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اطمينان قابليت  هايشاخص بررسي تغييرات به مقالهاين  در:چكيده
 مقالهاين  هدف .است شده پرداخته با استفاده از تئوري شبکه عصبي

) شبکه برق کشور(ن شبکه توزيع شده قدرت ارزيابي قابليت اطمينا
 انرژي ميزان کاهش نهايت و در خاموشي زمان و تعداد کاهش براي

 توزيع اين سيستم قابليت اطمينان ارزيابي .باشدمي نشده فروخته
 هايشاخص داشتن دست در با تا دهدمي شبكه مديران به را امكان

 شبكه از برداري بهره دبهبو جهت در آن گذشته رفتار و سيستم عملكرد
 شبكه اساس بر مقالهاين  موردي مطالعه. نمايند اتخاذ را الزم تدابير

که با استفاده از  .است شده انجام اي اردبيلمنطقه نمونه شرکت برق
و آمارهاي راهبردي  ]۱[هاي اين تحقيق و تحقيقات گذشته يافته

براي شبکه هاي قابليت اطمينان صنعت برق کشور تخميني از شاخص
  .بدست آمده است با استفاده از شبکه عصبي کوهنن سراسري برق ايران

  شـده قـدرت   توزيـع  شبکه ، ارزيابي هاي شاخص :های كليديواژه
  .خود سازمانده، قابليت اطمينان، مدل کوهنن شبکه عصبي،

  مقدمه - ۱
اي هـ مئله ارزيابي قابليـت اطمينـان سيسـت   در اين مقاله براي حل مس

تواند مطـابق الگوهـاي   ي يك شبكه عصبي مصنوعي كه ميتوزيع طراح
هـاي  موزش داده شود پيشنهاد شده است انواع زيـادي از شـبكه  آقبلي 

ن آعصبي وجود دارند اما تحقيقي كه در اينجا صورت پذيرفته است در 
موزش بازگشتي استفاده شده آهاي عصبي سه اليه پيشرو با روش شبكه

توسـعه يافتـه بـراي ارزيـابي قابليـت      هاي عصبي مصـنوعي  است شبكه
  . [2] ,[1] اطمينان سيستم توزيع مفيد تشخيص داده شده است

ل مورد مطالعه قرار گرفته است يسه حالت متفاوت در شبكه توزيع اردب 
عصبي مصنوعي توسعه يافته در مقايسه  هايشبكهنتايج حاصل از روش 

عصـبي   ست شبكهاز روش شبكه رضايت بخش ا همدآبا نتايج به دست 
دقيق و انحراف بسيار جزئي به ، موزش بجا نتايج سريعآه يافته با عتوس

عصبي مصنوعي در محاسبه قابليـت   هايشبكهنين چدهد همدست مي
اطمينان سيستم توزيع نسبت به روش شبكه موقعي كه يـك يـا چنـد    

  [4],[3]داراي مزيتي برتر است شوندكليد در اثرخطا يا بار زياد باز مي

هاي محاسباتي تكـرار  در روش شبكه نسبت به هر وضيعت تمامي رويه
شود چرا كه دياگرام منطقي سيستم نسبت به هر وضعيت تغيير ميمي

مرتبط  هايشبكهعصبي مصنوعي  هايشبكهكه در روش  كند در حالي
  .شان به سادگي اصالح مي شوندبا تنظيم مجدد وزنهاي

عصبي مصنوعي را در  هايشبكهار كاربرد در اين بخش عالقه داريم اعتب
سـاير كاربردهـا    سيستم  توزيع در مقايسـه بـا   ارزيابي قابليت اطمنيان

  .بررسي نماييم
عصـبي مصـنوعي داراي مشخصـات     هـاي شـبكه ميـز  آ كاربرد موفقيت

  .مشترك بشرح ذيل هستند
داراي حوزه كاربردي با اطالعات متمركز و وابسته بـه عكـس العمـل     -

  .ر نسبت به هم استپارامت
  .هاستداراي عرصه وسيع براي اطالعات قبلي و مثال -
هـاي مخصـوص   يد براي مثـال فداراي مجموعه اطالعات مختصر و م -

  .است
بي عصـ  هـاي شـبكه ي كه در راسـتاي رويـه   يدهابربسياري از انواع كار

ماري و شناسايي الگوهاي ديگر آهاي مصنوعي هستند اغلب درگير طرح
اي بـا اطالعـات   زيابي قابليت اطمينان سيستم توزيـع مسـئله  هستند ار

هـاي كليـد زنـي    زمان ،زمان استقرار مجدد، متمركز است شدت خرابي
شـكل سيسـتم و اطالعـات بـه عنـوان ورودي الزم      ، كليدها و بريكرها 

-اطالعات قديمي زيادي نيز موجودند بنابراين راه ،هستند عالوه بر اين
  .[2] اتالف وقت هستند هاي متداوال صرفاًحل

  ساختار شبكه عصبي مصنوعياستفاده از  - ۲
مطلبـق  نظـارت  نقشه خود سازمانده يك شبكه عصبي با يادگيري بـي 

 [5].ارائه گرديده است توسط كوهنن که باشدمي) ۱(شکل 
هاي متنوع سيگنالاين شبكه بطور مؤثر، ارتباطات فضايي ميان ويژگي

ها را بدون هيچ سيگنال نظارتي مينهاي تجريدي آهاي ورودي و مدل
تواند براي عينيت بخشيدن بـه ارتباطـات   نقشه خود سازمانده مي، يابد

  .ها در فضاهاي با ابعاد باال مورد استفاده قرار گيردميان داده
نقشه ايجاد شده، مناطق نزديك به هم در فضاي ورودي را به مناطقي 

و  نــدکاشـت مـي  كـه در فضـاي خروجـي بــه هـم نزديـك هســتند نگ     
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هاي تشكيل از نورون SOMشبكه ، مالحظه می گردد) ۳(و )۲(درشکل
هـا  داخلي ميان نورون يهالاتصا. شود كه به يكديگر متصل هستندمي

  .شوندبا توجه به توپولوژي شبكه تعريف مي

  
  نقشه خود سازمانده يك شبكه عصبي با يادگيري بي نظارت ):۱(شکل 

هـا تشـكيل شـده    ا از يك اليه واقعي از نوروننقشه خود سازمانده تنه
را پيـاده  ) dot-product(اين ساختار معيار شباهت ضرب داخلي  .است

  .نمايدسازي مي
در حقيقت، اين شبكه كسـينوس زاويـه ميـان ورودي نرمـال شـده و       

 .كندبردارهاي وزن را اندازه گيري مي
  . حاسبه شودتواند با توجه به رابطه زير مخروجي هر نورون مي

  
)۱(  
 

 نظارت ادگيري بييساختارالگوريتم 
  هاتعيين توپولوژي نقشه و تعداد نورون. ۱قدم 
  ها با مقادير تصادفي كوچكمقداردهي اوليه وزن. ۲قدم 
  بعدي xانتخاب نمونه آموزشي نرمال شده . ۳قدم 
، كه نزديكترين وزن به بردار ورودي  mcانتخاب بهترين نورون . ۴قدم 
x(t)  دارد )۱(را با توجه به رابطه.  

هـاي ديگـر كـه بـا توجـه بـه       و نـورون  mc(t)بـه روزدرآوردن  . ۵قدم 
تعلق دارند بطوري كـه بـه    Nc(t)توپولوژي انتخاب شده، به همسايگي 

  . حركت كنند x(t)سمت 
توقف، اگر بـه تعـداد مطلـوبي الگـوريتم تكـرار شـده و در غيـر        . ۶قدم

 . برو ۳اينصورت به قدم 

  
  همسايگي در نقشه خودسازمانده :)۲(کل ش

  
باشد كه معموالً مقدار با گذشت زمان يك مقدار عددي قابل تنظيم مي 

اطراف سلول بـا   Nc(t)عالوه براين، مجموعه همسايگي . يابدكاهش مي
ها را ، بايد در شروع حدود نيمي از تمام سلولmc(t)بهترين هماهنگي  

  .كنداهش پيدا ميدر برگيرد و با گذشت زمان ك
 

  

  
  همسايگي مستطيلي متغير با زمان :)۳(شکل 

  
  :رديگ ير صورت ميبرآورد در سه حالت ز

بـا   ۱۳۸۶هاي قابليت اطمينان در سـال  پيش بيني شاخص: حالت اول
عصبي مصنوعي با استفاه از اطالعات سيستم از سـال   هايشبكهل ااعم

   ۱۳۸۶لغايت  ۱۳۸۰
زياده  فيدربار هاي قابليت اطمينان وقتي كه ارزيابي شاخص: حالت دوم

  .ن روي فيدر سويچ شده استآبار  از شده است و قسمتي
هاي قابليت اطمنيان وقتي كـه خطـايي در   ارزيابي شاخص: حالت سوم

اطالعات فيـدرهاي از طريـق اليـه ورودي وارد     .فيدر اتفاق افتاده است
ه سيسـتم و بـراي هـر    گردند اليه خروجي مقادير را براي همشبكه مي

  .كندفيدر مشخص مي

  سيستم هايشاخص - ۳

  (SAIFI):سيستم  برق قطع متوسط شاخص - ۱- ۳
  
)۲(  

  
. باشـد يام مـ i بار نقطه به شده وصل مشتركين تعداد Ni و خرابي نرخ 

 دوره در مشـترك  هـر  طـور متوسـط    به كه دهدمي نشان شاخص اين
ان يـ ب(.Int/cust) حسـب   بر و است شده قطع بار چند نظر مورد زماني

  .گردديم

 برق قطع متوسط زماني دوره شاخص - ۲- ۳
  (SAIDI):سيستم

)۳(  
  
  

Ni بار  نقطه مشتركين تعدادi ام وUi مـي  آن خـروج  زمان مدت نيز-
 زمان بيانگر و شودمي مطرح  (.hour/cust)حسب  بر شاخص اين .دباش

 .است مطالعه مورد زماني دوره در مشترک هر برق قطع متوسط

j

n

j
iji xmy ∑

=

=
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مشتركين  برق قطع متوسط زماني دوره شاخص - ۳- ۳
:(CAIDI)  

  
)۴(   

  
 قطع بار هر يازا به مشترک هر يخاموش زمان متوسط شاخص اين در
  .گرددمي بيان hour/Intr.cust)(حسب بر و گرفته قرار نظر مد برق

برق  يانرژ به دسترسي متوسط شاخص - ۴- ۳
:(ASAI)  

  
 
)۵(  
  

 صـورت  به را رقب انرژي به مشترکين دسترسي ميزان شاخص اين
 زمـاني  دوره ساعات کل نسبت به مشترکين بودن برقدار ساعات درصد
 .کندمي بيان مطالعه مورد

برق  يانرژ به دسترسي عدم متوسط شاخص - ۵- ۳
:(ASUI)  

  
)۶(  

 
 بـه  را بـرق  انـرژي  بـه  مشـترکين  دسترسي عدم ميزان ASUIشاخص
 سـال  سـاعات  کل به نسبت  مشترکين خاموشي ساعات درصد صورت

 .کندمي انبي

  (ENS):نشده  تأمين انرژي کل شاخص - ۶- ۳

)۷(            
  

  ENSشاخص . ام است i) توزيع پست(بار نقطه متوسط بار Li(a)مقدار 
بـه   را مشـترکين  به نشده فروخته انرژي kWh)(ت ساعت واکيلو ميزان
  .دهدمي دست

  (AENS):نشده  تامين انرژي متوسط شاخص - ۷- ۳
 بر را مشترک هر به نشده فروخته انرژي متوسط مقدارAENS  شاخص
  .[6]کنديم بيان (kwh) حسب 

  
)۸(  
  

 مطالعه مورد توزيع شبكه - ۴
كيلو ولت بـه ظرفيـت    ۶۳/۲۳۰استان اردبيل داراى سه ايستگاه پست 

كيلـو ولـت بـه     ۲۰/۶۳زده ايستگاه پست يمگا ولت آمپر و س ۴۱۰كلى 

سـتگاه  يدو ال يـ دراسـتان اردب . باشد يمگا ولت آمپر م۳۹۰ظرفيت كلى
سـتگاه  يک ايـ  و) مگـاوات   ۴۴واحد به قدرت  ۸ يدارا(  يزليروگاه دين
ـ  ) مگـاوات   ۱۳ يواحد به قدرت اسم ۲ يدارا(  يروگاه آبين -يفعـال م

-يزمان اوج مصرف وارد مدار م در باشند که فقط در روز چند ساعت و
 لـومتر و يک ۷۱۲در به طول يف ۷ولت  لويک ۲۳۰ يدرهايتعداد ف. شوند 

. لـومتر اسـت   يک ۵۵۰در به طـول  يف ۱۹ولت  لويک ۶۳ يدرهايتعداد ف
كيلومتر شبكه فشار  ۶۰۴۲شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل داراى

 ۳۸۵۷كيلـومتر شـبكه فشـار ضـعيف بـوده و تعـداد        ۴۷۵۸ متوسط و
مگا ولت آمپر مورد  ۵۸۵كيلو ولت به ظرفيت  ۲۰دستگاه ترانسفورماتور 

-يمشترک م ۳۰۸۳۲۸ن يتعداد کل مشترک .گيردمىبهره بردارى قرار 
روستا بوده و حـداکثر بـار    ۱۳۴۹برقدار استان  يتعدا د روستاها. باشد 

-يمگاوات مـ  ۲۷۳رهمزمان يغ مگاوات و ۲۴۴همزمان در سطح استان 
  .باشد
 مطالعـه  قـدرت  سيسـتم  يـك  شـناخت  جهت مهم پارامترهاي از يكي

 مختلـف  سـطوح  تفكيـك  جهـت  .باشديم سيستم آن نانيت اطميقابل
 از كدام هر ارتباط به توجه با قدرت هايسيستم نانيت اطميقابل ارزيابي
م يتقسـ  سـطح  سـه  بـه  قـدرت  سيستم توزيع و توليد، انتقال هايبخش
 دوم د، سطحيامكانات تول و تجهيزات شامل اول سطح . دگردمي بندي
 هيـزات تج كليـه  شـامل  سـوم  سـطح  انتقـال و  و توليد تجهيزات شامل

 از. ع اسـت يـ توز و انتقال توليد، هايسيستم بر مشتمل  قدرت سيستم
 سـاختار  علـت  بـه (  توزيـع  سيسـتم  به دسترس پذيري ميزان که آنجا

 . است كمتر بسيار انتقال و توليد هايسيستم با مقايسه در) آن شعاعي
 ايـن  در نـان يت اطميـ قابل بهبود و ارزيابي به پرداختن لزوم مسأله اين

 .شودمي يادآور را قدرت سيستم از بخش
 ايسـابقه  آن كمـي  شـكل  بـه  توزيـع  سيستم نانيت اطميقابل ارزيابي
 اسـتاندارد  تعيـين  .گردديبرم اخير دهه سه حدود به و نداشته طوالني
 انجمـن  توزيـع  و انتقـال  كميتـه  توسـط  نـان يت اطميقابل هايشاخص

 عالوه 1998 سال در 1366 استاندارد درقالب IEEEقدرت  مهندسين
 تمـام  بـراي  معـين  گسـتره  يـك  در را نانيت اطميقابل مطالعه اينكه بر

 هـاي شـبكه  مقايسـه  باعـث  نمـوده،  معرفـي  جهان سراسر در هاشركت
 .است گرديده نيز ديدگاه اين از مختلف
 توزيع ايهشبکه نانيت اطميقابل زمينه در شده انجام مطالعات تاکنون

 ارزيابي به مطالعه اين در .است گرفته رتصو يکساله زماني هايدوره در
 يامنطقـه  بـرق  شبکه براي ماهيانه زماني هايدوره در نانيت اطميقابل
مـاه   چـه  در کـه  کنـد مي تعيين مطالعه اين .است شده پرداخته لياردب

 بـدين  و دارد قـرار  تـري پـائين  درسطوح نانيت اطميقابل سال از هايي
 زمـاني  هـاي دوره در شـبکه  نـان ياطمت يقابل بهبود ريزيبرنامه ترتيب
 .گرددميسرمي ترکوتاه

 كـه  مربوطه هايشاخص توسط توزيع سيستم نانيت اطميقابل ارزيابي
   .شودمي انجام نموده معرفي را آنها  IEEE استاندارد



 
 

  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

 گيرينتيجه - ۵
با  توانندمي توزيع هايشبکه کارشناسان و مديران مطالعه، اين اساس بر
خـود سـازمانده و    ينان با استفاده از شـبکه عصـب  ياطمت يقابل يابيارز
 افزايش ظرفيـت  نظير مدتکوتاه ريزيبرنامه بام آن به کل شبکه يتعم
 و کليـدزني  ادوات و مـانور  نقـاط  بهينه يابيمکان و افزايش مانور، نقاط

 بـر  عـالوه  ... و توزيع شبکه و اتوماسيون شبکه عيب رفع اکيپ تجهيز
-رضـايت  ميـزان  افزايش اعثب  انرژي، فروش عدم از ناشي زيان کاهش

بدست آمده با  يهاشاخص .گردند توزيع هايشرکت از مندي مشترکين
و )۲ و ۱(ران در جـداول  يل و کشور ايشبکه استان اردب ين روش برايا

سـال   يبـرا  يشبکه عصـب  ينيبشيآمده است و پ )۴(شکل  يهانمودار
يسه با شاخص های موجود در که قابل مقا ورد شده استآز برين ۱۳۸۶

  .باشدمی مختلف يکشورها با )۳(جدول 
  

  ليشبکه استان اردبانه يماه يمتوسط شاخص ها:  )۱(جدول 
SAIFI (f/k m. onth ) 0.196511 

CAIDI(min / f) 100.6235 
SAIDI (min/month) 20.65702 

ASUI(percent) 0.003965 
ASAI(percent) 107.496 
AENS ( kwh ) 0.024277 
ENS ( kwh ) 107.5896 

 
  رانيکشور ا يشاخص ها) : ۲(جدول 

  ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ شاخص/سال
SAIDI 610 558 507 453 441 
ASAI 99.88 99.89 99.9 99.92 99.93 
ASUI 0.1159 0.1062 0.0965 0.0861 0.0842 
ENS 364200 364446 355005 340129 337.12 

AENS 0.0202 0.0193 0.018 0.0166 0.0156 

  
 [2,6,7]   مختلف يدر کشورها يسه چهار شاخص اصليمقا): ۳(جدول 

 USA Singapore France Nigeria 
(NEPA) 

Nigeria 
(MAN Study) 

CAIDI Zero Hrs NA Zero 
Hrs 

9 hours 15 hours 

SAIFI 1.5 times 
Per year 

NA NA 5 times 
Per Year 

Not < 600 
Times/year 

SAIDI 88 min ~1.5 min 52 min 900 min Not < 60,000 
min 

ASAI 1 1 1 NA Not > 0.4 

  

  

  

  
  جيبدست آمده از نتا ينمودار ها) : ۴(شکل 
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