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بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین

طراحی و توسعۀ آیندۀ سیستم با توجه به رشد بار ولزوم اضافه کردن ژنراتورها ،ترانسـفورماتورها و طوـوج جدیـد در سیسـتم

به توابع هدف است که در این مقاله ،هزینۀ سوطت ژنراتورها ،تلفات توان اکتیو شبکه و شاطص بارپذیری شبکه مورد استفاده قرار گرفتـه
است .بنابراین با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و مقایسۀ دو الگوریتم پسانتشار طوا از این نوع شبکه و تعریف مدل ،به بررسی و تحلیل
پخش بار بهینه پرداطته شده است .با استفاده از نمایههای ارزیابی مدل و آزمون مرگان-گرنجر-نیوبلد ( )MGNعملکـرد ایـن دو الگـوریتم
مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتهاند .از روش آماری بوت استرپینگ نیز برای رسیدن به بهترین عملکرد برای بهبود برآورد پخش بار بهینـه
استفاده شده است .بهمنظور کاهش گامها با طوای کمتر از  %۸برای بهبود برآورد پخش بار بهینه با بهینهسازی توابـع تـ هدفـۀ مـذکور،
شبکههای عصبی بیزین و پرسپترون در شبکۀ استاندارد  ۹3شین  IEEEمورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج ،نقش مؤثر شـبکۀ عصـبی بیـزین
بوت استرپشده را از لحاظ عملکرد در نرمافزار متلب نشان میدهد.

واژههای کلیدی:

برآورد (تخمین) ،پخش بار بهینه ،شبکۀ عصبی بیزین ،بوت استرپینگ ،آزمون .MGN
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* نویسندۀ مسئول
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قدرت ،بدون موالعۀ پخش بار امکانپذیر نیست .ضرورت موالعات پخش بار بهینه نیز عالوه بر موارد ذکرشده برای پخش بار جهت رسیدن
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
هرکدام از این بازنمونهها ،در واقع نمونههایی تصادفی با جایگذاری از

 .۸مقدمه
روش بیزین 1نخستین بار در اوایل دهۀ  ۰۹بهوسیلۀ مک کی و نی ل در
سال  1۰۰2برای ش بهه ه ای عص بی ب ه ک ار ب رده ش د [ 1و  .]2در
شبهه های بیزی برخالف شبهه های عصبی متداول ،هدف ی افتن ی ک
بردار وزن بهینه نیست بلهه ارائۀ عدم قطعیت صریح با توجه به مقادیر
وزن بهوسیلۀ توزیع احتمال ثانویه است [ .]3توسعۀ شبهههای عص بی
به دلیل محدودیتهای حاکم بر آنها ،همواره با مشهالتی همراه ب وده
است .از جمله مهمترین این چالشها تعیین سطح بهینۀ پیچیدگی مورد
در مدل وابسته به تعداد نمونههای آموزش دادهش ده ،مق دار دادهه ای
ناخواسته در نمونهها و پیچیدگی توابع اساسی مورد استفاده اس ت .در
روش شبهۀ عصبی ،استاندارد روش تعیین پیچی دگی م دل ص حیح و
تنظیم شبهه با پیچیدگی دلخواه نسبتاً ناپخته است و اغلب ب ا س عی و
خطا انجام میشود .به عبارتی در این شبههه ای عص بی ،ه یچ روش
سیستماتیهی برای تعیین مدل مناسب وجود ندارد .در روش شبهههای
عصبی بیزین این مسئله را میتوان از راهی سازگار و طبیعی حل کرد.
نامعلومی درجۀ پیچیدگی به وسیلۀ تعریف ابهام اولی ه ب رای مجموع ه
پارامترهای تعریفشده که تعیینکنندۀ درج ۀ پیچی دگی م دل هس تند
انجام میشود .در واقع مدل حاصل ،متوسط تمام مدلهایی اس ت ک ه
پیچیدگی آنها بهوسیلۀ احتمال ثانوی ۀ حاص ل از نمون هه ای ورودی
وزن داده شده است .این روش اجازه میدهد پیچیدگیه ای متف اوتی
در قسمت های مختلف مدل به وسیلۀ دستهبندی پارامترهای قابل تبادل
(که نقش همانندی در مدل دارند) تا هایپرپارامترها داشته باشیم .ح ال
هایپرپارامترهای بین گروهی ی ک هایپرپ ارامتر اولی ه ،سلس لهمراتب ی
تعریف کرد [.]4
2

در آمار ،بوت استرپ یک متد کامپیوتری برای نسبت دادن معی ار
دقت به تخمینهاست .در این تهنیک ،تنها با ی ک روش خیل ی س اده
میتوان تقریباً هر آمارهای از توزیع دادهها را تخمین زد .بهطور عمومی
این روش از روشهای باز نمونهگیری به حساب میآی د .ب ه عب ارت
بهتر ،روش بوت استرپینگ تخمین ویژگیهای یک تخمینزننده (مث ل
واریانس) با استفاده از اندازهگیری هم ین ویژگ یه ا در ی ک توزی ع
تقریبی از کل دادههاست .در حالتی که بتوان فرض کرد مجموعهای از
مشاهدهها از جمعیتی مستقل و بهطور مساوی توزیع شده هستند ،بوت

1. Bayesian Method
2. Bootstrap

بودن نمونهه ا) را پنه ان کن د درح الیک ه در روشه ای دیگ ر ای ن
پیشفرضها بهصورت رسم بیان میشوند [.]5
برای غلبه بر مح دودیت ه ای انتق ال ان ر ی و اس تفادۀ بهین ه از
ساختار شبهه ،راهحلهایی ارائ ه ش ده اس ت ک ه از مه مت رین آنه ا
میتوان به اجرای پخش بار بهینه ( 3)OPFاشاره کرد .در مطالعۀ پخش
بار ،قدرت تولیدی شینه ای کنت رلش ده را مق دار مشخص ی ف رض
میکنند .تعیین این مقدار از قدرتها بهطوری که هزینۀ کل ان ر ی در
سیستم حداقل باشد ،بحث عمدهای با عنوان توزیع اقتصادی 4بار ب ین
نراتورها را مط ر م یکن د [ .]6پخ ش ب ار بهین ه ( )OPFب هط ور
گستردهای در برنامهریزی و بهرهبرداری سیستمهای قدرت نق ش دارد
و هدف آن یافتن مطلوبترین حالت به رهب رداری از سیس تم ق درت
است که در آن ،ضمن رعایت مجموعهای از محدودیتها ،توابع هدف
از جمله هزینه های تولید ،تلفات و بارپذیری بهینه شوند .با توج ه ب ه
اینهه هدف از پخش بار بهینه ،حداقل یا حداکثر کردن یک تابع هدف
است ،انتخاب ای ن ت ابع ه دف از اهمی ت زی ادی برخ وردار اس ت.
انتخاب تابع هدف بیشتر از هر چیزی به دیدگاه بهرهب ردار از سیس تم
قدرت وابسته است .در این مقاله فقط از سه تابع هدف هزینۀ سوخت
نراتورها ،تلفات توان اکتیو شبهه و بارپذیری شبهه استفاده میش ود،
ولی توابع هدف دیگری قابل تعریف و بررسی هستند.
در مرجع [ ]11با استفاده از نمایههای ارزیابی مدل به بهبود برآورد
پخش بار پرداخته شده است و مقایسهها نیز بر اساس دادههای جداول
ص ورت گرفت هان د .در مرج ع [ ]1۰ب ا اس تفاده از ش بهۀ عص بی و
مدلسازی محاسباتی اقدام به تخمین نموده اس ت .در مرج ع [ ]2۹ب ا
مدلسازی ولتا و با استفاده از شبهۀ عصبی ب ه آن الیز پای داری ولت ا
پرداخته شده است .در این مقاله ،با ارائۀ م دل و به رهمن دی از روش
آماری بوت استرپ به بهبود برآورد پخش بار بهینه پرداخته شده است
تا عالوه بر دستیابی به هدف م ذکور ب ا ک اربرد ب وت اس ترپینگ 5در
شبهۀ عصبی بیزین ،بتوان نحوۀ عمله رد و ن وآوری ب هکاررفت ه را ب ا
استفاده از تحلیل آماری اثبات کرد .روشهای متنوعی ب رای بررس ی
تفاوت آماری قدرت تخمین مدلهای مختلف وجود دارد ،که از جمله
آن میتوان به آزمون مرگان-گرنجر-نیوبلد )MGN( 6اشاره ک رد .ای ن
3. Optimal Power Flow
4. Economic Dispatch
5. Bootstrapping
6. Morgan Granger Newbold
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استرپینگ می تواند با ساخت تعدای بازنمون ه پی ادهس ازی ش ود؛ ک ه

است پیشفرضهای مهم برای آنالیز بوت استرپ (مثل فرض مس تقل
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اگر پیچیدگیها احتمال یهسانی داشته باشند میت وان ب رای واری انس

ساخت آزمون فرض آماری استفاده کرد ..ظاهر سادۀ این روش ممهن
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نیاز برای مدلسازی مسئلۀ مورد مطالعه است .بهینۀ تعداد درجۀ آزادی

مجموعه دادههای اصلی هستند .همچنین از بوت استرپ م یت وان در

بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین 3
آزمون برخالف سایر معیارها ،دارای این مزی ت اس ت ک ه م یتوان د
معنیدار بودن تفاوت مدلهای مختلف را نیز بررسی کند [.]7
در این مقاله ابتدا به بیان تئوری بی زین پرداخت ه ش ده ،س پس ب ا
توضیحات مختصری دربارۀ شبهۀ عصبی بی زین ،روش آم اری ب وت
استرپینگ برای شبهه های عصبی مصنوعی تحلیل ش ده اس ت .ش بهۀ
عصبی مصنوعی بوت استرپشده را با روابط حاکم معرفی کرده ،توابع
هدف به کار بردهشده در پخش بار بهینه را با در نظر گرفتن قیود بی ان
کرده تا با استفاده از آزمون  MGNبه تحلیل آماری سه مدل در پخ ش
بار بهینۀ سیس تم م ورد مطالع ۀ ش بههه ای عص بی پرس پترون ب وت

 .2تئوری بیزین

مدلسازی شبهۀ عصبی به کار رود تشریح کرده است [ .]1اولین س طح
شامل استخراج شبهۀ وزنهاست؛ البته با این ف رض ک ه س اختار ش بهۀ
انتخابشده صحیح است .سطح دوم شامل مقایس ۀ م دله ا و انتخ اب
مدل است .از جمله مزایای شبهۀ بیزی میتوان به موارد زیر اش اره ک رد
[:]3
 .1عدم قطعیت در پارامترهای مدل و پیشبینیها بهطور صریح قابل
محاسبه است.
 .2این روش مشهل بیشبرازشی را ح ل م یکن د .بن ابراین ب دون
نگرانی از بیشآموزشی میتوان یک شبهۀ پیچیده را به کاربرد.

با فرض اینهه  yیک سری از دادههای مشاهدهشده اس ت ک ه توزی ع
احتمال آن وابسته به مقادیر سری پارامترهای  θاست ،تئوری بی زین را
میتوان برای پی بردن به توزی ع مش رو  θن امعلوم ب ه ک ار ب رد ت ا
دادههای  yمشاهدهشده طبق رابطۀ ( )1مشخص گردد.
()1

مککی در سال  1۰۰2دو سطح از استنتاجهای بیزی را ک ه م یت وان در

P  y |  , H  P  | H 
P y | H 

P  | y , H  

 .3اهمیت نسبی ورودیهای مختلف را میتوان ب ا توج ه ب ه روش
 4ARDتعیین کرد [.]۰
در روش  ARDهر ورودی ب ا ی ک هایپرپ ارامتر هم راه اس ت ک ه
بزرگی هر وزن را در ارتبا با ورودی متناظر آن کنترل میکند .ارزی ابی
این هایپرپارامترها مستقل از توزیع اولیه و با استفاده از انحراف استاندارد
بهدستآمده از آنها انجام میشود .اگر یک هایپرپ ارامتر هم راه ب ا ی ک

است که بر روی احتمال  ،θپایهگذاری شده اس ت .توزی ع )P(θ|y,H

خود داشته باشد ،این وزن نیز احتماالً کوچک خواهد ب ود بن ابراین ای ن

که توزیع ثانویه 1از  θنامیده میشود ،دادههای  yیا به عبارت س ادهت ر

ورودی اثر ناچیزی بر خروجی خواهد داشت و قابل حذف اس ت .اگ ر

دادههای ثانویه را فراهم میکن د .ای ن توزی ع نش ان م یده د درب ارۀ

هایپرپارامتر یک انح راف اس تاندارد ب زرا را نش ان ده د احتم االً اث ر

پارامتر هایی که اطالعاتی دربارۀ دادهها به ما میدهند چه م یدان یم .از

ورودی بزرا خواهد ب ود .بن ابراین توزی ع ثانوی ۀ ای ن هایپرپارامتره ا

طرف دیگر ) P(θتوضیح میدهد بدون اط ال از دادهه ا ،در م ورد θ

منعهس خواه د ک رد ک ه ک دام ی ک از وض عیته ا در ط ی آم وزش

چه اطالعاتی داریم؛ که البته این آگاهی ،از توزیع اولی ۀ پ ارامتر  θب ه

محتملتر هستند.

دست میآید .توزیع ) P(y|θ,Hکه بهعنوان حداکثر احتمال θ 2شناخته
میشود دربارۀ  θبه ما اطالعاتی میدهد .از این اطالعات برای تب دیل

 .4میتوان شبهههای عص بی ب ا پیچی دگیه ای متف اوت از لح ا
اهداف و اصول را با استفاده از آموزش دادهها با هم مقایسه کرد.

احتمال اولیه 3به ثانویه استفاده میشود [ P(y|H) .]1ثابت نرمالکنن ده

5

بوده که بهعنوان شاهد یا حداکثر احتمال مرزی شناخته م یش ود و از

مدلسازی دادهها تعیین کرد.

رابطۀ ( )2به دست میآید:
( )2

P  y | H    P  y |  , H  P  | H  d 

 .5با استفاده از «شاهد» م یت وان بهین ۀ س طح پیچی دگی را ب رای
هدف از آموزش در شبهههای عصبی متداول یافتن یک ب ردار وزن
است که بهترین برازش مدل با دادههای  yرا ایجاد کند .ام ا در آم وزش

استدالل بیزی بر اساس آگاهی از س ابقه و ش روطی اس توار اس ت.

شبهۀ بیزین هدف رسیدن به یک توزیع احتمال ثانوی از وزنهایی است

بدون اعمال این فرضها حل تئوری بیزین غیرممهن است [ .]1ب ا ای ن

که بهینۀ مشاهدات  yرا ایجاد میکنند [ .]1۹این توزیع ثانویه وزن ب رای

مسئله در شبهههای متداول هم مواجهیم .با این تفاوت که در شبههه ای

ایجاد احتمال پیشبینی حاصل از مقادیر ورودی مدل به کار میرود.

1. PosteriorDistribution
2. Maximum Likelihood
3. Prior Probability

4. Automatic Relevance Determination
5. Evidence
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بیزین فرضهای بهکار گرفتهشده بهطور صریح مشخص میشوند [.]3
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در این عبارت فرض شده وضعیت م دل  Hی ک حال ت ن امعلوم

ورودی خاص انحراف استاندارد کوچهی برای وزن مرب و ب ه ورودی
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استرپشده و بیزین بوت استرپشده پرداخته شود.

 .۹شبکۀ عصبی بیزین

4

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
نیستند .برای اطمینان از دادههای ایجادشده توسط تواب ع انتق الی ،الزم

 .4بوت استرپینگ
بوت استرپینگ ،تخمین با اس تفاده از ان دازهگی ری ویژگ یه ای ی ک
تخمینزننده (مثل واریانس) در یک توزیع تقریبی از کل دادهه اس ت.
بوت استرپینگ می تواند با ساخت تعدای بازنمونه پیادهسازی شود ،ب ا
فرض اینهه مجموعهای از مشاهدهه ا از جمعیت ی مس تقل و ب هط ور
مس اوی توزی عش ده هس تند؛ هرک دام از ای ن بازنمون هه ا ،در واق ع
نمونه هایی تصادفی با جایگذاری از مجموعه داده های اص لی هس تند.
همچنین از بوت استرپینگ میتوان در س اخت آزم ون ف رض آم اری
استنباطی بر پایۀ فرضهای پارامتری هنگامی که دربارۀ ای ن ف رضه ا
شک داشته باشیم ،استفاده میشود .یا م واردی ک ه اس تنبا پ ارامتری
غیرممهن باشد یا برای محاس بۀ خط ای اس تاندار فرم ول محاس باتی
پیچیده شود ،از بوت استرپینگ استفاده میکنیم .یک فایدۀ بزرا بوت
استرپینگ سادگی آن است .این روش برای تخمین خطای استاندارد و
بازۀ اطمینان برای تخمینزننده ه ای پیچی دۀ پارامتره ای توزی ع مث ل

مختلف عدم قطعیت که ب ر وزن ̂ ت ثیر دارد ،محاس به ش ود [.]11
برای رسیدن به این ه دف و رف ع نگران ی درب ارۀ تخم ین خروج ی
( از روی ) (  ،باید این نهت ه در نظ ر گرفت ه ش ود ک ه

)̂

)

سری دادههای }

({≡ ک ه در آم وزش ش بهه

استفاده میشوند ،یهی از بینهایت دادههای محتمل است که از داخ ل
دادههای موجود در ورودی ( ) و با توجه به توزیع خط ای آم اری
مشتق شدهاند .در حقیقت تنو در آموزش سری دادهها بهدلی ل تع دد
) و خروجیه ای متن اظر ای ن

در نمونهگیری توأمان از ورودیها (

ورودیهاست .آموزش با هر سری از دادههای  Tبه س ری متف اوتی از
وزن های شبهه منجر م یش ود .بن ابراین ی ک ت وزیعی از ت ابع خط ا
خواهیم داشت که واریانس آن از رابطۀ ( )3بهصورت زی ر ب ه دس ت
میآید (با توجه به سری دادههای :)T





 (x)  E f (x n ;wµ)  f (x n ;wµ)   2

()3





2
f

نقطهه ای ص دکی ،1نس بته ا ،کس ر برت ری و ض رایب همبس تگی،

از آنجایی که در عمل ساختار شبهۀ عصبی ی ک الگ وریتم کام ل

سرراست است .به عالوه روش مناسبی برای کنترل و بررسی پای داری

نیست و بهطور سیتماتیک کم یا بیشب رآوردی نتیج ه ،محتم ل اس ت

نتایج است .بهدلیل اینهه بوت استرپینگ تحت برخی ش رایط ب هط ور

یعنی مقادیر م ورد انتظ ار )

مجانبی ثابت است ،تضمین نمونۀ متناهی عمومی را ف راهم نم یکن د.

واقعی ) (

ظاهر سادۀ این روش ممهن است پیشفرضهای مهم برای آنالیز بوت

بایاس در شبهههای عصبی کامل برابر صفر است .واریانس با توجه به

استرپ (مثل فرض مستقل بودن نمونهها) را پنهان کند درح الیک ه در

تمام مجموعه دادهه ای محتم ل آم وزش خط ا ) (

روشهای دیگر این پیشفرضها بهصورت رسم بی ان م یش وند [.]5

برابر است با:

نیست ،که این اختالف بای اس نامی ده م یش ود .البت ه

()4

2


E  (f (x;wµ)  E (f (x;wµ)   


 

2

است.
 .3وقتی که محاسبات توانی الزم است انجام شود ،اما نمونه پایلوت
کوچهی در اختیار داریم.

یک مدل تخمین احتماالتی مناسب باید بتواند ت وزیعی از پ یشبین ی
ارائه دهد که هم دقیق و هم قطعی باشد .توزیع پی بینی هنگامی دقیق
است که مقدار مورد انتظار پیشبینی به مق دار واقع ی نزدی ک باش د.





) E (f (x;wµ)    y (x



نخستین عبارت بعد مساوی واریانس ،تابع توزیع )̂
دوم مربع بایاس است .اگ ر } ]])

 .۸.4شبکۀ عصبی مصنوعی بوت استرپشده



( [

)̂

(  ،اصطال
( [{ براب ر

صفر شود ،تولید مضاعف نخواهیم داشت .منبع دیگر خطا در تخم ین
) (

از انتخاب نامناسب ساختار شبهه ناشی میشود .به ع الوه در

شبهههای با تعداد گ رهه ای خیل ی ک م از آنج ایی ک ه ت ابع توزی ع
)̂

( انعطاف ناکافی برای مدل ک ردن دادهه ا دارد ،بای اس زی اد

شبهههای عصبی مصنوعی ( )ANNsابزار قابل قبول در توس عۀ تواب ع

(تعدادپارامترهای ورودی) بهطور فزایندهای افزایش م ییاب د .اف زایش

انتقالی هستند ،لیهن قادر به تخمین عدم قطعیت پارامترهای خروج ی

واریانس (عبارت اول در رابطۀ  )4س بب اف زایش بای اس و در نتیج ه
بیشآموزشی در شبهه خواهد شد .منابع دیگر عدم قطعیت در اج رای

1. Percentile Points

شبهه از این امر ناشی میشود ک ه در محل ی ک ه ت ابع خط ا ح داقل

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

قطعیت یک توزیع پی بینی بهوسیلۀ گسترۀ آن ان دازهگی ری م یش ود.

میشود .از طرف دیگر ،انعطافپذیری مدل با اف زایش تع داد گ رهه ا

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

 .2وقتی که اندازۀ نمونه برای یک استنبا آماری سرراس ت ناک افی

)



(

E (f (x;wµ)   y (x) 2 

روش بوت استرپ را برای بهکارگیری در موارد زیر توصیه کردهاند:
 .1وقتی که توزیع یک آمارۀ مورد نظر ناشناخته یا پیچیده است.

(

براب ر ب ا عمله رد قطع ی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-07

استفاده کرد .از این روش معموالً بهعنوان جایگزینی ب رای روشه ای

است عدم قطعیت پیشبینیها کمی شود .بنابراین نیاز است ک ه من ابع

بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین 5
میشود ،الگوریتم نیز خود را به حداقل برس اند ،ک ه در ای ن ص ورت

استفاده میشود .برای محاسبۀ خطای تعمیم از متوسط نتایج حاصل از

آموزش ممهن است قبل از موعد مقرر و قب ل از رس یدن ب ه ح داقل

اجرای مدل برای نمونههای بوت استرپش ده ،اس تفاده م یش ود .در

متوقف شود.

نهایت خطای تعمیم  E0برای شبهۀ عصبی از رابطۀ ( )5به دست آم ده

کمی کردن دقت تخمین )̂
) (

(

از یک عملهرد قطعی درست،

(از نظر فاص لۀ اطمین ان) نی از ب ه ف رض ی ک توزی ع ب رای

خطا )) (

( ( در رابط ۀ ( )4و تخم ین واری انس آن

)

است [:]11
2

( )5

است .در عمل معمول است که فرض کنیم بایاس یعنی عبارت دوم در

(x i ;w i T B ) 

ANN

y  f

)  (Ab

i

B
b 1

 

B

i Ab



b 1

E0

خروجیه ای حاص ل از نمون هه ای ب وت اس ترپ ب ا عالم ت
(

رابطۀ ( )4با توجه به عبارت اول نادیده گرفته شده است .در حقیق ت

)

شبهۀ عصبی در مجموعه دادههای آموزشی از طریق بایاس 1برآورد را

برای جفتهای مشاهدهای ک ه ش امل نمون هه ای ب وت اس ترپ

⁄

نشان داده میشود.

انجام میدهد (برای مثال همیشه تمایل به پی ک ب یش از ح د دارن د).
اگرچه در بسیاری از کاربرده ای واری انس اص طال غال ب در واق ع

تعداد شاخصهای جفت مشاهدهای در

(

 .برای یک ورودی جدید ،x

اصطال بایاس است [ ]12و عالوه بر این ،اگر محاسبۀ اجزای بای اس

تخمین شبهۀ عصبی بوت استرپشده ) (̂ (که در حقیقت متوس ط B

ممهن بود ،میتوانست برای اصال اولیه بهمنظور رسیدن به یک ت ابع

تخمین حاصل از بوت استرپ است) از رابطۀ ( )6بهص ورت زی ر ب ه

دقیقتر به کار رود .ب ه هم ین دلی ل ای ن مقال ه روی مس ئلۀ تخم ین

دست میآید:

واریانس ) (

با استفاده از تهنیک بوت استرپ متمرکز شده است.

بوت اس ترپینگ تخم ین ویژگ ی ه ای ی ک تخم ینزنن ده (مث ل
واریانس) با استفاده از اندازهگیری هم ین ویژگ ی ه ا در ی ک توزی ع
تقریبی از کل دادههاست .در حالتی که بتوان فرض کرد مجموعهای از
مشاهدهها از جمعیتی مستقل و بهطور مساوی توزیع شده باشند ،بوت

B

( )6

) (x i ;w i T B

و برای تخمین ) (
2

( )7

ANN

f
b 1

1
B

$ (x) 

̂  ،از رابطۀ ( )7استفاده میشود:

(x i ;w i T B ) 

ANN

y  f
i

 
B

i Ab

b 1

B 1

2

$ boot (x) 

استرپینگ میتواند با ساخت تعدادی بازنمونه پیادهسازی شود؛ هرکدام

معن یداری فواص ل اطمین ان در س طح احتم ال  %αنش انگر

از این بازنمونهها در واقع نمونههایی تصادفی با جایگذاری از مجموعه

تهرارپذیری این روش است .مقدار معمول  αحدوداً  ۹/۹5است که با

دادههای اصلی هستند .آموزش شبهه بهطور جداگانه ب رای هری ک از

توجه به فرمول )

نمونههای تولیدشده انجام میشود.

بهمنظور تعیین فواصل اطمینان در سطح احتمال مورد نظر رابطۀ ( )1به

})

(

)

()

({≡ ب ا ان دازۀ  nک ه از جمعیت ی ب ا

توزیع احتمالی نامعلوم  Fگرفته شده است .جایی ک ه })

({

یک نمونۀ تصادفی ب ا توزی ع مس تقل و یهس ان از  Fو ش امل ب ردار
پیشبینیکنندۀ  xiو متغیر خروجی  yiمتناظر آن اس ت ̂ .ت ابع توزی ع
تجربی از

و

نمونۀ تصادفی با اندازۀ  nاست ک ه از ی ک توزی ع

مستقل و یهسان که با جایگذاری از ̂ گرفته شده اس ت .درح الیک ه
({

یک مشاهدۀ تص ادفی منف رد از })

اس ت B .س ری از

برابر حدود اطمینان  %۰5م یباش د.

کار میرود:


()8

)$ (x)  t n 2 p  (x

) ( انحراف استاندارد  Bتعداد تخمین حاصل از ب وت اس ترپ
است .مق دار  tاز ج دول  - tاس تیودنت و

⁄

درص د  ⁄ب رای

توزیع  - tاستیودنت با درجۀ آزادی  p( n-pتع داد ک ل پارامتره ا در
شبهۀ عصبی و  nتعداد کل مشاهدات) است.

 .5توابع هدف

نمونه های بوت استرپ شده بهصورت  T1,T2,…,TBارائه ش ده ک ه B

هدف از  OPFدر این مقاله ،بهینهسازی تکهدف ۀ هری ک از س ه ت ابع

تعداد نمونههای بوت استرپش ده ب ا دامن ۀ ب ین  5۹ت ا  2۹۹در نظ ر

هزینۀ سوخت نراتورها ،تلفات ش بهه و بارپ ذیری در سیس تم ق درت

گرفته شده است [ .]13برای هر  TBشبهۀ عصبی یک بار جداگانه اجرا

است .در ادامه روابط مربو به هریک از توابع هدف تشریح شده است.

برای ارزیابی آموزش شبهه از yهایی ک ه در داخ ل نمون ۀ  Bنیس تند
1. Bias

حداقل نمودن این تابع به معنای تعی ین ت وانه ای تولی دی ه ر
واحد نیروگاهی در شبهه است بهگونهای ک ه ب ا توج ه ب ه ت ابع

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

میشود که خروجی آن با )

⁄

(

نشان داده م یش ود.

 .۸.5تابع هزینۀ سوطت ژنراتور

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

ف رض کنی د دادهه ا از ی ک س ری دادهه ای تص ادفی

(

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-07

ب هترتی ب نش انگر ب ردار ورودی و وزن) ،

نیس تند،

و

سری از شاخصهایی

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

6

سوخت آن واحد ،حداقل هزینۀ ک ل ب ه دس ت آی د .ای ن ت ابع

 .۸.۸قیود مساوی

بهصورت رابطۀ ( )۰نشان داده میشود [.]14

قیود مساوی معادالت پخش بار مربو ب ه ت وانه ای اکتی و و راکتی و

n

n

i 1

i 1

f 1  c i (PGi )   0i 1i PGi   2i PGi2

()۰

که در آن PGi ،توان خروجی نراتور ش مارۀ  iبرحس ب ( MWمگ اوات)
بوده و  α1i ،α0iو  α2iضرایب ثابت مربو به تابع هزینۀ نیروگاه شمارۀ
 iهستند .اطالعات مربو به تابع هزینۀ نیروگاهها ب رای ش بهۀ م ورد
مطالعه در [ ]21آمده است.

()14

PGi  PDi  f Pi (x, u)  0

()15

QGi  Q Di  f Qi (x, u)  0

که در آن PGi ،و  QGiتوانهای اکتیو و راکتیو خروجی نراتور ش مارۀ
 PDi ،iو  QDiتوانهای اکتیو و راکتیو بار در شین شمارۀ  fpi ،iو fQi

معادالت پخش بار توانهای اکتیو و راکتیو در شین شمارۀ  iمیباشند.

تابع هدف دیگر مسئله  ،OPFحداقل نمودن مجمو تلفات در ش بهه
است ،بدین معنی که تولید واحدهای نیروگاهی و توان عبور داده شده
از خطو بهگونهای تنظیم شوند که حداقل تلفات در شبهه ب ا رابط ۀ
( )1۹به دست آید [.]15
n

n

f 2  f (x, u)  V i V
) . j .Y ij .cos(ij   j  i
i 1 j 1

 .2.۸قیود نامساوی
تابع ) h(x,uشامل قیود نامساوی سیستم هستند که موارد زیر را در ب ر
میگیرند [.]14
الف .حدود مجاز تولید :توان اکتیو و راکتی و خروج ی نراتوره ا
توسط حدود باال و پایین آن ب ا رواب ط ( )16و ( )17ب هص ورت زی ر
محدود میشود.
 PGi  P

که در آن Vi ،اندازۀ ولت ا ش ین ش مارۀ  Yij ،iان دازۀ درای ۀ م اتریس

()16

max
Gi

ادمیتانس شبهۀ  θi ،Ybusزاویۀ ولتا شین ش مارۀ  αij ،iزاوی ۀ درای ۀ ij

()17

QGimin  QGi  QGimax

رابطۀ ( )11و بهصورت زیر است.

 .۹.5شاطص بارپذیری شبکه

()11

بارپذیری شبهه یعنی توانایی شبهه به انتقال توان اکتیو که تح تت ثیر
توپولو ی شبهه ،پارامترهای خط ،ولتا و جریان وسایل تنظیمکنن ده و
محدودیتهای عملی است .ه دف از م اکزیمم نم ودن بارپ ذیری در

()1۰

است و با رابطۀ ( )11و به شهل زیر بیان میشود [.]16

)f 3   (x, u

()11

()13

)PG   PD  f p (x, u

)QG  Q D  f q (x, u

S ij  S

V i min V i V i max

 .۹پیادهسازی توابع هدف و قیود
مسئلۀ  OPFب ا اس تفاده از ن رماف زار متل ب انج ام م یش ود .در روش
پیشنهادی ،یک معیار توقف برای تعداد بهینه در نظر گرفته ش ده اس ت.
این معیار در دو مرحله انجام میشود :در مرحلۀ اول ت ابع ه دف ب دون
عنصر بهینه محاسبه میشود .در مرحلۀ دوم ،توابع هدف که همان روابط

 PGو  QGبرداره ای ت وان اکتی و و راکتی و نراتوره ا PD ،و QD

( )1۹( ،)۰و ( )11هستند ،با نخستین عنص ر بهین ه محاس به م یش وند.

بردارهای توان اکتیو و راکتیو بار شینها fp(x,u) ،و ) fq(x,uبرداره ای

اخ تالف م ابین دو مرحل ه ،می زان اثرپ ذیری نامی ده م یش ود .رون د

معادالت پخش بار توان اکتیو و راکتیو هستند.

بهینهسازی تا زمانی ادامه پیدا میکند که اخ تالف م ابین دو ت ابع ه دف

 .۸قیود

متوالی ضربدر ضریب اثرپذیری کوچکتر از میزان اثرپذیری گردد.
الگ وریتم پیش نهادی روی ش بههه ای اس تاندارد  3۹ش ین IEEE

فرایند جستوجو پاسخ بهینه بیان شوند .قیود مساوی ،قیود پخش ب ار

قرار میگیرد .مسئلۀ بهینهس ازی ب ه روش اولی ه-دوگان ه نقط ۀ داخل ی

هستند و قیود نامساوی مربو به محدودیتها روی متغیرهای کنت رل

انتخاب میشود.

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

توابع ) h(x,uو ) g(x,uتساوی و نامس اویه ایی هس تند ک ه بای د در

پیادهسازی و توسط شبهههای عصبی پرسپترون و بی زین م ورد بررس ی

و محدودیتهای عملهردی سیستم قدرت هستند.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

شبهه ،استفاده از ظرفیت خالی خطو بهمنظ ور اف زایش ت وان انتق ال

max
ij

ج .حدود مجاز ولتا  :محدودۀ مجاز ولتا در هر شین ب هص ورت
زیر و طبق رابطۀ ( )1۰است.

()12

P

ب .حدود مجاز انتقال :حدود مجاز عبور توان در خط انتقال طبق

ماتریس ادمیتانس شبهه  Ybusمیباشند.

با توجه به روابط ( )12و ()13

min
Gi
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 .2.5تابع تلفات توان اکتیو شبکه

()1۹

هستند که با روابط ( )14و ( )15بهصورت زیر بیان میشوند:

بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین 7

 .۱آزمون MGN

 .۳سیستم مورد موالعه

هرچند معیاره ای مختلف ی مث ل معی ار اطالع ات آکای ک ،1می انگین

بهمنظور مطالعۀ بهبود برآورد پخش بار بهینه با شبهۀ عص بی بی زین و

هندسی نسبت خطا 2و انحراف استاندارد هندسی نسبت خط ا 3وج ود

عملهرد آن روی سیستمه ای تس ت  3۹ش ین  ،IEEEبهب ود ب رآورد

دارند که از جمله معیارهای کاربردی و مفید در زمینۀ بررسی ق درت

پخش بار بهینه با شبهۀ عصبی بیزین و شبهۀ عصبی پرسپترون در این

مدلها برای پیشبینیهای ایجادشده هستند ،ه یچی ک از آنه ا ق ادر

سیستم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نیستند برتری یک روش را بهصورت آماری بررسی کنند .روشه ای

 .۸.۳شبکۀ  ۹3شین IEEE

متنوعی برای بررسی تفاوت آماری قدرت تخمین م دله ای مختل ف
وجود دارد؛ از جملۀ آن م یت وان ب ه آزم ون مرگ ان-گرنج ر-نیوبل د
مزیت است که میتواند معنیدار بودن تفاوت مدلهای مختلف را نی ز
بررسی کند [ .]7برای معنیدار شدن تفاوت و ت ثیر مدله ا ب ر بهب ود
خطا در مرحلۀ آموزش و صحتسنجی ،معیار  MGNبای د ب هترتی ب
بیشتر از  1/۰۰و  2/۹1باشد.
در این آزمون ،ابتدا خطای پیشبینی دو مدل مختلف که ب ا  e1,tو
 e2,tنشان داده میشود محاسبه میگردد .سپس مجم و ( )stو تف اوت
( )dtخطای پیشبینی براساس روابط زیر محاسبه میشود.

شینهای  11 ،1 ،5 ،2 ،1و  13است .در این شبهه ،حداکثر ت وان ب ار
برابر است با  213/4مگاوات و حداکثر و حداقل تولید بهترتیب براب ر
 435و  117مگاوات هستند [ .]17پخش بار بهینه برای شبهۀ  3۹شین
 ،IEEEبا در نظر گرفتن سه تابع تکهدفه صورت پذیرفته است .ای ن
توابع هدف شامل تابع هزینۀ سوخت نراتورها ،تابع تلفات توان اکتیو
شبهه و شاخص بارپذیری شبهه است.

 .2.۳شبکۀ عصبی پرسپترون بوت استرپشده
در این مقاله ،شبهۀ عصبی پرسپترون بوت استرپشده برای پخش ب ار

()2۹

st  e1,t  e 2,t

()21

dt  e1,t – e 2,t

()22

e1,t  X m  X 1p

است انجام شود ،نمونه پایلوت بزرا و قابل قب ولی در اختی ار داش ته

()23

e 2,t  X m  X 2 p

باشیم و همچنین قابلیت و سرعت عملهرد الگوریتمهای پیشنهادی نیز

 X1pو  X2pبهترتیب مقادیر پیشبینیشدۀ خروجی توس ط م دله ای
اول و دوم (الگوریتمهای پسانتشار خطا بهکار برده شده در این مقاله)
مجذور خطای دو روش مختلف ،در مقابل کمت ر ب ودن خط ای روش
اول را میتوان با استفاده از آمارۀ  MGNطبق رابط ۀ ( )24ب هص ورت
زیر بررسی کرد.
()24

sd
1  sd

MGN 

N 1
که در آن  ρsdضریب همبس تگی ب ین  stو  dtو  Nتع داد مش اهدات

است .مقدار  MGNمحاسبهش ده ب ا ج دول  ،tب ا درج ۀ آزادی N-1

محاسبه میشود.

استنبا آماری سرراست کافی باشد و وقتی که محاس بات ت وانی الزم

در چنین شرایطی قابل ارائه خواهد بود.
روش بوت استرپ را روی شبهۀ عصبی پرسپترون اعمال کنید .س ه
مدل برای پخش بار بهینۀ انجامشده به روش اولیه-دوگانه نقط ۀ داخل ی
انتخاب شود که بهترتیب شامل هزینۀ سوخت نراتوره ا ،تلف ات ت وان
اکتیو شبهه و شاخص بارپذیری شبهه هستند .نمایههای ارزیابی مدل ی ا
شاخصهای آماری نیز شامل ضریب همبس تگی ( ،)CCریش ۀ می انگین
مربعات خطا ( ،)RMSEضریب نش س اتهلیف ( )NSو بای اس ()Bias
هستند .در جدول ( )1نتایج شبهۀ عصبی پرسپترون ب وت اس ترپش ده
برای سه مدل انتخابی پخش بار بهینۀ انجامشده با شاخصهای آماری در
مراحل آموزش و صحتسنجی برای سیستم  3۹شین  IEEEنش ان داده
شده است .با توجه به جدول ( )1و با در نظر گرفتن شاخصهای آماری

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

و  Xmمقادیر اندازهگیریشدۀ خروجی هستند .آزمون براب ری می انگین

بهینۀ سیستم  3۹شین  IEEEمعرفی شده تا ان دازۀ نمون ه ب رای ی ک

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-07

( )MGNاشاره کرد .این آزمون ب رخالف س ایر معیاره ا ،دارای ای ن

ش بهۀ  3۹ش ین  ،IEEEدارای  3۹ش ین 41 ،خ ط و  6نرات ور در

بایاس و ریشۀ میانگین مربعات خطا در مراحل آموزش و صحتسنجی،
میتوان به این نتیجه رسید که شبهۀ عصبی پرسپترون بوت استرپش ده
1. Akaike Information Criterion
2. Geometric Mean of Error Ratio
3. Geometric Standard Deviation of Error Ratio

عمله رد را دارد .خروج ی تحلیل ی ش بهۀ عص بی پرس پترون ب وت
استرپشده برای مدل شاخص بارپذیری شبهه مط ابق ش هله ای (،)1
( )2و ( )3بدین صورت است.

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

برای مدل شاخص بارپذیری شبهه در سیس تم  3۹ش ین  IEEEبهت رین
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جدول ( :)۸نتایج شبکۀ عصبی پرسپترون بوت استرپشده برای سیستم  ۹3شین ( IEEEدر پخش بار بهینه)
آموزش

مدلها

صحتسنجی

CC

RMSE

NS

Bias

CC

RMSE

NS

Bias

هزینۀ سوطت ژنراتورها

)($.MW/h

۸

5/۱×2-۸3

۸

۹/۹۸×۹-۸3

۸

5/۹×2-۸3

۸

۹/۹4×۹-۸3

تلفات توان اکتیو شبکه

)(MW

۸

۹/44×۳-۸3

۸

۸/۸۳×۸۹-۸3

۸

۹/5×۳-۸3

۸

۸/2۹×۸۹-۸3

۸

2/۹۹×۳-۸3

۸

۹/۸5×۸۱-۸3

۸

2/۹۸×۳-۸3

۸

۹/۸×۸۱-۸3

شاطص بارپذیری شبکه
)(MW-VAR

شاطص بارپذیری شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE

شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE
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شکل ( :)۸عملکرد شبکۀ عصبی پرسپترون بوت استرپشده برای مدل

شکل ( :)2نمودار تحلیلی وضعیت آموزش برای مدل شاطص بارپذیری

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5
] [ DOI: 10.22052/9.3.86

شکل ( :)۹رگرسیون دادهها در شبکۀ عصبی پرسپترون بوت استرپشده برای مدل شاطص بار پذیری شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE

بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین 9
روش بوت استرپ را روی شبهۀ عصبی بیزین اعمال کنید .سه مدل

 .۹.۳شبکۀ عصبی بیزین بوت استرپشده
روش بهکار بردهشده یهی از روشهای سیس تم پش تیبان تص میمگی ری
است که ابزار قدرتمندی در مدل کردن روابط علی و معل ولی در قال ب
شبههای از احتماالت است .نهتۀ بسیار مهم دربارۀ روش ش بهۀ عص بی
بیزین بوت استرپشده این است ک ه ای ن روش ب ه اطالع ات دقی ق و
تاریخچۀ کامل یک واقعی ت نی از ن دارد بله ه م یتوان د ب ا اس تفاده از
اطالعات ناقص و غیردقیق نیز ب ه نت ایج بس یار ق انعکنن دهای در زمین ۀ
تخمین وضعیت فعلی یا آیندۀ یک سیس تم دس ت یاب د .همچن ین ی ک
روش سازگار و انعطافپذیر برای مدل کردن موقعیته ای غیرقطع ی و
معلولهای مختلف ارائه میکند .همچنین یک روش بسیار مفید در م دل
کردن موقعیتهای نامطمئن و غیرقطعی بر اساس روابط علت و معلولی
اس ت .در ش بههه ای عص بی یه ی از روشه ای دس تیابی م رثر ب ه
پارامترهای بهینه ،استفاده از تنظ یم بی زین اس ت ک ه ب هط ور اتوماتی ک

بهینه همانند شبهۀ عصبی پرسپترون بوت استرپش ده را انتخ اب کنی د.
در جدول ( ،)2نتایج شبهۀ عصبی بیزین بوت استرپشده برای سه مدل
انتخابی پخش بار بهینۀ انجامش ده ب ا ش اخصه ای آم اری در مراح ل
آموزش و صحتسنجی برای سیستم  3۹ش ین  IEEEنش ان داده ش ده
است .انتخاب بهترین عملهرد با توجه یهی از سه مدل پخش ب ار طب ق
جدول ( ،)2توسط ارزیابی شاخصهای آماری انجام میگیرد .با توجه به
جدول ( )2و با در نظ ر گ رفتن ش اخصه ای آم اری بای اس و ریش ۀ
میانگین مربعات خطا در مراحل آموزش و صحتسنجی ،میتوان به این
نتیجه رسید که شبهۀ عصبی بیزین بوت استرپشده ب رای م دل تلف ات
توان اکتیو ش بهه در سیس تم  3۹ش ین  IEEEبهت رین عمله رد را دارد.
خروجی تحلیلی شبهۀ عصبی بیزین بوت استرپشده برای مدل تلف ات
توان اکتیو شبهه مطابق شهلهای ( )5( ،)4و ( )6بدین صورت است.

مقادیری مناسب برای پارامترهای تابع قرار میدهد.
جدول ( :)2نتایج شبکۀ عصبی بیزین بوت استرپشده برای سیستم  ۹3شین ( IEEEدر پخش بار بهینه)
آموزش

مدلها

صحتسنجی

هزینۀ سوطت ژنراتورها

)($.MW/h

۸

4/4×2-۸3

۸

۸/۳×۹-۸3

۸

4/2×2-۸3

۸

۸/۹×۹-۸3

تلفات توان اکتیو شبکه

)(MW

۸

۳/۹۳×۳-۸3

۸

۳/5۱×۸۹-۸3

۸

۳/54×۳-۸3

۸

۳/۸۸×۸۹-۸3

۸

۸/4×۹-۸3

۸

4/۸×۸۹-۸3

۸

۸/42×۹-۸3

۸

4/۸2×۸۹-۸3

شاطص بارپذیری شبکه
)(MW-VAR

اکتیو شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE

شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

( :)4عملکرد شبکۀ عصبی بیزین بوت استرپشده برای مدل تلفات توان

شکل ( :)5نمودار تحلیلی وضعیت آموزش برای مدل تلفات توان اکتیو

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

CC

RMSE

NS

Bias

CC

RMSE

NS

Bias
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یک مدل گرافیهی مبتنی ب ر ادرا مس تقیم از ان درکنش می ان عل ت و

و همچنین نمایههای ارزیابی مدل یا شاخصهای آماری برای پخش ب ار

01
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شکل ( :)۸رگرسیون دادهها در شبکۀ عصبی بیزین بوت استرپشده برای مدل تلفات توان اکتیو شبکه در پخش بار بهینۀ شبکۀ  ۹3شین IEEE

 .4.۳تحلیل آماری

مذکور میتوان چنین گفت که مدل هزینۀ سوخت نراتورها در مقایس ه

با استفاده از آزمون  MGNبه تحلیل آماری سه مدل در پخش ب ار بهین ۀ

با دو مدل دیگر در دادههای مربو به آموزش و صحتس نجی تف اوت

سیستم  3۹شین  IEEEبرای شبهۀ عصبی بی زین ب وت اس ترپش ده و

معنیداری داشته و در بهبود خطا م رثرتر اس ت .ش هل ( )7مرب و ب ه

پرسپترون بوت استرپشده پرداخته ش ده اس ت .ب رای معن یدار ش دن

هیستوگرام خطای تحلیل شبهۀ عصبی پرس پترون ب وت اس ترپش ده و

تفاوت و ت ثیر مدلهای انتخابشده بر بهبود خطا در مرحل ۀ آم وزش و

شهل ( )1مربو به هیستوگرام خطای تحلی ل و ب رآورد ش بهۀ عص بی

صحتسنجی ،معیار  MGNباید بهترتیب بیش تر از  1/۰۰و  2/۹1باش د.

بیزین بوت استرپشده است که خطای مناسبتری را با توجه ب ه خ ط

در جدول ( )3نتایج مربو به آزمون  MGNدر شبهههای عصبی بی زین

خطای صفر مشاهده شد.

بوت استرپشده و پرسپترون بوت استرپشده برای سه مدل که ش امل
هزینۀ سوخت نراتورها ،تلفات ت وان اکتی و ش بهه ش اخص بارپ ذیری

جدول ( :)۹نتایج آزمون  MGNبرای مدلها در سیستم  ۹3شین ( IEEEدر پخش بار بهینه)
شاطص بارپذیری شبکه

مدلها

هزینۀ سوطت ژنراتورها

صحتسنجی

آموزش

صحتسنجی

آموزش

صحتسنجی

آموزش

2/13

2/1۰

2/۹1

2/۹4

2/3۹

2/21

استرپشده

استرپشده

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

شکل ( :)۹هیستوگرام طوای تحلیل شبکۀ عصبی پرسپترون بوت

شکل ( :)۱هیستوگرام طوای تحلیل و برآورد شبکۀ عصبی بیزین بوت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

MGN

تلفات توان اکتیو شبکه

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-07

شبهه هستند ،آورده شده است .دربارۀ مدلهای مورد بررسی در ج دول

بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکۀ عصبی بیزین 00
در مرجع [ ]11از نمایههای ارزیابی مدل کمت ری اس تفاده ش ده و
برای مقایسه نیز از هیچ آزمون ی ا تحلی ل آم اری به ره نب رده اس ت.

 .۸3روند نمای پیشنهادی
شرو

بهوضو مشخص است روش بهینهسازی و همچن ین تحلی ل آم اری
دادههای ورودی

نتایج بهدستآمده در این مقاله ،بهصورت ملموستر و با دقت ی بیش تر

اعتبارسنجی توابع هدف با

ارائه شده است .در مرجع [ ]1۰با استفاده از شبهۀ عصبی و مدلسازی

در نظر گرفتن مدلها

محاسباتی اقدام ب ه تخم ین نم وده اس ت درح الیک ه در ای ن مقال ه
مدلسازی بر اساس پارامترهای کاربردی ش بهه ص ورت گرفت ه و ب ا
استفاده از روش بوت استرپینگ به بهبود عملهرد روش پیش نهادی در

1

M

برآورد با استفاده از تحلیل آماری پرداخته شده است .در مرجع [ ]2۹با
را کسب کردهاند؟

پرداخته شده است که با روش پیشنهادی در این مقاله از لح ا تن و
نظر گرفتن مقادیر جدول ( )3معنیدار بودن تفاوت و ت ثیر م دله ای
انتخابشده بر بهب ود خط ا در مرحل ۀ آم وزش و ص حتس نجی در
شبهههای عصبی بیزین بوت استرپشده و پرسپترون بوت استرپشده
ارائه میشود .با توجه به جدول ( )3و نمایههای ارزی ابی م دله ا در

خیر
اعمال بوت استرپینگ به دادههای شبهه عصبی

اعتبارسنجی توابع هدف با دادههای بوت استرپشده
M
خیر

M

M+1
N1

بله
انتخاب بهترین نمونه یا نمونه بوت

شبهه های عصبی بیزین و پرسپترون بوت استرپشده مط ابق ج داول

استرپشده با توجه به دامنه B

( )1و ( ،)2ضریب همبستگی ( )CCو ضریب ن ش س اتهلیف ()NS

اعمال درجۀ آزادی N-1

بهدلیل مقادیر بسیار نزدیک به عدد یک ،با مقدار ی ک در نظ ر گرفت ه
شدهاند و با توجه به مقادیر ریشۀ میانگین مربع ات خط ا ( )RMSEو

تحلیل آماری مدلها

بایاس ( )Biasمیتوان به این نتیجه رسید که شبهۀ عصبی بیزین بوت

آیا شرایط آزمون MGN

استرپشده ،بهترین عملهرد را در مدل هزینۀ سوخت نراتورها نسبت

خیر

را کسب کرده است؟

به شبهۀ پرسپترون بوت استرپشده دارد .صحت این ادعا با استفاده از

بله

استرپشده نیز دارای عملهردی قابل قبول در مدله ای تلف ات ت وان

بار حاصل شده است

اکتیو شبهه و شاخص بارپذیری نسبت به ش بهۀ عص بی بی زین ب وت
استرپشده است .این عملهرد با توجه به روش پیشنهادش ده از دق ت

پایان

بسیار زیادی با توجه شاخصهای ارزیابی برخوردار است.

شکل ( :)۳روند نمای پژوهشی

آموزش ،اعتبارسنجی ،صحتسنجی و تمامی دادهها در ش بهۀ عص بی

 .۸۸نتیجهگیری

بیزین بوت استرپشده از دید مدل هزینۀ س وخت نراتوره ا ،بهب ود

در این مقاله به مطالعۀ شبههه ای عص بی بی زین ب وت اس ترپش ده و

برآورد و عملهرد پخش بار بهینه را برای سیستم  3۹شین  IEEEارائه

پرسپترون بوت استرپشده روی پخش بار بهینۀ سیستم  3۹شین IEEE

داده است.

پرداخته شده است .هر پارامتر خروجی پخش بار بهینه با توجه ب ه ت ابع

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5

تحلیل آماری مورد ارزیابی قرار گرفته اس ت .ش بهۀ پرس پترون ب وت

برآورد و عملهرد بهینه در پخش

بنابراین با توجه به عملهرد و کاهش خطا در گامهای مرب و ب ه

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-07

آیا مدلهای پیشنهادی شاخصهای ارزیابی

مدلسازی ولتا و با استفاده از شبهۀ عصبی ب ه آن الیز پای داری ولت ا
مدلهای انتخابی ،تحلیل آماری و بهبود برآورد تفاوتهایی دارد .با در

بله

هدف ،بهعنوان یک مدل لحا ش ده و هری ک از ای ن م دله ا توس ط
استرپینگ برای نسبت دادن معیار دقیق به تخمینها و همچن ین بررس ی
پایداری نتایج و رسیدن به استنبا آماری سرراست ب ا توج ه ب ه ان دازۀ
نمونۀ مطالعهشده استفاده شده و ب رای مقایس ۀ نت ایج و همچن ین ب رای

] [ DOI: 10.22052/9.3.86

نمایههای ارزیابی مدل مورد ارزیابی قرار گرفتهان د .روش آم اری ب وت

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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[ DOI: 10.22052/9.3.86 ]

[ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.2.5 ]
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و عملهرد پخش بار بهینه در سیستم مورد مطالعه با شبهۀ عصبی بی زین

 ضمیمهها.۸2
 ارزیابی مدل.۸. ۸2

2

N

 (x

)26(

.بوت استرپشده به شهل مطلوبتری امهانپذیر است

2

N

 ع الوه ب ر، ب ا اعم ال ای ن روشه ا.) استفاده شده استMGN( نیوبلد
 بهبود برآورد،دادهها این نتیجه حاصل شد که با ارائۀ مدلهای پیشنهادی

2

i 1

 (x
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 yi )

-گرنج ر- از آزم ون مرگ ان،معنیدار کردن نتایج نمایههای ارزیابی مدل
 صحتس نجی و تم امی، اعتبارسنجی،کاهش گامهای مربو به آموزش

2

N

i 1

, 1  R 1

i

i 1

 (x

2

)25(

02

)21(

 بهترتیب مق ادیر مش اهداتی و محاس باتی درyi  وxi در روابط باال

 ̅ و ̅ نیز بهترتی ب می انگین، تعداد گامهای زمانیN ، امi گام زمانی
 از معیارهای فوق برای مقایس ه و.مقادیر مشاهداتی و محاسباتی است

 از نمایههای ضریب،در این مقاله بهمنظور ارزیابی دقت و کارایی مدلها
 ض ریب ن ش،)RMSE(  ریشۀ میانگین مربعات خط ا،)CC( همبستگی
 بهت رین.) طبق روابط زیر اس تفاده ش دBias( ) و بایاسNS( ساتهلیف
. یک و صفر است، صفر،مقدار برای این چهار معیار بهترتیب یک

.تحلیل بیشتر نتایج استفاده شده است
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