بار مستقیم نسبت به پخش بار متناو  ،بهدلیل سادهسرازیهرای
انجا شده در آن کمتر است .با وجود این ،این سادهسرازیهرا تقریرب
خوبی از توزیع توان در تجهیزات را میدهند و بهدلیل کرم شردن برار
محاسبات قابلیت بررسی خروجهای آبشاری بیشرتری را داده و روش
مناسبی برای مدلسازی خروجهای پیدرپی اسرت .بررای پریشبینری،
درخت تصمیم که یکی از روشهای پرکاربرد در زمینرۀ اسرتنتاجهرای
خطوط بهعنوان ورودی درخت و میزان خاموشی بهعنوان خروجی در

یادگیری
غلط

تست
درصد

تعداد

یادگیری

سناریوهای

صحیر

تست

تخمین
غلط

درصد
تخمین
صحیر

نظر گرفته شده است .از کل تعداد سناریوها 61درصد برای آموزش و
41درصد برای تست استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که تغییر الگوی بار و تولید با ثابت بودن میرزان

آسیبرسان

355

1

111

234

1

111

مصرف ،میتواند شکننده بودن یرک خرط را تحرتتر ثیر قررار دهرد.

ایمن

434

1

111

277

1

111

همچنین نشان داده شده است که برخی از خطروط کره در آبشرارهای
اول خارج میشوند ،میتواند تا چه اندازه ت ثیرگذار باشد؛ برهگونرهای

استفادهشده در آموزش 355 ،سناریو خاموشی را تجربه کرده و تمامی

داد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که روش ارائهشده در ایرن مقالره

آنها بهخوبی دستهبندی شدهاند .همچنین از برین  511سرناریویی کره

میتواند بهطور مؤثر در پیشبینی میزان شکنندگی شبکه و پتانسریل آن

برای تست درخت تصمیم آموزشدادهشده به کار رفتره 234 ،سرناریو

در ایجاد خاموشی ،مورد استفاده قرار گیررد .در ایرن مقالره از درخرت

خاموشی را تجربه کرده و  277سناریو ایمن بوده است .مالحظه میشود

تصمیم بهعنوان یکی از روشهای هوش مصنوعی استفاده شده اسرت.

که سناریوهای تست بهخوبی توسط درخرت تصرمیم آمروزشدادهشرده

دلیل استفاده از درخت تصمیم ،گسسته بودن خروجیهای مرورد نیراز

پیشبینی شدهاند .مهمترین نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ نتایج بهدستآمرده

(آسیبرسان یا ایمن) و کارایی براالی درخرت تصرمیم در ایرنگونره

1. Clementin

مسائل است .در کارهای آتی ،کارآمدی این روش نسبت به روشهای

] [ DOI: 10.22052/8.4.2

همان طور که در جدول ( )3دیده میشود ،از برین  789سرناریوی

که با اصالح این خطوط میتوان تا حد زیادی خاموشیهرا را کراهش

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.4.8.6

آموزش

خاموشی

فراهم شده است که بتوان آسیبپذیری شبکه در برابر خروج هر خرط

قیاسی یا پیشبینی میباشد ،آموزش داده شده اسرت .تروان عبروری از

یدول ( :)۹آمار عملکرد آموزش و تست درخت تصمیم
تعداد

کامل است .به عبارت دیگر در هر شررایط کراری شربکه ،ایرن امکران

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-05-28

دادهشده در هر لحظه از زمان ،از دادههای واحرد انردازهگیرری فرازور

سناریوهای
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 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی01
روشهای هوش مصنوعی بررسی خواهد شد؛ زیرا در صورت پیوسته

 از قبیل شبکۀ عصبی مورد ارزیابی قرار خواهرد،دیگر هوش مصنوعی

. درخت تصمیم کارایی نخواهد داشت،بودن خروجیها

 همچنین امکران پریشبینری میرزان خاموشری برا کمرک دیگرر.گرفت
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