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Abstract
There is no risk to the avoidance system, but identifying and evaluating the risk is essential to
reducing or counteracting it. In this article, using GIS data of Golestan Electricity Distribution
Company, spatial and descriptive information of insulators including insulator life, shape, structure
and arrangement of insulators of 20 kV lines are distributed, extracted and based on statistical and
experimental information. Insulators and some meteorological parameters, using the model of the
backup vector machine, the parameters of which are optimized by the particle density method, the
estimated surface electrical failure rate and the risk risk associated with the relevant feeder are
specified. Finally, by calculating the model error and comparing it with the actual values, the
correctness of the model is discussed and based on the proposed model, the status of the system and
high-risk lines are determined and measures are taken to prevent certainty and damage in the system.
Keywords: risk, electrical failure rate, insulator, GIS, backup vector machine.
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چکیده
از بروز خطرات برای سیستم گریزی نیست لیکن شناسایی و ارزیابی میزان خطر بهمنظور کاهش یا مقابله با آن اقدامی
 اطالعات مکانی و، شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانGIS در این مقاله با بهرهگیری از دادههای. ضروری است
 استخراج و بر، کیلوولت توزیع02  ساختمان و نحوه آرایش دسته مقرههای خطوط، شکل،توصیفی مقرهها شامل عمر مقره
اساس اطالعات آماری و تجربی خرابی مقرهها و برخی پارامترهای هواشناسی و با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
 نرخ شکست الکتریکی سطحی تخمین و ریسک خطر مربوط به،که پارامترهای آن با روش ازدحام ذرات بهینه میشود
 درستی مدل موردبحث،درنهایت با محاسبه خطای مدل و مقایسه با مقادیر واقعی. فیدر مربوطه مشخص شده است
 وضعیت سیستم و خطوط پرخطر مشخص و تمهیداتی جهت جلوگیری از بروز قطعی،قرارگرفته و بر مبنای مدل پیشنهادی
.و خسارت در سیستم پیشنهاد میشود
. ماشین بردار پشتیان، GIS، مقره، نرخ شکست الکتریکی، خطرپذیری:کلیدی
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پیشبینی نرخ شکست خطوط ارزیابیشده و پیشنهادهوایی بوهمنظوور
مقابله یا کاهش آن برای مدیریت بهینه شبکه ارائه میشود.

 -1مقدمه
شناسایی مخاطراتی که در هر منطقه وجود دارد و بهعنووان تهدیودی
برای منطقه بشمار می رود و شناسایی مناطق پرحادثه یکی از اقدامات
ضروری جهت مدیریت شبکه توزیع برق است .در همین راستا استفاده
از سووامانه اطالعووات مکووانی ) (GISدر کنووار روشهووای علمووی و
محاسباتی بهمنظور پیشبینی و تخمین ،یکی از راهحلهوای موؤثر در
مدیریت این خطرات و برنامه ریزی جهت انجوام اقودامات پیشوگیرانه
است .ترکیب داده ها در الیه های مختلوف و دسترسوی بوه دادههوای
مکانی و توصیفی که بیشترین کاربرد در مدیریت خطورات را دارد ،بوا
بهرهگیری از  GISامکانپذیر شده است].[8
بروز خطای تک فاز در خطوط  22کیلوولت در اثر شکست الکتریکوی
مقرهها یکی از عوامل اصلی رخداد خاموشی است .وجود الیوه هوادی
روی سطح عایق در صورت قرار داشتن آن در معرض امالح معودنی،
آلودگیهای صنعتی و  ،...مقاومت الکتریکی الیه سطحی را بوهشودت
کاهش میدهد که منجر به کم شدن استقامت عوایقی و متعاقوب آن
وقوع قوسهای متعدد و درنهایت شکست الکتریکوی و خرابوی مقوره
میگردد .پدیده شکست الکتریکی تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل
شدت میدان الکتریکی ،نوع آرایوش مقوره هووایی ،شورایط محیطوی
(رطوبت ،سرعت باد ،آلودگی ،فشار هوا ،دما و  )...و همچنین ساختمان
و پارامترهای هندسی و فیزیکی و جنس مقره است] .[2-6در ][7,8
روشهایی بهمنظور پیشبینی نرخ شکست الکتریکی در خطوط انتقال
شووبکه قوودرت ارائووهشووده اسووت کووه در آن بووا اسووتفاده از دادههووای
هواشناسی ،نرخ شکست الکتریکی سطحی خطوط به دست میآید .در
این مدلها ،از برخی پارامترهای هواشناسوی از قبیول دموا ،رطوبوت،
سرعت وزش باد و میزان بارش بهعنوان ورودی مدل بهمنظور پیش-
بینی نرخ شکست الکتریکی استفادهشده است.
در شهرستان گنبدکاووس نیز بروز این مشکل همواره موجوب ایجواد
خسارات مادی و قطعی برق میگردد .در برخی مناطق خارج از شوهر،
دسترسی سخت و کمبود امکانات و فاصله زیاد موجب میشود تا زمان
زیادی برای رفع عیب و برقراری دوباره خطوط صرف شوود کوه ایون
مسئله به نارضایتی مشترکین و تحمیل هزینه اضافی منجر میگردد.
1
در این مقاله با بهرهگیری از روش ماشین بردار پشوتیبان )(SVM
مدلی به منظوور تخموین نورخ شکسوت الکتریکوی بورای خطووط 22
کیلوولت به دست میآید .پارامترهوای موردنیواز بورای سواخت مودل
 ،SVMبا روش بهینه سوازی ازدحوام ذرات  2محاسوبه شوده اسوت.
ورودیهای مدل  SVMعبارتاند از:
 -8پارامترهای هواشناسی
 -2مشخصات دسته مقرههای خطوط ،ویژگی های فیزیکی و نحوه
3
آرایش آنهوا کوه از روی سوامانه اطالعوات مکوانی )(GIS
استخراج شده است.
و خروجی مدل ،نورخ شکسوت الکتریکوی خطووط اسوت .بور اسواس
داده های تجربی شکست خطوط  22کیلوولت (از سال  8338تاکنون)
که در مدیریت برق گنبد ثبت شده است ،آموزش الگوریتم انجام و بور
مبنای مدل آموزشی ،نرخ واقعی برای تمامی خطوط موردبحث در این
مقاله محاسبه میشود .درنهایت ،با محاسبه خطا ،میزان دقت مدل در

 -1-1سامانه اطالعات مکانی )(GIS
سامانه اطالعات مکانی ) ،(GISسیستم خودکاری است که قادر بوه
ترکیب ،نگهداری ،بازآوری ،تحلیل و نمایش اطالعوات نگاشوته شوده
شبکه است .سیستم  GISالیههای مختلف اطالعات مووردنظر را در
یک منطقه به منظور درک بهتر و وابسته بوه موضووع ،بواهم ترکیوب
میکند .کاربریهایی از قبیل یافتن بهترین مکانها بورای تجهیوزات،
مدیریت خطرات سیستم ،پایش کلی سیستم به منظور شناسایی نقواط
حساس و بحرانی و  ...که همگی با داشتن نموای کلوی شوبکه قابول
انجام است .یکی از بزرگتورین قابلیوتهوای  GISامکوان انتخواب
الیههایی است که بهمنظور مقاصد خاص موردنیاز اسوت ] .[9شوکل
 ،8الیهها را برای یک سیستم  GISنمایش میدهد.

شکل ( :)1الیهها در[8] GIS

با اجرای پروژه  GISدر مدیریت بورق شهرسوتان گنبودکاووس کوار
برداشت و ورود اطالعات مکانی و توصیفی تمامی تجهیزات و خطوط
فشار متوسط  22کیلوولت در نورمافوزار  small worldبوه انجوام
رسیده است .بر اساس اطالعات  GISتعداد  22فیدر فشار متوسوط و
وجووود بوویش از  22222پایووه فشووار متوسووط نشوواندهنووده وسووعت و
گستردگی باالی خطوط  22کیلوولت در این شهرستان است .شکل 2
نقشووه  GISخطوووط  22کیلوولووت شووبکه توزیووع بوورق شهرسووتان
گنبدکاووس ،خروجی از نرمافزار  small worldرا نمایش میدهد.

شکل ( :)0نقشه  GISخطوط  02کیلوولت
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 -0-1عوامل مؤثر بر شکست الکتریکی مقرهها
عوامل مؤثر بر شکست الکتریکی در مقرهها را به دودسته کلوی موی-
توان تقسیمبندی کرد که عبارتاند از:
 -3پارامترهای ثابت :شامل مشخصات فیزیکی هندسی مقرهها
 -2پارامترهای متغیر :شامل پارامترهای هواشناسوی و ویژگویهوای
محیطی منطقه.
پارامترهای ثابت شامل قطر مقره ،تعداد واحد زنجیره مقره ،نوع مقره،
نحوه آرایش دسته مقره ،جنس مقره ،طول فاصله خزشوی مقوره کوه
تغییر هرکدام از آنها نرخ شکست الکتریکی متفواوتی را سوبب موی-
شوند .در شکل  3میزان تأثیر برخی از این پارامترها روی نرخ شکست
الکتریکی نمایش داده شده است.

شکل ( :)4نمودار رابطه میان برخی مقادیر پارامترهای متغیر و
ولتاژ شکست مقره][0

 -0ماشین بردار پشتیبان)(SVM
ماشین بوردار پشوتیبان ) (SVMابوزاری بوه منظوور طبقوهبنودی و
رگرسیون گیری است .این روش توسط والدمیر وپنیک در سال 8333
در قالب نظریه یادگیری ماشین 4معرفی و توسوط پژوهشوگران دیگور
توسعهیافته و در سوالهوای اخیور بوهصوورت گسوتردهای در مسوائل
تخمین ،مورداستفاده قرارگرفته است .درروش  SVMکمینوه سوازی
ریسک ساختاری 5انجام میگردد].[2
عملکرد  SVMبر مبنای انتخاب ابر صفحهای بهینه است کوه داده-
های موردنظر را با دامنه مشخصی از یکدیگر جدا میکند .ابر صفحها
ی بهینه به صورت موازی با دو ابر صفحه قورار مویگیورد بوهمنظوور
حداکثر قدرت تفکیک در  ،SVMالزم است تا فاصوله دو صوفحه از
هم بیشینه گردد .درصورتیکه دادههوای آموزشوی بوهصوورت خطوی
تفکیک پذیر نباشند با نگاشت دادهها به فضوایی بوا ابعواد بواالتر کوار
تفکیک در آن فضای ویژگی جدید انجام میگردد .عمل نگاشت تحت
عنوان تابع هسته انجام میشود که در این مقاله بهمنظور انتقال داده-
6
ها به فضای با ابعواد بواالتر ،از توابع هسوته پایوه شوعاعی ()RBF
استفاده شده است .در شکل  1یک ابر صفحه بهینه جداساز با حاشویه
سخت و تفکیک خطی نشان داده شده است .ابر صفحههای موازی با
ابر صفحه بهینه ابرصفحههای پشتیبان نامیده میشوند].[2
گام اول در این روش انتقال دادهها به فضای ویژگی موردنظر بهوسیله
یک تابع غیرخطی است پس از انتقال دادهها فضای ویژگی بهصوورت
خطی قابل تفکیک شده و تابع تصمیمگیری با دقت باال را بور اسواس
مینیمم سازی ریسک ساختاری میتوان ساخت].[8

شکل ( :)3نمودار رابطه میان برخی مقادیر پارامترهای ثابت و
ولتاژ شکست مقره][0

پارامترهای متغیور عمودت ًا شوامل پارامترهوای هواشناسوی اسوت کوه
می توان به عواملی از قبیل فشار هوا ،رطوبت ،میزان بارش ،وزش بواد
و  ...اشاره نمود .آلودگی های محیطی ناشی از فعالیوتهوای صونعتی،
کشاورزی و ویژگیهای اقلیمی منطقه نیز جز عواملی اسوت کوه روی
نرخ شکست الکتریکی تأثیری مستقیم دارنود] .[2در شوکل  2برخوی
رابطه برخی از ایون پارامترهوا بوا شکسوت الکتریکوی مقوره نموایش
دادهشده است.
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در الگوریتم  ،PSOهر ذره ،نماینده یک جواب ممکن بورای مسوئله
است که بهطور تصادفی در فضای تعریفشده در مسئله حرکوت موی
کند .ذرات در یک گروه از هم اطالعاتی میگیرند و بر مبنوای دانوش
بهدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود مویرونود .اسواس کوار
 PSOبر این استوار است که در هرلحظه هور ذره مکوان خوود را در
فضای جستجو با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرارگرفتوه
و بهترین مکانی که در کل همسایگی ذره وجود دارد ،تنظیم میکنود.
منظور از بهترین مکان ذره ،کمترین مقوداری اسوت کوه بورای توابع
هزینه در حل مسئله یافت شده است ].[2
الگوریتم ازدحام ذرات با یک دسته از جوابهای تصادفی شوروع موی
شود و سپس برای یافتن جواب مسئله بهینهسازی در فضای مسئله به
جستجو میپوردازد .هور ذره بوا دو شواخص  xidو  vidکوه معورف
وضعیت مکانی و سرعت مربوط بوه ذره  iام در راسوتای بعود  dام از
فضای جستجو است ،مشخص میشود .در هور تکورار هور ذره بوا دو
مقدار بهینه بهروز میشود .پارامتر  Pbestمعرف بهترین جوابی است
که تا تکرار کنونی برای آن ذره محاسبهشده است و پوارامتر Gbest
که معرف بهترین جوابی است که تاکنون توسط مجموعه تمامی ذره-
ها در فضای جستجو یافته شده است .سرعت و مکان هر ذره ،در هور
تکرار ،از رابطه ( )3به دست میآید ].[8

ورودیهای مدل تحت معادله  8بیان میشود:
(x1, d1),..., (xk,dk)∈ Rm×R

()8

با نگاشت رابطه  8توسط یک تابع غیرخطی  RBFکه (تحت رابطوه
 2بیان میشود) به فضای با ابعاد بیشتر ،کوار تفکیوک خطوی دادههوا
راحتتر و با دقت باالتری انجام میگردد.
)

)K(x ,xj)==exp(-||x-xj||2/σ2

بر طبق فضوای ورودی جدیود ،توابع هودفی تحوت رابطوه  3تعریوف
میشود:
()3

Y(xi)=w.σ(xi)+b

از رابطه  ،3مسئله بهینهسازی تحت رابطه  2بیان میشود.
()2

R=1/2||w||2+CRemp

Minimize,

در رابطه  C،2فاکتور جریمه تلفات به منظور تنظویم خطوای تخموین
است .برای محاسبه خطای مدل در مسئله بهینهسازی از توابع تلفوات
حساس به  εاستفاده میشود که تحت رابطه  1نوشته میشود:
 ξ-eو  ، ξ=eاگرL(di,y(xi)) = 0
()1
برای بقیه حاالت ،نمودار تابع تلفات در شکل  1نمایش دادهشده
است.

()3

(Gnbesti

Vni(k+1)=Vni(k)+C1r1Pnbesti-xni(k) + C2r2
))xni(k
n=1,2,…,dand i=1,2,…,Npop

در رابطه  C1،3و  C2مقادیر ثابوت و  r1و  r2مقوادیر تصوادفی در
بازه صفر و یک است که در هر مرحله تولید مویشوود .معیوار توقوف
الگوریتم ،رسیدن به مقدار مطلوب اختالف میوان دو مقودار پیواپی یوا
تعداد تکرار معین است و آخرین مقدار یافتوه شوده بوهعنووان جوواب
برگزیده میشود ].[2

شکل ( :)5تابع تلفات حساس به  ξمدل ]SVM[2

مسئله بهینهسازی  SVMدرنهایت به رابطه  4ختم میشود:
(Minimize1/2∑(aiσai∗ )(ajσaj∗ )K(xi,xj) )4
-∑(ai σai∗)yi +∑(ai σai∗)σ
]∑(ai –ai*)=0 , σi,σi∗∈[0,Cبا قیود
 αi∗,αiضرایب الگرانژ هستند .انتخاب پارامترهای مربوط به ماشین
بردار پشتیبان شامل  ε،Cو پارامترهای مربوط به توابع هسوته نقوش
مهمی در میزان دقت پیش بینی مدل دارد .روشهای مختلفی ازجمله
روش سعی و خطوا ،الگووریتم ژنتیوک ،الگووریتم مورچگوان ،رقابوت
استعماری و  ...برای یافتن ایون پارامترهوا وجوود دارد .در ایون مقالوه
ضرایب موجود در روش  SVMتوسط الگوریتم بهینهسوازی ازدحوام
ذرات ) (PSOمحاسبهشده است.

 -3شبکه موردمطالعه
مدیریت توزیع برق گنبدکاووس با دارا بودن  22فیودر  22کیلوولوت و
بیش از  8222کیلومتر شبکه یکی از گستردهترین خطوط توزیع بورق
استان گلستان را داراست .انواع مقرههای مورداسوتفاده در خطووط 22
کیلوولت گنبدکاووس در شکل  4نمایش دادهشده است.

 -1-0الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات)(PSO
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،یکی از مهمتورین الگووریتمهوا در
حوزه هوش جمعی است .این الگوریتم توسط کندی و ابرهات در سال
 8331معرفی شد و با الهام از رفتوار اجتمواعی حیوانواتی چوون مواهیهوا و
پرندگان که در گروههای کوچک و بزرگ کنار هم زندگی مویکننود،
طراحی شده است ].[8
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داده شده اسوت .بور آموار مسوتخرج از نورمافوزار  GISدر شوکل ،3
بیشترین تعداد جنس مقره مربوطه به مقره سرامیکی ،بیشترین آرایش
مربوطه به آرایش افقی و بیشترین نوع مقره مربووط بوه نووع سووزنی
میباشد.
مقره سرامیکی پرکاربردترین و اقتصوادی تورین مقوره هاسوت کوه در
خطوط  22کیلوولت توزیع استان گلستان مورد بهرهبرداری قرارگرفتوه
است .این مقرهها دارای استقامت مکانیکی و الکتریکی مناسبی اسوت
ولی عملکرد آنها در برابور آلوودگی و در شورایط محیطوی نامناسوب
پایین میآید و موجب بروز خطا در خطوط میشود.
مقرههای سیلیکونی و شیشهای به دلیل خاصیت آبگریزی و عملکرد
مناسب در شرایط آبوهوایی نامناسب مورد استقبال قرارگرفتوه اسوت
اما مقرههای سیلیکونی که از مواد آلی تشکیل شده است در مقایسه با
مقرههای شیشهای و سرامیکی ،دارای باندهای الکترواستاتیک ضعیفی
می باشند که به سهولت در اثور اشوعه خورشوید ،تخلیوه سوطحی و ...
میشکنند و کارایی مقره را بسیار پایین میآورند.
شکل ( :)6الف) مقره سوزنی ب) مقره کششی ج) مقره آویزی

همانگونه که در بخش  8این مقالوه گفتوه شود ،بوا افوزایش فاصوله
خزشی و طول موؤثر مقوره ،نورخ وقووع شکسوت الکتریکوی کواهش
مییابد .در میان انواع مقره نمایش دادهشوده در شوکل  ،4نووع مقوره
کششی طول خزشی بیشتری نسبت به دو نووع دیگور دارد و بعودازآن
مقره آویزی بیشترین طول خزش را داراست؛ بنابراین انتظوار مویرود
خطوطی که فراوان بیشتر آن از نوع مقره کششی یا آویز است نسوبت
به خطوط دیگر ،نرخ شکست کمتری داشته باشد .آرایش مقره نیوز در
سه دسته کلی قابلتقسیم است ،آرایش افقی ،پرچمی و مثلثی.
در حوال حاضور تمووامی اطالعوات مربوطوه بووه شوبکه  22کیلوولووت
بهصورت میدانی برداشت و وارد نرمافزار  small worldشده است.
نرمافزار  GISاداره مهندسی و برنامه ریزی مدیریت برق گنبد ،امکان
گزارش گیوری از تموامی تجهیوزات روی یوک فیودر  22کیلوولوت را
میدهد .جدول  ،8مشخصات برخوی خطووط  22کیلوولوت را کوه بوا
گزارشگیری از نرمافزار  GISبهدستآمده ،ارائه میدهد.
جدول ( :)1مشخصات آماری تجهیزات تعدادی از خطوط 02
کیلوولت شبکه برق گنبدکاووس
ردیف

نام فیدر

8
2
3
2
1
4

سیدنیاز
ایمر
وشمگیر
فیضیه
نئوپان
باغلی مرامه

تعداد پایه فشار
متوسط
381
332
338
412
238
8322

طول شبکه (متر)
41232
32822
12112
21112
81434
38821

تعداد زنجیره
مقره
8233
8812
113
123
322
8123

شکل ( :)7نمودار فراوانی جنس مقره ،آرایش مقره ،نوع مقره و

نمودار اطالعات توصیفی مربوطوه بوه دسوته مقورههوای خطووط 22
کیلوولت بهصوورت تفکیکوی در شوکل  3آورده شوده اسوت .در ایون
دستهبندی آمار کلی جنس مقرهها ،آرایش مقرهها و تعداد زنجیره مقره

عمر مقره موجود در خطوط  02کیلوولت
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و بارشهای جوی از بانک اطالعوات دادههوای هواشناسوی سوازمان
هواشناسی کشور بهره برده شد .در بانوک اطالعواتی ،پارامترهوایی از
قبیل میانگین بارش ،دمای بیشینه ،وزش باد و  ...ارائهشوده اسوت .در
شووکلهووای  3و  ،82اطالعووات آموواری و نیووز تصوواویر موواهوارهای
پارامترهای هواشناسی نمایش دادهشده اسوت .بوا دریافوت اطالعوات
هواشناسی از بانوک دادههوای مؤسسوات و سوازمانهوا و هومچنوین
پیشبینی وضعیت هوا در زمانهای موردنظر ،بایستی نسبت به انجوام
عملیات پیشگیرانه و تقویت آمادگی بهمنظور کاهش خسارات ناشی از
شکست الکتریکی مقره ها اقدام نمود .تصاویر نقشههای ماهوارههوای
هواشناسی بر مبنای مدل  ،GFSنمایش دادهشده در شکل  82امکان
پیشبینی وضعیت جوی تا  84روز بعد را میدهد ].[11

مطابق نمودارهای شکل  ،3حدود  22درصد دسته مقرههای موجود در
خطوط  22کیلوولت شهرستان گنبودکاووس دارای عمور بواالتر از 22
سال هستند حدود  22درصد مقرهها با عمر بوین  82توا  22سوال ،در
حال بهرهبرداری در مدیریت برق گنبد هستند.
با افزایش عمر عایق ،خاصیت عایقی مواده نیوز بوه دالیول گونواگون
فیزیکی و شیمیایی تضعیف میشود .بهعنووانمثوال بوه ازای هور 82
درجه افزایش دمای هوای ،سرعت پیرشدگی مقرههای کوامپوزیتی دو
برابر میشود ].[10

 -1-3دادههای تجربی مربوط به خرابی مقرهها
آمار ثبت شده خرابی مقره براثر شکست الکتریکی در فیدرهای باغلی-
مرامه ،سیدنیاز و ایمر در شکل  1آورده شده است .مقادیر ،بوهصوورت
ماهانه از سال  8338تا  8332به ثبت رسیده است.

شکل ( :)3اطالعات آماری ماهانه ،سالهای  1331تا 1333
پارامترهای جوی از بانک اطالعاتی سازمان ملی هواشناسی
شکل ( :)8آمار مقرههای معیوب بین سالهای  1331تا ابتدای
سال 1334

 -0-3دادههای هواشناسی
بعد از گردآوری اطالعات پارامترهای ثابت مربوط به مقرهها از سیستم
 ،GISپارامترهای متغیور شوامل پارامترهوای هواشناسوی و جووی را
بایستی تهیه نمود .برای تهیه نمودارها و تصاویر ماهوارهای هواشناسی
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جدول ( :)3مقادیر خطای تخمین مدل
مدل

RMSE

R^2

SVM

0.027

0.829

شکل ( :)11نمودار تخمین نرخ شکست بر اساس مدل SVM

با ترکیب دادههای پیشبینوی شوده هواشناسوی کوه در بخوش قبلوی
توضیح داده شد ،با داده هوای حاصول از  GISمویتووان نسوبت بوه
شناسایی خطوط پرخطر اقودام نموود کوه بور اسواس مودل ،SVM
فیدرهای سید نیاز ،بواغلی مراموه و ایمور بوا بیشوترین نورخ خرابوی،
خطرپذیرترین خطوط از میان خطوط موردبحث در ایون مقالوه اسوت.
بیش از  22درصد دسته مقرههای خطوط سیدنیاز ،باغلی مرامه و ایمر
دارای عمر بیش از  22سال میباشند و نیوز نزدیوک  12درصود ایون
خطوط مقرهها دارای آرایش افقی و از نوع سوزنی هستند .مقورههوای
سوزنی به جهوت تحمول فشوار و قورار داشوتن در آسوتانه آلوودگی و
خوردگی و نیز به جهت طول کوتاه فاصله خزشی نسبت به مقرههوای
دیگر دارای نرخ شکست الکتریکی باالتری میباشند لذا پرخطرتورین
خطوط  22کیلوولت از میان  4فیدر موردبحث در این مقاله شناسوایی
شد که بایستی تمهیداتی پیشگیرانه به منظوور جلووگیری از خسوارات
اتخاذ گردد.
برخی اقدامات پیشگیرانه عبارتاند از:
 -8رفع آلودگی و شستشوی دورهای سطح مقرهها
 -2افزایش تعداد واحد مقره بهمنظور افزایش طول مؤثر
 -3تعویض و برکناری مقرههای با عمر باال
 -2اصالح آرایش شبکه
درصورتی که داده های موردنیاز برای پیشبینی بلندمودت پارامترهوای
هواشناسی موجود باشد ،می توان بازه تخمین را افزایش داده و ضومن
موودیریت ایوون پدیووده ،فرصووت کووافی بوورای کسووب آمووادگی الزم و
برنامهریزی جهت مقابله با آن را داشت.

شکل ( :)12تصاویر ماهوارهای هواشناسی الف) فشار هوا ،ب)
بارش بر مبنای مدل [11] GFS

مدل  7GFSکه توسط مرکز ملی اقیانوسوی و جووی )(NOAA8
ارائه میشود ،مدلی جهانی و محاسباتی بهمنظور پیشبینوی وضوعیت
جوی است .این مرکز با اخذ اطالعات نزدیکترین ایستگاه به هر یک
از نقاط روی زمین با دو بخش پیشبینی یوکهفتوهای و  84روزه بوا
دقت باالیی عمل میکند].[12

 -3-3پیشبینی نرخ شکست الکتریکی
در این قسمت نرخ شکست الکتریکی خطوط  22کیلوولت بور مبنوای
داده های هواشناسی و ویژگیهای مقرههای خطووط ارائوه مویشوود.
داده های ورودی شامل اطالعات استخراجشده از نرمافزار  GISاست
که در شکل  3نمایش داده شد .خروجی مدل نرخ شکست اسوت کوه
برای ساخت مدل از دادههای تجربی مندرج در شکل  1بهوره گرفتوه
شد .مقادیر مربوطه به مودل  SVMدر جودول  2نموایش دادهشوده
است.
جدول ( :)0مقادیر پارامترهای مدل
متغیر

مقدار

 C1و C2
Npop
D

0.1
40
3

 -4نتیجه
در این مقاله ،مدلی بر مبنای الگوریتم  SVMبهمنظور تخمین نورخ
شکست الکتریکی مقرههای خطوط  22کیلوولت توزیع ارائوه شود .بوا
استفاده از آمار تجربوی شکسوت الکتریکوی فیودرها و نیوز دادههوای
هواشناسی و مشخصات مقرهها که از نرمافزار  GISتهیوه شود و بور

در جدول  3خطای مدل در تخمین نورخ شکسوت نموایش دادهشوده
است .مدل با خطای قابلقبول توانسته نرخ شکست را تخموین بزنود.
شکل  88مقادیر تخمینی با بهرهگیری از مدل  SVMبرای هموه 4
فیدر موردبحث در این مقاله را نشان میدهد.
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symposium on high voltage engineering,University of
Ljubljana, Slovenia, August 27-31, 2007.
[11]
https://www.irimo.irسازمان هواشناسی کشور
http://www.weatheronline.co.uk/
[12] L. Martin,”Global and direct normal irradiance
forecast using GFS and statistical techniques”,
Workshop March 22nd-23rd 2011.

 کیلوولوت22  میزان خطرپذیری برخی خطووط،مبنای مدل طرح شده
.استخراج شد
مدل پیشنهادی از دقت قابل قبولی برخوردار بوده و توانسوت خطووط
 با انجام برنامهریزی بهمنظور اصالح یا انجوام.پرخطر را شناسایی کند
اقدامات پیشگیرانه این خطووط موی تووان از کوارکرد مطموئن آن در
.شرایط بحرانی اطمینان حاصل نموده و خسارات را کاهش داد
در این مقاله برخی فاکتورهای مؤثر بر بروز پدیده شکست موردبررسی
 بهمنظور جامعیت و افزایش دقت مدل میتوان فاکتورهای.قرار گرفت
 این بررسی در مورد سایر تجهیوزات.مرتبط دیگر را نیز به مدل افزود
 نیز مویتوانود...  پستها و، شبکه،خطوط شبکه توزیع از قبیل پایهها
.انجام پذیرد و موضوع پژوهشهای بعدی باشد

زیرنویسها
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Support vector machine
Particle swarm optimization
3
Geographical information system
4
Machine learning
5
Structural risk minimization
6
Radial based function
7
Global Forecast System
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