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چکیده
این مقاله ،یک متدولوژی جهت تشخیص و کالسهبندی خطاهای رخداده بر روی خطوط انتقال شبکههای قدرت
هوشمند ارائه میکند .در روش پیشنهادی ،فازورهای ولتاژ و جریان توسط واحد اندازهگیری فازور
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نصبشده در باس ژنراتور ،تخمین زده میشود و سپس زوایای ولتاژ و جریان معادل به دست میآید .این زوایا
از طریق تبدیل فوریه سریع)  ( FFTآنالیز میشوند و برای تشخیص و کالسهبندی خطای خط انتقال بکار میروند.
تشخیص خطای خط انتقال با استفاده از روش سیستم استنتاج فازی-عصبی صورت میگیرد و کالسهبندی خطای
تشخیص دادهشده با استفاده از ماشین بردار پشتیبانی ) (SVMانجام میشود .اعتبار سنجی روش پیشنهادی بر روی

واژههای کلیدی :تشخیص و کالسهبندی خطا ،شبکه هوشمند ،واحد اندازهگیری فازور ،آنالیز تبدیل فوریه،
سیستم استنتاج قازی-عصبی ،ماشین بردار پشتیبان.
دریافت1396/9/8 :

پذیرش1397/2/10:

 -1مقدمه
شبکههای قدرت امروزی در حال حرکت به سمت شبکههای هوشمند میباشند (برون و زو .)2013 ،برخالف شبکههای
سنتی ،شبکههای هوشمند با منابع تولید پراکنده و ریز شبکههای مقیاس بزرگ مجهز شدهاند؛ درنتیجه رفتار این شبکهها با
شبکههای قدرت سنتی متفاوت است .در شبکههای هوشمند ادغامشده با تولیدات پراکنده 1و ریز شبکهها ،2خطاهای خط
انتقال تأثیر قابلتوجهی بر پایداری آنها دارد (دونلی و همکاران1996 ،؛ اسلوگف و کلینگ2002 ،؛ اسکاتی ،سیترو و سیانو،
 .)2011پسازاینکه خطا در خط انتقال رخ داد ،ریز شبکهها ممکن است در حالت کارکرد جزیرهای قرار گیرند .ازآنجاکه
اینرسی شبکههای هوشمند مجهز به  DGو  MGکمتر از اینرسی شبکههای قدرت سنتی است ،این اختالالت میتواند باعث
افزایش نوسانات و تحت شعاع قرار دادن پایداری کل سیستم شود (گپاکومار ،جایا براتا ردی و مهانتا2014 ،؛ ما و همکاران،
.)2010
ازاینرو ،داشتن یک متدولوژی که سیستمهای حفاظتی مرکزی را درباره رخداد و نوع آن باخبر سازد ،ضروری میباشد
(هشیاش و همکاران . )2012 ،با توجه به اینکه آگاهی از نوع خطای روی دادهشده در شبکه ،برای الگوریتمهای مکانیابی
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ٬3شماره ( ٬)1بهار  ٬1397صفحه98-82 :

سیستم  14باسه  IEEEدر محیط نرمافزار متلب مورد آزمایش قرارگرفته است.

خطا ،امری ضروری میباشد ،روشهای تشخیص و کالسهبندی خطا از اهمیت باالیی برخوردار است .در مقاالت
متعددی ،روشها و الگوریتمهای مختلفی جهت تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند پیشنهادشده است.
سونگ و همکاران ( )1997یک الگوریتم مکانیابی خطا با استفاده از اندازهگیری جریان را بکار گرفتند .در این روش،
پسازاینکه محل بخش خطا مشخص شد ،جزیرهها شکل میگیرد که شامل گروهی از واحدهای  DGهستند و یک
طرح حذف بار 1برای مطابقت بارها با ظرفیت تولیدی واحدهای  DGدر این جزیره پیادهسازی میشود.
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در سالهای اخیر با پیشرفت سیستمهای مخابراتی ،واحدهای اندازهگیری فازوری 2به یکی از مهمترین تجهیزات در
سیستم پایش ،حفاظت و کنترل فراگیر سیستمهای قدرت تبدیلشدهاند .ما و همکاران ( )2010از  PMUجهت مکانیابی
خطا در خطوط انتقال استفاده کرده است PMU .ها بهصورت پیوسته از شکل موجهای ولتاژ و جریان ،نمونهبرداری
میکنند و فازورهای ولتاژ و جریان سه فاز شامل دامنه و زاویه آنها را محاسبه و درنهایت مؤلفه توالی مثبت این شکل
موجها را استخراج میکنند .فازورهای همزمان بهدستآمده ،در مکانیابی خطا در خطوط انتقال بکار میروند .با توجه

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ،3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه98-82 :

به اینکه جایابی  PMUها در نظارت دائم تمام حاالت گرهها و شاخههای یک شبکه هوشمند بسیار مهم است ،ماجی
و آجارجی ( )2017یک الگوریتم مبتنی بر بهینهسازی اجتماع ذرات پیشنهاد کردند .دند و چلی ( )2016و جایا براتا
ردی ،ونکاتا راجش و مهانتا ( )2013روش تبدیل موجک را جهت تشخیص خطا در شبکه هوشمند بکار گرفتند.
برخی از مقاالت از روشهای هوشمممند مانند فازی (فرورر ،سممنجیاوانی و زاپیتلی ،)1995 ،سممیسممتم اسممتنتاج فازی-
عصممبی (جایا براتا ردی و مهانتا )2008 ،و شممبکه عصممبی (بو و همکاران )1997 ،جهت تشممخیص و طبقهبندی خطا
اسممتفاده کردهاند .یک الگوریتم بهبودیافته برای تخمین فازور و طبقهبندی نوع خطاها دریک شممبکه هوشمممند توسممط
اوبراهیم و همکاران ( )2015پیشممنهاد شممد .در مرحله تخمین فازور ،س میگنالهای ورودی از طریق  PMUاسممتخراج
میگردد؛ سپس با ا ستفاده از الگوریتم مؤلفه متقارن ،3طبقهبندی خطا ،به د ست میآید .گوپاکوما و همکاران ()2017
یک متدولوژی مبتنی بر آنالیز فرکانسمممی زوایای ولتاژ و جریان تخمین زدهشمممده توسمممط  PMUدر باس ژنراتور را
پی شنهاد نمودند .در این تحقیق ،ت شخیص خطا از طریق آنالیز فوریه این زوایا انجام شده ا ست؛ سپس از ما شین بردار
پشتیبان 4برای طبقهبندی خطای تشخیص دادهشده استفاده گردید.
مقاله حاضر ،یک متدولوژی مبتنی بر تخمین فازورهای ولتاژ و جریان توسط  PMUو آنالیز تبدیل فوریه سریع 5جهت
تشخیص و کالسهبندی خطای رخ دادهشده در خطوط انتقال یک شبکه هوشمند را پیشنهاد میکند .در این روش،
تشخیص خطای خط انتقال با استفاده از روش سیستم استنتاج فازی-عصبی صورت میگیرد و کالسهبندی خطا با
استفاده از مکانیزم  SVMانجام میشود .بهمنظور اثبات صحت کارآمدی روش پیشنهادی در تشخیص و کالسهبندی
خطا ،نتایج بر روی یک سیستم  14باسه  IEEEمورد آزمایش قرار میگیرد.
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 -2تخمین فازور ولتاژ و جریان با استفاده از PUM
𝑀𝑋 و زاویه فاز آن ∅ میباشد .در اینجا
یک شکل موج سینوسی با رابطه زیر تعریف میشود .اندازه فازور ،مقدار مؤثر
√2
 Wفرکانس سیگنال سینوسی است.
)∅ 𝑋(𝑡) = 𝑋𝑚 𝐶𝑂𝑆(𝑊𝑡 +

()1

واضع است که سیگنال ورودی ممکن است دارای مؤلفههای هارمونیکی باشد یا نباشد .وظیفه  PMUها جدا کردن
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مؤلفه اصلی فرکانس و یافتن فازور آن هست .رایجترین روش تعیین فازور یک سیگنال ،استفاده کردن از دادههای
نمونهبرداری شده از شکل موج سیگنال ورودی ( Window1تا  )Window N-1و اعمال تبدیل فوریه گسسته است
(شکل ( .))1توضیح کامل تخمین فازور به همراه روابط ریاضی آن توسط فودکی ،تورپ و آدامیاک ( )1983آورده شده
است.

 -3متدولوژی پیشنهادی
متدولوژی پیشنهادی جهت تشخیص و کالسهبندی خطا بهصورت دیاگرام شما تیک در شکل  2نشان دادهشده است.
در ادامه ،جزئیات این روش تشریح میگردد.
مرحله اول :اندازهگیری فازور ولتاژ و جریان از طریق

PMU

 PMUنصبشده در باش ژنراتور ،اندازهگیری فازورهای ولتاژ و جریان را به ترتیب از طریق ترانسهای ولتاژ جریان
انجام میدهند (دموتریس و همکاران.)2000 ،
مرحله دوم :تبدیل کمیتهای سه فاز ولتاژ و جریان با استفاده از تبدیل پارک
کمیتهای سه فاز فازورهای ولتاژ و جریان معادل اندازه گرفتهشده توسط  ،PMUاز طریق روابط تبدیل پارک به
کمیتهای قایم دو فاز تبدیل میشوند .مزیت این تبدیل در کالسهبندی خطا این است که برای آنالیز سیستم سهفاز،
فقط به اطالعات مربوط به دوفاز نیاز خواهد بود .روابط ولتاژ و جریان بهدستآمده از روش تبدیل پارک در یک قاب
مرجع چرخان در فرکانس نامی شبکه در ادامه بیان میگردد.

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل  -1دادههای نمونهبرداری برای تخمین فازور.
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شکل  -2دیاگرام شماتیک مراحل تشخیص و کالسهبندی خطا.

()2

()3

()4

()5
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𝜋2
𝑒
𝑠𝑑𝑉
) = {𝑉𝑅𝑀 sin(𝜔𝑡) . sin(𝜔𝑠 𝑡) + 𝑉𝑌𝑀 sin (𝜔𝑡 − ) . sin (𝜔𝑠 𝑡 −
3
3
3
𝜋2
𝜋2
} ) + 𝑉𝐵𝑀 sin (𝜔𝑡 + ) . sin (𝜔𝑠 𝑡 +
3
3
2
𝜋2
𝜋2
) 𝑉𝑞𝑠𝑒 = {𝑉𝑅𝑀 sin(𝜔𝑡) . cos(𝜔𝑠 𝑡) + 𝑉𝑌𝑀 sin (𝜔𝑡 − ) . cos (𝜔𝑠 𝑡 −
3
3
3
𝜋2
𝜋2
} ) + 𝑉𝐵𝑀 sin (𝜔𝑡 + ) . coc (𝜔𝑠 𝑡 +
3
3
2
𝜋2
𝜋2
𝑒
) 𝐼𝑑𝑠 = {𝐼𝑅𝑀 sin(𝜔𝑡 − Φ) . sin(𝜔𝑠 𝑡) + 𝐼𝑌𝑀 sin (𝜔𝑡 − Φ − ) . sin (𝜔𝑠 𝑡 −
3
3
3
𝜋2
𝜋2
} ) + 𝐼𝐵𝑀 sin (𝜔𝑡 − Φ + ) . sin (𝜔𝑠 𝑡 +
3
3
2
𝜋2
𝜋2
𝑒
) 𝐼𝑞𝑠 = {𝐼𝑅𝑀 sin(𝜔𝑡 − Φ) . cos(𝜔𝑠 𝑡) + 𝐼𝑌𝑀 sin (𝜔𝑡 − Φ − ) . cos (𝜔𝑠 𝑡 −
3
3
3
𝜋2
𝜋2
} ) + 𝐼𝐵𝑀 sin (𝜔𝑡 − Φ + ) . cos (𝜔𝑠 𝑡 +
3
3

𝑒
𝑒
𝑠𝑞𝐼 جریانهای محور 𝑑 و 𝑞 قاب مرجع
𝑠𝑑𝐼 و
در اینجا 𝑒𝑠𝑑𝑉 و 𝑒𝑠𝑞𝑉 ولتاژهای محور 𝑑 و 𝑞 قاب مرجع چرخان هستند.

چرخان هستند 𝑉𝑌𝑀 ،𝑉𝑅𝑀 .و 𝑀𝐵𝑉 حداکثر مقادیر ولتاژها هستند .بهطور مشابه 𝑀𝑅𝐼 𝐼𝑌𝑀 ،و 𝑀𝐵𝐼 مقادیر پیک جریانهای
سه فاز خط میباشند .زاویه  Φبیانگر اختالف زاویه بین ولتاژ و جریان خط است .فرکانسهای 𝜔 و 𝑠𝜔 به ترتیب
فرکانسهای ولتاژهای سه فاز و قاب مرجع چرخان برحسب رادیان میباشند ( لوپز و همکاران2011 ،؛ فهز و همکاران،
. )2012

مرحله سوم :تخمین زوایای فازورهای ولتاژ و جریان معادل
تبدیل پارک و مفهوم زوایای فاز ولتاژ جریان معادل در دیاگرام فازوری شکل ( )3نشان دادهشده است .محور𝑠𝑑 و

𝑠𝑞

بیانگر قاب مرجع ساکن هستند .با چرخش غیرعادی قاب مرجع چرخان بهصورت خالف ساعتگرد و در فرکانس
نامی ،محورهای 𝑒𝑠𝑑 و 𝑒𝑠𝑞 ثابت باقی میمانند .این کمک میکند که قاب مرجع به تغییرات فازورهای ولتاژ یا جریان غیر
حساس باشد .زوایای فازورهای ولتاژ و جریان معادل به ترتیب  Δو  ψدر محورهای چرخان 𝑒𝑠𝑑 و 𝑒𝑠𝑞 با روابط زیر
محاسبه میشوند:
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𝑒
𝑠𝑞𝑉

( Δ = 𝑡𝑎𝑛−1

()6

)

()7

𝑠𝑞 ( ψ = 𝑡𝑎𝑛−1
) 𝑒

𝑒
𝑠𝑑𝑉

𝑒𝐼

𝑠𝑑𝐼

مرحله چهارم :تخمین ضرایب فرکانسی از طریق آنالیز فوریه سریع ( )FFTزوایای ولتاژ و جریان

چون محورهای 𝑒𝑠𝑑 و 𝑒𝑞𝑑در فرکانس نامی شبکه در حال چرخشاند ،زوایای فاز  Δو ψدر دوره کارکرد عادی سیستم
 ،مقادیر ثابتی دارند؛ اما در هنگام وقوع خطا در خطوط انتقال (از هر نوع و در هر نقطه)  ،این زوایا با توجه به مؤلفه
فرکانسی مرتبط با نوع خطای رخداده ،دستخوش نوساناتی میشوند .مؤلفه فرکانس نوسانات زوایای فاز ولتاژ و جریان
( Δو ) ψبا استفاده از آنالیز فوریه  N-pointبررسی میشوند.
() 8
() 9

1

)𝑁(−2𝜋𝑘𝑛/
𝑋ΚΔ = ( ) ∑𝑁−1
0<𝑘 <𝑁−1
𝑛−0 Δ(n)e
𝑁

1

ψ

) 𝑁(−2𝜋𝑘𝑛/
𝑋Κ = ( ) ∑𝑁−1
0< 𝑘 <𝑁−1
𝑛−0 ψ(n)e
𝑁

از مطالعات مختلف مشخصشده است که در دوره کارکرد عادی شبکه ،طیف  FFTشامل فقط ضرایب فرکانس مرتبط
با 𝑍𝐻 0است و بقیه ضرایب فرکانسی صفر باقی میمانند؛ اما در دوره خطا ضرایب فرکانسی مرتبط با 𝑍𝐻 0و

𝑍𝐻100

وابستگی شدیدی به نوع خطا دارند .برای ضرایب فرکانسی مرتبط با 𝑍𝐻 ،0تغییرات زاویه فاز ولتاژ و جریان معادل به
ترتیب  αΔو  αψنمایش داده میشود و ضرایب فرکانس مرتبط با 𝑍𝐻 100با  βΔو  βψبیان میشود .این ضرایب با
روابط زیر محاسبه میشوند.

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل  -3دیاگرام فازوری تبدیل پارک.

1

𝛼Δ = ( ) ∑𝑁−1
)𝑛−0 Δ(n

()10

𝑁

1

𝛼ψ = ( ) ∑𝑁−1
)𝑛−0 ψ(n

()11
()12
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()13

𝑁

1

)𝑁(−200𝜋𝑛/
𝛽Δ = ( ) ∑𝑁−1
𝑒)𝑛−0 Δ(n
𝑁

1

)𝑁(−200𝜋𝑛/
𝛽ψ = ( ) ∑𝑁−1
𝑒)𝑛−0 ψ(n
𝑁

مرحله پنجم :تشخیص خطا
 ANFISهمان سیستم استنتاج فازی به همراه شبکه عصبی است که از چهار بلوک مهم تشکیلشده است :فازی سازی،
پایگاه داده ،شبکه عصبی و غیر فازی سازی .ساختار اصلی  ANFISدر شکل  4نشان دادهشده است که شامل پنج الیه
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میباشد.

شکل  -4ساختار اصلی ANFIS

الیه اول( :گرههای ورودی) .در این الیه درجه عضویت گرههای ورودی به بازههای مختلف فازی با استفاده از تابع
عضویت ،مشخص میگردد.
()14

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2

𝑂1,𝑖 = μ𝐴𝑖 (𝑥),

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 3,4

𝑂1,𝑖 = μ𝐵𝑖 (𝑥),

الیه دوم( :گرههای قاعده) .هر گره در این الیه درجه فعالیت یک قانون را محاسبه میکند:
()15

𝑖 = 1,2

𝑂2,𝑖 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥)𝜇𝐵𝑖 (𝑦),

الیه سوم :خروجی این الیه نرمالیزه شده الیه قبلی است
()16

𝑖 = 1,2

𝑖𝑤
.
𝑤1 + 𝑤2

̅̅̅ = 𝑖𝑂3,
= 𝑖𝑤

الیه چهارم( :گرههای نتیجه) .در این الیه ،خروجی هر گره برابر است با:
()17

𝑓̅̅̅ = 𝑖𝑂4,
𝑝(̅̅̅ = 𝑖 𝑖𝑤
𝑤𝑖 𝑖 𝑥 + 𝑞𝑖 𝑦 + 𝑟𝑖 ).

الیه پنجم( :گرههای خروجی) .در این الیه هر گره مقدار خروجی نهایی را بهصورت زیر محاسبه مینماید (تعداد گرهها
برابر تعداد خروجیهاست):
()18

𝑖𝑓 𝑖𝑤 𝑖∑
.
𝑖𝑤 𝑖∑

𝑓̅̅̅ ∑ = 𝑖𝑂5,
= 𝑖 𝑖𝑤
𝑖

آموزش این سیستمها به این مفهوم است که با استفاده از دادههای آموزشی ،پارامترهای غیرخطی مربوط به توابع عضویت
فازی در الیه اول و پارامترهای خطی الیه چهارم طوری تعیین شوند که به ازای ورودی دلخواه ،خروجی مطلوب حاصل
شود .روش آموزش هیبرید یکی از مهمترین روشهای آموزش سیستمهای استنتاج فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی
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است .در این روش ،جهت آموزش در الیه اول از روش پس از انتشار خطا و در الیه چهارم ،سیستم از روش تخمین
کمترین مربعات استفاده میشود.
در این مطالعه ،از روش  ANFISبرای تشخیص خطا استفاده میکنیم .تخمین زوایای ولتاژ و جریان (∆ و  )Ψبهعنوان
متغیرهای ورودی به  ANFISدر نظر گرفته میشوند و خروجی آن ،تشخیص خطای رخ دادهشده میباشد 1000 .داده
انجام میگیرد .از روش ترکیبی ) )Hybridبرای آموزش ( )Trainingدادهها و تخمین حداقل مربعات استفاده میگردد.
بعد از اتمام آموزش ،قواعد و توابع عضویت فازی تشکیل میشوند .شکل  ،5توابع عضویت ورودی را نشان میدهد
که شامل  10خطا (سه تا مربوط به تک فاز به زمین ،سه تا مربوط به خطای دو فاز به هم ،سه تا مربوط به خطای
دوفاز به زمین و یکی مربوط به خطای سه فاز میباشد) .ساختار الیهای  ANFISنیز در شکل  6نشان دادهشده است.

الف) ورودی اول ،زاویه فازور ولتاژ .Δ

ب) ورودی دوم ،زاویه فازور جریان .ψ
شکل -5توابع عضویت ورودی.

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

آموزشی در شرایط وقوع یک خطای تک فاز به زمین روی خط انتقال بین باسهای  4و  5و در  50کیلومتری باس 4
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شکل  -6ساختار الیهای .ANFIS

مرحله ششم :طبقهبندی خطا
متدولوژی پیشنهادی از  𝛽Δ ،𝛼ψ ،𝛼Δو  𝛽ψبرای طبقهبندی استفاده میکند .الگوریتم طبقهبندی خطا در شکل  7نشان
دادهشده است .درصورتیکه خطایی تشخیص داده شود (توسط  ،)ANFISکالسهبندی گر  SVMبرای کالسهبندی
کردن نوع خطا بکار میرود .با ضرایب  FFTاستخراجشده  ،کالسهبندی گر  SVMمیتواند نوع خطای رخ دادهشده
(که شامل خطاهای یک خط به زمین  ،LGخط به خط  ،LLخط به خط به زمین  LLGو خط به خط به خط

LLL

هستند) را کالسهبندی کند SVM .یکی از روشهای ماشینی هوشمند در طبقهبندی خطا در سیستمهای قدرت است؛
اما برای تمایز تشخیص و کالسهبندی خطا توسط  ، SVMباید از ضرایب ولتاژ نرمالیزه شده ولتاژهای سه فاز ( 𝐵،Γ
𝑌 )Γ𝑅 ،Γاستفاده کرد .این ضرایب از آنالیز  FFTولتاژ فاز و با روابط زیر بیان میشود.

()19

𝑅𝑃
} 𝐵𝑃 𝑚𝑎𝑥{𝑃𝑅 , 𝑃𝑌 ,

= 𝑅Γ

𝑌𝑃
} 𝐵𝑃 𝑚𝑎𝑥{𝑃𝑅 , 𝑃𝑌 ,

= 𝑌Γ

𝐵𝑃
} 𝐵𝑃 𝑚𝑎𝑥{𝑃𝑅 , 𝑃𝑌 ,

= 𝐵Γ

در اینجا 𝑃𝑖 ،ضریب  FFTمرتبط با مؤلفه فرکانس نامی سیستم در ولتاژ  iام است .کالسهبندی گر  SVMبا استفاده از
ضرایب فرکانسی تغییرات زاویه فاز ولتاژ و جریان و ضرایب ولتاژ نرمالیزه شده ،نوع خطای رخ دادهشده را کالسهبندی
میکند.
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در این مقاله ،از  SVMچند کالسه برای کالسهبندی خطاها استفاده میشود .مسئله کالسهبندی با رابطه زیر توصیف
میگردد (دش ،سامنترای و پاندا2007 ،؛ وپنیک1998 ،؛ ایچ اس یو و لین2002 ،؛ وپنیک.)1995 ،
𝐼

𝑛

𝑚𝑖𝑛 1
𝑚𝑖𝜉 ∑ ∑ 𝑐 ∑ 𝑊𝑚𝑇 𝑤𝑚 +
𝑤, 𝑏, 𝜉 2
𝑖𝑦≠𝑚 𝑗=1

()20

𝑚=1

𝑚𝑖𝜉 𝑆. 𝑇. 𝑊𝑦𝑇𝑖 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑦𝑖 ≥ 𝑊𝑚𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑚 + 2 −
𝑖𝑦\}𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑙, 𝑚 ∈ {1, … ,

𝜉𝑖𝑚 ≥ 0,

دادههای آموزشی ( 𝑖𝑦و 𝑖𝑥) بر اساس نوع خطا دستهبندی میشوند .ضرایب زاویه فاز معادل 𝛽Δ ،𝛼ψ ،𝛼Δو  𝛽ψو
ضرایب ولتاژ سه فاز نرمالیزه شده بهعنوان مجموعه دادههای ورودی به کالسهبندی گر  SVMاعمال میشود .مجموعه
دادههای ورودی به ازای مکانها و مقاومتهای مختلف خطا تولید میشوند .اطالعات مربوط به نوع خطای هر داده
ورودی بهعنوان مجموعه داده خروجی کالسهبندی گر  SVMدر نظر گرفته میشود .کالسهبندی گر  SVMبا 1000
مجموعه داده ،آموزش داده میشود .تابع کرنل استفادهشده با رابطه ( )21توصیف میشود .پارامتر کرنل  γبا استفاده از
روش جستجوی شبکه مبتنی بر دادههای یادگیری محاسبه میشود (وپنیک.)1995 ،
()21

𝛾>0

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝑒𝑥𝑝(−𝛾𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )2

 -4نتایج شبیهسازی
برای اعتبار سنجی روش تشخیص و کالسهبندی خطای پیشنهادی ،یک سیستم  14باسه  IEEEرا مورداستفاده قرار
میدهیم .نتایج شبیهسازی در محیط متلب سیمیولینک 1بهدستآمده است .دیاگرام تکخطی سیستم موردمطالعه در

1

Simulink

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل  -7الگوریتم طبقهبندی خطا.

شکل  8نشان دادهشده است .دو ژنراتور سه فاز با ولتاژ  ،400kvهرکدام با امپدانس توالی مثبت  0.45 + 0.5𝑗 Ωو
امپدانس توالی صفر  0.675 + 𝑗0.75 Ωمیباشند .مقاومت ،اندوکتانس 1و کاپاسیتانس 2توالی مثبت و منفی خطوط
انتقال سه فاز به ترتیب  95.10𝑚𝐻 ،2.34 Ωو 𝐹𝑀 1.24در هر  100کیلومتر و توالی صفر آنها به ترتیب
 325.08𝑚𝐻،38.8 Ωو 𝐹𝑀 0.845در هر  100کیلومتر میباشد .اطالعات مربوط به طول هر خط و توان و بارهای
متصل شده به هر باس در گپاکومار و همکاران ( )2014آورده شدهاست.
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شکل  -8دیاگرام تکخطی سیستم  14باسه .IEEE

زوایای فاز جریان و ولتاژ معادل ژنراتور  G1از طریق  PMUواقع در باس  1به دست میآیند .دو مورد مطالعات در
این بخش در نظر گرفته میشوند :مورد اول ،شرایط عملکرد عادی و مورد دوم ،وقوع خطاهای  LLG ،LL ،LGو
 LLLدر خط انتقال .شکلهای (9الف) و (9ب) ،به ترتیب زاویه فاز ولتاژ معادل و طیف فرکانس مرتبط با آنها نشان
میدهد؛ همینطور شکلهای (9ج) و (9د) زاویه فاز جریان معادل و طیف فرکانسی مرتبط با آنها برای مورد  1نشان
میدهد .در اینجا اندازه ضرایب  FFTزوایای ولتاژ و جریان معادل به ترتیب با  Deltaو  Psiنشان داده میشود .فرکانس
نمونهبرداری انتخابشده برای تمام موارد مطالعاتی  10KHZدر نظر گرفتهشده است .دیده میشود که در شرایط عملکرد
عادی شبکه ،زوایای ولتاژ و جریان ،مقادیر ثابتی دارند که در طیف فرکانسی ،بیانگر مقدار باال برای 𝑍𝐻 0میباشد.

شکل (9الف) -تغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت شرایط عملکرد عادی.

1

Inductance

2

Capacitance
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شکل (9ب) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت شرایط عملکرد عادی.

شکل (9د) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه جریان معادل تحت شرایط عملکرد عادی.

شکلهای  10تا  13نیز زوایای ولتاژ و جریان معادل به همراه طیف فرکانسیشان را برای مورد  2نشان میدهد .در
این مورد مطالعاتی ،خطاهای  LLG ،LL ،LGو  LLLروی خط انتقال بین باسهای  4و  5و در  50کیلومتری باس 4
رخ میدهد .از شکلهای  13-10مشاهده میشود که مؤلفههای فرکانس خطاهای خط انتقال با مؤلفههای فرکانسی
شرایط کارکرد عادی شبکه متفاوت است .بعالوه اندازه مؤلفههای فرکانسی در طیف فرکانسی با نوع خطای رخ
دادهشده تغییر میکند .اندازه مؤلفههای فرکانسی استخراجشده از آنالیز فوریه برای تشخیص و کالسهبندی سریع خطا
بکار میرود.

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل (9ج) -تغییرات زاویه جریان معادل تحت شرایط عملکرد عادی.
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شکل (10الف) -تغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LG
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شکل (10ب) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LG

شکل (10ج) -تغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LG

شکل (10د) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LG
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شکل (11الف)-تغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LL

شکل (11ج) -تغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LL

شکل (11د) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LL

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل (11ب) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LL
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شکل (12الف) -تغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LLG

شکل (12ب)-آنالیز  FFTتغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LLG

شکل (12ج) -تغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LLG

شکل (12د)-آنالیز  FFTتغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LLG
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شکل (13الف) -تغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LLL

شکل (13ج) -تغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LLL

شکل (13د)-آنالیز  FFTتغییرات زاویه جریان معادل تحت خطای .LLL

نتایج تشخیص و کالسهبندی خطا برای موارد مطالعاتی انجامشده بر روی سیستم  14باسه  IEEEدر جدول  1آورده
شده است .تشخیص خطا میتواند مستقیماً از ضرایب فرکانسی تغییرات زاویه ولتاژ و جریان معادل ژنراتور  G1در
باس  α( 1و  )Bبه دست آید .بعالوه ،طبقهبندی خطا با استفاده از روش  SVM_ANFISبا طبقهبندی با روشهای

تشخیص و کالسهبندی خطا در شبکههای هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

شکل (13ب) -آنالیز  FFTتغییرات زاویه ولتاژ معادل تحت خطای .LLL

 ANNو  ANFISمورد مقایسه قرارگرفته است .در تمامی روشهای طبقهبندی ،از همان دادههای ورودی – خروجی
که برای  SVM_ANFISبکار برده شد برای آموزش  ANNو ANFISاستفادهشده است .برای آموزش  ANNاز روش
( Feed- Forward Back Propagationسید طبایی )2012 ،و برای آموزش  ANFISاز روش بهینهسازی ترکیبی Hybrid

استفادهشده است (جایا براتا ردی و مهانتا .)2014 ،نتایج ارائهشده در جدول  1نشان میدهد که روش  ANNتوانسته
تمام خطاهای  LLو  LLLرا کالسهبندی کند ،ولی در کالسهبندی خطاهای  LGو  LLGناتوان بوده است .در
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کالسهبندی به روش  ،ANFISتمام خطاها بهجز  LLGتوانسته بهدقت کالسهبندی گردد .این در حالی است که
کالسهبندی با استفاده از روش  SVM_ANFISتوانسته تمام خطاهای رخ دادهشده را بهدرستی کالسهبندی کند .این
برتری روش پیشنهادی را نسبت به دو روش دیگر نشان میدهد.
جدول  -1ضرایب  FFTتغییرات زاویه جریان و ولتاژ معادل تحت خطاهای مختلف خط انتقال.
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SVM_ANFIS

ANFIS

ANN

) 𝐵𝑌 (𝑌𝑅 , 𝑌𝑌 ,

) 𝜓𝐵 (∝𝜓 ,

) ∆𝐵 (∝∆ ,

نوع خطا

مکان خطا

AG

AG

CA

0.73,1,0.99

0.04,0.02

0.17,0.49

AG
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک متدولوژی جهت تشخیص و کالسهبندی خطا بر روی خطوط انتقال در شبکههای هوشمند ارائه شد.
بر اساس این متدولوژی ،ابتدا فازورهای ولتاژ و جریان سه فاز از طریق  PMUنصبشده در باسهای ژنراتور
اندازهگیری و سپس با استفاده از روش تبدیل پارک به کمیتهای دو فاز  dو  qتبدیل شدند .با استفاده از کمیتهای
 dو  qولتاژ و جریان ،زوایای ولتاژ و جریان به دست آمدند .با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه سریع ،نوسانات زاویه ولتاژ
و جریان تحلیل شدند و برای تشخیص و کالسهبندی خطا بکار رفتند .تشخیص خطا با استفاده از سیستم استنتاج
فازی-عصبی  ANFISو کالسهبندی خطا با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان  SVMانجام گرفت .با توجه نتایج
شبیهسازی انجامشده بر روی سیستم  14باسه  IEEEو با توجه به تغییر مؤلفههای فرکانسی زوایای ولتاژ و جریان
استخراجشده از آنالیز  FFTبرحسب نوع خطا ،روش  SVM_ANFISنسبت به روشهای  ANNو  ANFISکارآمدی
بیشتری در تشخیص و کالسهبندی انواع خطاهای خط انتقال داشته است؛ بعالوه اطالعات بهدستآمده از تشخیص و
کالسهبندی خطا میتواند به سیستمهای حفاظتی جهت اتخاذ اقدامات کنترلی الزم و ارائه الگوریتمهای محلی جهت
بازگرداندن خط خطادار در سریعترین زمان ممکن و درنتیجه حفظ پایداری شبکه هوشمند کمک نماید.
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