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چکیده :باد بر بسياری از فعاليتهای صنعتي و اجتماعي اثرگذار است و به عنوان يكي از مهمترين منابع انرژی پاک شناخته ميشود .از
آنجا که باد پديدهای بسيار نامنظم است ،پيشبيني آن از ساير پديدههای جوی پيچيدهتر است .بادهايي که در پديدههای محلي ايجاد ميشوند
ميتوانند قوی ،ناگهاني و مخرب باشند و در عين حال با روشهای مرسوم قابل پيشبيني نباشند .رادار هواشناسي با توليد برخط دادههای

ميشود که مبتني بر مدل پنهان مارکوف امكان پيشبيني وقوع تند باد در  5ساعت آينده را فراهم ميکند .روش پيشنهادی با دادههای واقعي
رادار و سرعت باد پيادهسازی و راستيآزمايي شده است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که با استفاده از روش پيشنهادی حدود  67درصد
از تندبادها به درستي پيشبيني شده است .با تعميم اين روش ،سرعت باد و به تبع آن توان توليدی يک نيروگاه بادی نمونه در ساعتهای آتي
پيشبيني شده است.
کلمات کلیدی :باد ،پيشبينيِ تندباد ،رادار هواشناسي ،مدل مارکوف پنهان ،توربين بادی.

A new approach to wind turbine power generation forecasting,
using weather radar data based on Hidden Markov Model
Navid Chiniforoush, Gholamreza Latif Shabgahi, Majid Azadi
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Abstract: The wind is one of the most important and affecting phenomena and is known as one
of the significant clean resources of energy. Apart from other atmospheric parameters, the wind has
complex behavior and intermittent characteristics. Local phenomena can be accompanied by the
wind, which is strong, non-predicted, and damaging. Weather radars are capable of detecting and
displaying storm-related turbulence as well as precipitation in a relatively wide area. This capability
can improve the quality of the wind forecast. In this paper, a method is presented and implemented
to forecast the probability of strong wind in the next five hours based on the Hidden Markov Model
(HMM). The method is expanded to find out the forecast of wind turbine output power and reliability
as well. Achieved results show that about 67% of strong winds are correctly forecasted.
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جوی يک منطقه نسبتا وسيع اين قابليت را دارد که پيشبينيهای مرتبط با باد را بهبود ببخشد .در اين مقاله روشي پيشنهاد ،پيادهسازی و اجرا
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 -1مقدمه
باد به دليل تأثير آن در بسياری از جنبههای زندگي انسان يكي از
مهمترين پديدههای جوی محسوب ميشود .تصميمگيریهای مرتبط با
بسياری از موضوعات مانند آلودگي هوای شهری ،توليد نيروگاههای بادی،
حمل و نقل دريايي و هوايي ،گردشگری و ورزش ارتباط مستقيمي با باد
دارد .از اين ميان ،کنترل توربينهای بادی و دريافت بيشينه توان ممكن از
آنها مورد توجه محققان زيادی قرار گرفته است [ ]2[ ،]1و [ .]3يكي از
مهمترين زمينههای تحقيقات در مورد باد ،پيشبيني سرعت باد و احتمال
وقوع باد شديد است .وزش باد شديدِ غير منتظره ميتواند بار زيادی روی
توربين ايجاد کرده و باعث خاموش شدن غيرضروری توربين توسط سيستم
کنترل برای جلوگيری از افزايش سرعت روتور فراتر از حد آستانه شود.
در صورت تشخيص و پيش بيني مناسب وزشهای باد شديد ،کنترلر مي-
تواند از سرعت بيش از حد روتور جلوگيری کند [.]4
دسته مهمي از روشهای پيشبيني خيلي کوتاه مدت باد (چند دقيقه
تا چند ساعت) از دادههای تاريخچهای برای ساخت مدلهای آماری،
مدلهای هوش مصنوعي و يا مدلهای مبتني بر احتمال استفاده ميکنند
[.]5
مدلهای مبتني بر احتمال مانند انواع مدلهای مارکوف بجای تعيين
بيان ميکنند که اين روش برای تصميمگيری های مبتني بر فايده-هزينه
مناسبتر است .مطالعات متعددی برای پيشبيني باد مبتني بر مدل مارکوفي
که از دادهی سنجندههای نصب شده در محل ،استفاده ميکند ،انجام شده
است که از آن جمله ميتوان به [ ]7[ ،]6و [ ]8اشاره کرد .در کليه اين
روشها ،پديدههای نادر مانند تندبادها ،به لحاظ اثر گذاری کم در مؤلفه-
های گذار حالتها ،قابل پيشبيني نيستند .روشهايي برای جبران اين نقص
با استفاده از ابزار سنجش از دور اراته شده است .به عنوان مثال اسكليپف
و همكاران [ ]9نشان دادند که پيشبيني باد با استفاده از ليدار چگونه مي-
تواند به کاهش بارهای حداکثری و خستگي روی برج و پرههای توربين
باد کمک کند.
پوشش گسترده ابزارهای سنجش از دور مانند رادارهای هواشناسي
باعث ميشود تا بتوان منطقه وسيعي را به روشي سريع و مؤثر برای تشخيص
پديدههای جوی و نتايج مرتبط پايش کرد.
که توسط رادارهای هواشناسي به خوبي قابل شناسايي هستند -همراهاست ،پيشبيني باد با استفاده از دادههای بالدرنگ رادارها قابل بهبود است
و اين داده ها ميتوانند ورودیهای مورد نياز برای پيشبيني تغييرات در
سرعت باد ،توليد پيشبينيهای پيشرفته توان باد و توسعه استراتژیهای
خاص کنترل را فراهم کنند [.]10
اين مقاله روشي جديد برای پيشبيني تندبادهای ناشي از پديدههای
محلي (که عموما در بهار و اوايل تابستان شكل ميگيرند) و تعميم آن برای

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400

برای پردازش دادههای راداری استفاده ميکند تا شرايط جوی را به دو
حالت "بالقوه توفاني" ( )PSو "غير توفاني" ( )NSطبقهبندی کند .سرعت
 21متر در ثانيه به عنوان آستانه تند باد طبق مقياس باوفورت در نظر گرفته
ميشود .دادههای واقعي بدست آمده از رادار هواشناسي داپلر تهران و
بادسنج نصب شده در فرودگاه بينالمللي امام خميني تهران برای پياده-
سازی و اجرای مدل استفاده شدهاند .روش پيشنهادی بر اساس دادههای
بهار و اوايل تابستان ،زماني که تندبادها معموالً توسط پديدههای محلي
شكل ميگيرند و بوسيله مدلهای پيشبيني عددی هوا در مقياس بزرگ
قابل پيشبيني نيستند ،پياده سازی شده است.
ساختار اين مقاله بدين شرح است :پس از اين مقدمه ،دادههای استفاده
شده در ساخت و پيادهسازی مدل معرفي شده و پس از آن روش پيشنهادی
برای طبقه بندی شرايط جوی تشريح ميشود .سپس نتيجه اجرای مدل بر
اساس دادههای واقعي ارائه ميشود و خروجيهای مدل در برابر مشاهدات
واقعي راستي آزمايي ميگردند .در بخش آخر روش پيشنهادی تعميم داده
شده و بر همين اساس توزيع سرعت باد در دو حالت جویِ تفكيک شده
يعني  PSو  NSبدست ميآيد و از اين نتايج برای تخمين توان توليدی و
قابليت اطمينان نيروگاه در تأمين توان خواسته شده استفاده ميشود.

 -2منابع داده
 1 -2داده رادار
رادار هواشناسي داپلر تهران در سال  2005در مكاني با پوششدهي
مناسب فرودگاه بينالمللي امام خميني تهران نصب شده است .اين رادار،
يک رادار هواشناسي  Klystronباند  Cساخت شرکت Gematronik

 GmbHبا توان حداکثر  250کيلووات ميباشد .دادههای خام رادار شامل
بازتابش راداری ( ، )Zسرعت شعاعي ( )Vو پهنای طيفي ( )Wهر 15
دقيقه برای همه نقاط داخل يک نيمکره به مرکزيت رادار و شعاع 250
کيلومترتوسط پردازنده سيگنال رادار توليد ميشوند و با انجام پيش
پردازش مورد نياز ،در مختصات قطبي در قالب سه فايل مجزا به نرمافزار
منتقل ميشود .هر نقطه که درتصاوير بصورت يک پيكسل ديده ميشود
معرف اطالعات يک ناحيه (حجم) از جو است که بسته به تنظيمات رادار
متغير است .توان بازگشتي از اين حجم جوی به سمت رادار ،بازتابش
راداری ناميده ميشود .رادارهای داپلری ميتوانند مؤلفه سرعت اهداف را
در دو جهت يكي به سمت رادار و ديگری جهت مخالف آن اندازهگيری
کنند .به اين مؤلفه ،سرعت شعاعي گفته ميشود .پهنای طيفي ،توزيع
سرعت ذرات در يک واحد حجمي قابل اندازهگيری توسط رادار است.
هر يک از ذرات در درون اين واحد حجمي ،سرعت و جهت حرکت
مختص خود را دارد که هنگام افزايش تالطم جو ،سرعتهای اين ذرات
نسبت به هم تفاوت بيشتری خواهند يافت [.]11
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از آنجا که وزش باد شديد معموالً با باران شديد و خاک اشباع شده

روش پيشنهادی از مدل مارکوف پنهان )Hidden Markov (HMM
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يک عدد به عنوان پيشبيني سرعت باد ،احتمال وقوع مقادير مختلف را

پيشبيني توان توربين بادی ،با استفاده از رادار هواشناسي معرفي ميکند.
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بررسي دادههای گذشته در منطقه تهران نشان ميدهد که توفانهای

𝑝𝑖𝑟𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖 ∈ 𝑗 ,

همرفتي از شمال غربي ،غرب ،جنوب غربي و جنوب نزديک ميشوند .با

𝑗𝑧𝑖 = ∑ 𝑍𝑖,
𝑗

توجه به اين واقعيت ،در پيادهسازی مدل پيشنهادی تنها از دادههای رادار

𝑝𝑖𝑟𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖 ∈ 𝑗 ,

()1

در اين چهار جهت استفاده شده است .نمودار هيستوگرام جهتِ وزش باد

𝑗𝑣𝑖 = ∑ 𝑉𝑖,
𝑗

شديد (باالی  21متر بر ثانيه) از ماههای آوريل تا ژوئيه  2013تا  ،2017اين

𝑝𝑖𝑟𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖 ∈ 𝑗 ,

موضوع را در شكل  1نشان ميدهد.

𝑗𝑤𝑖 = ∑ 𝑊𝑖,
𝑗

که 𝑗 𝑉𝑖,𝑗 ،𝑍𝑖,و 𝑗 𝑊𝑖,مقادير متناظر پيكسل  jام در تصوير رادار  iام
هستند.
به عنوان نمونه برای محاسبه مقدار سری زماني 𝑖𝑧 در شكل  2الزم
است مقادير متناظر با پيكسلها را در سه ناحيه که با خط مشكي مشخص
شده (از جنوب تا شمال غرب) استخراج گردد .از جمع همه مقادير متناظر
شكل  :1نمودار هيستوگرام جهت وزش باد شديد از ماههای آوريل تا ژوئيه 2013
تا 2017

استحراج شده در اين تصوير يک عدد حاصل ميشود که يک عضو از
سری زماني 𝑖𝑧 است .همين رويه برای توليد 𝑖𝑣 ها و 𝑖𝑤 ها بكار برده
ميشود .پيش از استفاده از اين سری زمانيها برای طراحي  HMMالزم

شكل  2يک نمونه از محصول رادار را نشان ميدهد .اين يک محصول
 PPI-Zاست که برشي از دادههای کروی بازتابشي رادار با زاويه ارتفاعيِ
ثابت ميباشد.

است همگي بين دو مقدار بيشينه و کمينه مقياس شوند و در سطوح کوانتيزه
قرار گيرند .در اين مقاله مقادير سری زماني مطابق رابطه ( )2در  100سطح
بين  1تا  100کوانتيزه شدهاند.

 2 -2داده باد
داده مورد استفاده در اين مقاله ،مقادير اندازهگيری شده سمت و
سرعت باد توسط بادسنج مستقر در مجاورت باند  29فرودگاه امام خميني
تهران ( )IKIAميباشد .جهت و سرعت باد در اين سايت با بادسنج
فراصوت اندازهگيری شده و دادهها با گام زماني  30ثانيه ذخيره شدهاند.
داده آماری برای چهار سال ( 2013تا  )2016جمعآوری شده و موجود
است .سنجندههای فراصوت به لحاظ آستانه اندازهگيری بسيار پايين و
شكل  :2نمونهای از محصول رادار و بخشهای انتخاب شده (شمال غربي تا
جنوب)

پايداری و دقت خوب و همچنين قابليت عملكرد در شرايط آب و هوايي
سخت و سرما ،دادههای معتبر و قابل اتكايي را ارائه ميدهند [.]12
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()2

𝑖𝑧
= [100.
… ] , 𝑖 = 1,2,
) 𝑖𝑧(𝑥𝑎𝑚

𝑑𝑒𝑧𝑖𝑡𝑛𝑎𝑢𝑞
𝑖𝑧

در شكل  ،2دادههای رادار در گوشه سمت راستِ باالی شكل تداخل
ناشي از راديوهای غير مجاز در منطقه دادههای راداری را تحت تأثير قرار
پديدههای حدی است ،تأثيری در نتايج نخواهد گذاشت .در شكل  2پنج
نوار با عرض  50کيلومتر توسط پنج دايره متحدالمرکز تشكيل شده است.
از بين پنج نوار ،نوار داخلي انتخاب شده و جمع پارامترهای  V ،Zو  Wبه

(الف)

صورت جداگانه در محدوده مورد مطالعه (شمال غربي تا جنوب) محاسبه
ميشود ،بدين ترتيب سه سری زماني مطابق رابطه ( )1بدست ميآيد.
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داده است.اين موضوع از آنجا ک تمرکز اين مقاله ،روی محدوده ورودی
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شود .پيادهسازی  HMMبا تعداد مختلف حالت پنهان بر روی سری زماني
دادههای ياد شده نشان داده است که همواره در بين اين حالتهای پنهان
(که متناظر با شرايط جوی هستند) يک حالت متناظر با احتمال وقوع تند
باد است يعني بيشترين احتمال وقوع تندباد را دارد و در ساير حالتها
احتمال وقوع آن ناچيز است .حالت متناظر با وقوع توفان را  PSو بقيه

(ب)

حالتها را  NSميناميم .اين حالتِ متناظر با وقوع تندباد بر اساس مقايسه
با سری زماني سرعت باد (که همزمان با سری زماني دادههای رادار جمع-
آوری و ذخيره شده) پيدا ميشود .برای تشريح بيشتر ميتوان گفت که
پيادهسازی مدل  HMMبر روی سری زماني داده رادار ،رفتارهای مشابه
سری زمانيها را در گروههای غير مشابه دستهبندی ميکند و انتظار ميرود

شكل  :3توزيع باد فرودگاه بينالمللي تهران از ماههای آوريل تا جوالی  2013تا

که يكي (يا بيشتر) از اين گروهها با رفتارهای منتج به باد شديد يا توفان

 .2016الف) هيستوگرام سرعت باد ،ب) گلباد ،زاويهها جهتي را نشان ميدهند که

مرتبط باشند .نتايج اوليه آزمايشها اين فرضيه را تأييد ميکند .به عبارتي

باد از آن ميوزد.

هريک از سریهای زماني داده رادار ميتوانند برای طبقه بندی به  PSو

مشاهده شد که نسبت دادههای از دست رفته به کليه دادهها در کل
دوره جمعآوری در مجموعه دادههای ما کمتر از  0.1درصد است .داده-
های جمع آوری شده بوسيله روش پيشنهادی مورد استفاده قرار گرفته و
نتايج به دست آمده برای مطالعه جمعآوری ميشود .تحقيقات قبلي در
مورد باد در تهران بر اساس دادههای اندازهگيری شده سرعت باد بلند مدت
شده است [ ،]13در حالي که دادههای استفاده شده در اين تحقيق ،داده

هر سری زماني ،اعضايي وجود دارند که به تندباد منتهي نميشوند ،تندبادها
در اعضايي بيشتر مورد انتظار است که توسط همه سریهای زماني داده
رادار به عنوان  PSشناسايي شده باشند .به عبارتي هر کدام از سریهای
زماني طي فرآيند طراحي شده ،به تنهايي تعيين ميکنند که شرايط جوی
هر لحظه  PSيا  NSاست و برای تعيين مجموعه نهايي  PSها ،اشتراک بين
 PSهای تعيين شده توسط هر سه  HMMمد نظر قرار ميگيرد.

ذخيره شده خودکار با گام نمونهبرداری  30ثانيه است .از آنجا که در
مطالعات بعدی دادههای رادار و بادسنج برای ارزيابي پديدههای حدی در
ماههای آوريل تا جوالی مد نظر قرار خواهد گرفت توزيع سرعت و جهت
باد در اين ماههای طي چهار سال متوالي بصورت گلباد در شكل  3نشان
داده شده است .زاويههای گلباد ،دو جهت باد غالب را نشان ميدهد.
غالب بودن جهت شمال غربي با ساير تحليل دادههای بادِ تهران مطابقت
دارد.

 -3طبقه بندی شرایط جوی

 1 -3روش پيشنهادی
 HMMابزاری قدرتمند برای طبقهبندی است .پيادهسازی يک HMM

با  nحالت روی يكي از سریهای زماني رادار مانند  ، Zبه معنای پيدا کردن
احتماالت گذر بين حالتهای مختلف 𝑛 ( 𝑐𝑖 , 𝑖 = 1,2, … ,گذرها) و
احتمال هر مقدار در هر حالت (انتشار) است .با پيادهسازی  ،HMMبرای
هر دنباله ديدباني 𝑖𝑥 ( 𝑥𝑖−𝑚 , … , 𝑥𝑖−2 , 𝑥𝑖−1 ,به کمک روش Baum-

،)Welch

محتملترين

مسير

(محتملترين

دنباله

حالتها

همانطور که گفته شد ،رادار هواشناسي به لحاظ پوشش وسيع و برخطِ

𝑖𝑥𝑐  )𝑐𝑥𝑖−𝑚 , … , 𝑐𝑥𝑖−2 , 𝑐𝑥𝑖−1 ,برای مقادير ديدباني شده با الگوريتم

شرايط جوی حاکم بر منطقه ،اثرات ناشي از آشفتگيهای جوی محلي را

 Viterbiقابل محاسبه است [ ]14و [ .]8با استفاده از اين روش ،هر ديدباني

بخوبي در دادههای توليدی نشان ميدهد .اين اثرات در رفتار سریهای

𝑖𝑥 به يكي از  nحالت منتسب خواهد شد.

زماني توليد شده از رادار هواشناسي قابل رؤيت هستند .مدل مارکوف

هميشه زماني رخ ميدهد که يک حالت خاص 𝑒𝑐 از حالتهای پنهان

های زماني رادار به منظور طبقهبندی شرايط جوی حاکم استفاده شده است.

 ،HMMبه نمونههای سری زماني رادار منتسب داده شده باشد .بنابراين

هر يک از سریهای زماني توليد شده بر اساس رابطه ( )1به عنوان

ميتوان انتظار داشت که هر ديدباني که مربوط به حالت 𝑒𝑐 باشد ،نشانهای

دادههای ديدباني در مدل مارکوف پنهان (که ازين به بعد به اختصار

برای احتمال باال برای وقوع باد شديد باشد .اين نكته برای طبقهبندی هر

 HMMناميده ميشود) برای پيدا کردن حالتهای پنهان که همان شرايط
جوی هستند بكار گرفته ميشوند .تعداد شرايط جوی تفكيک شده همان
تعداد حالتهای مدل مارکوف پنهان است که الزم است به درستي انتخاب
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400

نمونه ديدباني به " بالقوه توفاني" (هنگامي که انتظار ميرود به توفان منتهي
شود) يا "غير توفاني" (هنگامي که انتظار نميرود به توفان منتهي شود)
مورد استفاده قرار گرفته است .تعداد حالتهای  HMMبايد به گونهای
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پنهان به عنوان ابزاری برای يافتن اين ناهمگونيهای رؤيت نشده در سری-

در دادههای بلند مدت رادار ديده ميشود که وزش باد شديد تقريباً

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

با بازه  3ساعته در ايستگاه هواشناسي مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران انجام

 NSاستفاده شوند .نتايج نشان داده است که در گروه  PSتعيين شده توسط
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تعيين شود که تعداد نمونههای "بالقوه توفاني" کاهش يابد و همزمان

که  𝑡𝑢∗ = 1بيانگر اين است که  tزمان بالقوه توفاني است و = ∗𝑢𝑡

حداکثر تعداد توفانها شناسايي شود .به طور خالصه روش طبقهبندی به

 0بيانگر اين است که  tزمان غير توفاني است .کل سه مرحله ذکر شده

شرح زير است:

ميتواند به صورت يک عملگر مطابق ذيل باشد:

الف) محاسبه ماتريس احتمال انتقال ( )TMPو انتشارها ( )EMبرای

∗𝑢𝑡 𝐻𝑀𝑀𝑢𝑤𝑠 (𝑋𝑡 ):

()5

 HMMبر روی سری زماني (uکه  uفرم کلي سری زماني رادار است)
ب)يافتن حالت 𝑒𝑐 از بين حالتهای  HMMفوق که با شرايط "بالقوه
توفاني" مطابقت دارد.

که در آن  uفرم کلي پارامترهای راداری است .از سه پارامتر اصلي
رادار  V ،Zو  Wدر قالب سری زماني که در بخش  -2معرفي شد ميتوان

اين دو مرحله که با استفاده از دادههای ذخيره شده و بصورت غير بر
خط انجام ميشود در حكم آموزش مدل است و به عنوان عملگر ) 𝐻 𝑤𝑠 (.

به صورت رابطه ( )3ارائه ميشود.

برای طبقهبندی استفاده کرد .اشتراک خروجي روش فوق روی پارامترهای
راداری ،منجر به يک انتخاب محدود روی نمونههای زماني موجود به
عنوان زمانهای بالقوه توفاني ميشود.
∗
𝑊𝑡𝑍,𝑉,

) 𝑒𝑐 𝐻 𝑤𝑠 (𝑢): (𝑇𝑃𝑀, 𝐸𝑀,

()3

که 𝑠𝑤 سری زماني سرعت باد است که برای يافتن لحظات توفاني و

()6

) 𝑋( 𝑠𝑤
𝑊𝑀𝑀𝐻 𝐷𝑁𝐴 ) 𝑡𝑋( 𝑠𝑤𝑉𝑀𝑀𝐻 𝐷𝑁𝐴 ) 𝑡𝑋( 𝑠𝑤𝑍𝑀𝑀𝐻 =
𝑡

∗
𝑊𝑡 = 𝑡𝑍∗ . 𝑡𝑉∗ .

حالت متناظر آن يعني 𝑒𝑐 استفاده شده است .با مشخص شدن EM ،TPM

و 𝑒𝑐 هر دنباله از مشاهدات ميتواند برای پيدا کردن محتملترين توالي
حالتها ارزيابي شود .حال امكان ارزيابي بر روی داده بر خط ،توسط مدل
پديد ميآيد .با دريافت ديدباني 𝑡𝑥 (که داده سری زماني رادار است که
هر  15دقيقه دريافت ميشود) ،توالي 𝑡𝑥  𝑥𝑡−10 , . . , 𝑥𝑡−1 ,ارزيابي مي-

برای روشن شدن روش محاسبه پارامترهای  HMMو همچنين نحوه
پيداکردن محتملترين مسير حالتها محاسبات بر اساس يک سری زماني
نمونه در ادامه بيان ميشود.

توفاني است يايک مشاهده غير توفاني .بنابراين ،مرحله بعدی را ميتوان به
طور خالصه به صورت زير بيان کرد:
ج) کشف زمانهای بالقوه توفاني با انجام مراحل زير روی دادههای
بالدرنگ:

 2 -3نمونه نحوه محاسبات
داده رادار هر پانزده دقيقه توليد ميشود و از هر بار توليد داده رادار
چند سری زماني (متناظر با  Zو )...Vتشكيل ميشود که در حالت کلي آن
را  uميناميم و فرض ميکنيم اعضا هر سری زماني يكي از دو مقدار  Hو

•

محاسبه 𝑡𝑐  𝑐𝑡−10 , . . , 𝑐𝑡−1 ,محتملترين مسير

يا  Lرا ميتوانند داشته باشند( .در عمل تعداد به مراتب بيشتر است که در

= 𝑡𝑋

اينجا برای سادگي دو مقدار در نظر گرفته ميشود) .وقوع هر يک از مقادير

) 𝑡𝑥 ( .(𝑥𝑡−10 , . . , 𝑥𝑡−1 ,تعداد اعضا اين رشته

ذکر شده در فوق ،به عوامل گوناگون ناشناخته جوی (که به رژيم حاکم

از ديدباني با بررسيهای مختلف  10در نظر گرفته

بر جو تعبير ميشود) بستگي دارد .هر عامل ناشناخته به عنوان يک حالت

شده است که تعيين کننده عمق نگاه به گذشته

پنهان مارکوف در نظر گرفته ميشود .برای سادگي فرض ميشود که تنها

است)

دو حالت پنهان وجود دارد .اين دو حالت را  PSو  NSميناميم.

حالتهای آخرين دنباله ديدبانيها

•

عالمت گذاری  tبه عنوان زمان بالقوه توفاني،
اگر 𝑡𝑐 برابر با 𝑒𝑐 باشد.

•

طراحي مدل مارکوف و محاسبه احتماالت گذر
و انتشارها

زماني 𝑡𝑢 ميتواند به محض ورود به مدل در يكي از دو دسته "بالقوه

احتمال انتقال بين دو حالت پنهان (گذرها) و احتمال وقوع هر يک از

توفاني" يا "غير توفاني" طبقهبندی شود و به فرم رابطه ( )4قابل بيان است:

مقادير  Hو  Lدر سری زماني در هر حالت پنهان (انتشارها).

()4

𝑡𝑢∗ = 0 𝑜𝑟 1

ميخواهيم با فرض وجود يک سری زماني از مشاهدات رادار مطابق
زير ،مجهوالت مساله را بيابيم.
L, L, L, L, L, H, H, L, L, L

اين کار با استفاده از روش  Baum-Welchمطابق زير انجام ميشود:
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400
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اين روشي است که در يک ديدباني برخط ،هر داده نمونه از سری

طراحي مدل مارکوف يعني محاسبه مجهوالت مساله که عبارتند از:

𝑀𝑡𝑝𝑚,𝑒𝑚,𝑐𝑒 (𝑋𝑡 ): 𝑡𝑢∗ ,

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

شود و 𝑡𝑐 حالت متناظر 𝑡𝑥 نشان خواهد داد که آيا اين يک مشاهده بالقوه
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نويد چيني فروش ،غالمرضا لطيف شبگاهي ،مجيد آزادی
جدول  :2روش محاسبه يک نوبت اصالح ماتريس احتماالت گذر

برای شروع ابتدا ماتريسهای احتماالت گذر و انتشار و احتمال اوليه
وقوع هر يک از حالتها را بطور دلخواه حدس ميزنيم (برای مثال جدول

𝑆𝑃 → 𝑆𝑁

𝑆𝑁 → 𝑆𝑁

𝑆𝑃 → 𝑆𝑃

0.0481

0.2607

0.0139

0.0481

0.2607

0.0139

جدول  :1حدس اوليه از مقادير ماتريسهای احتماالت گذر و انتشار و احتمال اوليه

0.0481

0.2607

0.0139

وقوع هر يک از حالتها

0.0481

0.2607

0.0139

0.1177

0.0916

0.0340

0.0414

0.0322

0.0832

0.0169

0.0916

0.034

0.0481

0.2607

0.0139

0.0481

0.2607

0.0139

 .)1دقت شود که جمع احتماالت در سطرهای ماتريس گذر حالت و
همچنين جمع احتمال انتشارها در هر حالت پنهان بايد يک باشد.

احتماالت گذر
State 1
)(PS
0.55
0.32

State 2
)(NS
0.45
0.68

PS
NS

انتشارها
L
0.29
0.74

0.46
46

H
0.71
0.26

PS
NS

احتماالت اوليه

0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.26=0.102
0.3 * 0.71 *0.45
* 0.26=0.0249
0.3 * 0.71 *0.45
* 0.74=0.0709
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029
0.3 * 0.29 * 0.45
* 0.74=0.029

0.234
6

0.3718

ني
LL
LL
LL
LL
LH
HH
HL
LL
LL
جمع

با جمع احتمال تواليها در هر ستون (يک گذر مشخص بين حالت-
های پنهان) ميتوان احتماالت گذر جديد بين حالتها را بدست آورد.
مقادير حاصل جمع در سطر آخر جدول  ،2مقادير احتمال جديد
گذرها را نشان ميدهد که البته الزم است با ضرب در عدد مناسب به گونه-
ای مقياس شود که حاصل جمع هر سطر ماتريس احتماالت گذر يک باشد.

تواليهای زير در سری زماني داده شده وجود دارد ،که بايد احتمال

به عنوان نمونه احتمال گذر از  PS→NSبرابر  0.3718است که پس از

وقوع اين تواليها را با توجه به مقادير انتخاب شده در جدول  1بدست

مقياس شدن برابر  0.6131خواهد شد .نتايج اين محاسبات برای همه

آورد.

اعضای ماتريس احتماالت گذر در جدول  3ديده ميشود.
LL, LL, LL, LL, LH, HH, HL, LL, LL

برای اين کار جدول  2راتشكيل داده و با استفاده از حدس اوليه انجام
شده برای ماتريس احتماالت گذر و ماتريس انتشار ،احتمال وقوع هر يک
از تواليها را (با فرض هر حالت پنهان ممكن برای مبدا و مقصد) بدست

جدول  :3نتايج يک نوبت اصالح ماتريس احتماالت گذر

انتخاب اوليه
NS
0.45
0.68

PS
0.55
0.32

PS
NS

ميآوريم .به عنوان نمونه احتمال توالي  LLبا فرض اينكه حالت مبدا PS

باشد و حالت مقصد ( NSيعني  )PS→NSمطابق رابطه ( )7بدست ميآيد.

ماتريس گذر جديد
NS
0.3718
1.7796

PS
0.2346
0.4646

PS
NS

ماتريس گذر جديد پس از مقياس شدن
همين روش برای محاسبه  LLبا فرض ساير حالتهای مبدأ و مقصد
بكار گرفته ميشود .احتمال تواليهای  HH ،LHو  HLنيز به همين ترتيب

NS
0.6131
0.7930

PS
0.3869
0.2070

PS
NS

محاسبه ميشوند.
برای تخمين مقادير جديد انتشارها ،جداولي مشابه جدول  4تشكيل
داده و آن را تكميل ميکنيم .به عنوان نمونه اين جدول برای محاسبه مقادير
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)𝑆𝑃|𝐿(𝑃 ∗ )𝑆𝑃(𝑃 = )𝐿𝐿( 𝑆𝑁→𝑆𝑃𝑃
)𝑆𝑁 → 𝑆𝑃(𝑃 ∗
)𝑆𝑁|𝐿(𝑃 ∗
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0.3
0.7

PS
NS

1.779
6

𝑆𝑁 → 𝑆𝑃

ديدبا
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جديد انتشار  Hدر حالت  PSتشكيل شده است  .برای اين کار تمام توالي-
های با مبدأ يا مقصد ( Hيعني  HL ،HHو  )LHکه  Hاز حالت  PSمنتج

با تكميل مراحل فوق ،عمال طراحي مدل  HMMانجام شده و ماتريس
احتماالت گذر و مقادير انتشارها بدست ميآيند.

شده باشد را در نظر گرفته و احتمال وقوع آنها را با هم جمع ميکنيم.
جدول  :4يک نوبت اصالح يكي از مقادير انتشار( انتشار  Hاز حالت )PS
تواليهای

•

پيدا کردن محتمل مسير حالتها

اکنون چنانچه رشتهای از ديدبانيها توسط رادار بدست آمده باشند
اين امكان وجود دارد که با پيدا کردن محتملترين مسير گذر حالتها،

باالترين احتمال وقوع اين

باالترين احتمال وقوع اين توالي

ديده شده از

توالي

اگر  Hاز حالت  PSمنتج شده باشد

محتملترين حالت جوی تخمين زده شود .در  HMMطراحي شده در

مبدأ يا مقصد

فوق ،فرض ميکنيم توالي ديدباني  LHHLتوسط رادار بدست آمده است.

H
𝑆𝑁
𝑆𝑃 →
𝑆𝑃
𝑆𝑃 →
𝑆𝑁
𝑆𝑁 →

𝑆𝑁
𝑆𝑃 →
𝑆𝑃
𝑆𝑃 →
𝑆𝑃
𝑆𝑁 →

0.1177
0.0832
0.0916
0.2925

0.1177

LH

0.0832

HH

0.0709

HL

0.2718

جمع

در نظر است با بكارگيری الگوريتم ويتربي محتملترين مسير حالتها يعني
𝑖𝑥𝑐  𝑐𝑥𝑖−3 , 𝑐𝑥𝑖−2 , 𝑐𝑥𝑖−1 ,که منجر به اين توالي شده است محاسبه شود.
بر اساس اين روش احتمال اينكه محتملترين مسير در چهارمين عضو
توالي ديدباني به مقدار ديدباني  Hدر حالت  PSختم شود عبارتست از:
()8

بيشترين احتمال وقوع اين تواليها را نيز (صرف نظر از حالت مبدأ يا
مقصد) محاسبه کرده و با هم جمع ميکنيم .حاصل تقسيم مجموع بدست
آمده اول بر مجموع بدست آمده دوم ،مقدار جديد انتشار را تعيين ميکند.
بدين ترتيب مقدار جديد برای احتمال وقوع  Hدر حالت ( PSانتشار  Hدر
0.2718

𝑃𝑃𝑆 (𝐿, 4) = 𝑃(𝐿|𝑃𝑆) . 𝑚𝑎𝑥( 𝑃𝑁𝑆 (𝐿, 4
𝑆𝑃→𝑆𝑁𝛾)− 1
,
) 𝑆𝑃→𝑆𝑃𝛾)𝑃𝑃𝑆 (𝐿, 4 − 1

که در آن 𝑆𝑁→𝑆𝑃𝛾 احتمال گذر از حالت  PSبه  NSيكي از اعضا
ماتريس احتماالت گذر است.

اننتشارها بدست ميآيد که البته بايد بگونهای مقياس شوند که جمع

] [0.3 0.7برای  PSو ] [0.6 0.4برای  NSرابطه !Error

انتشارهای يک حالت برابر يک باشد .نتايج حاصله در جدول  5ديده مي-

 Reference source not found.برابر زير خواهد شد.

0.8

شود.

𝑃𝑃𝑆 (𝐿, 4) = 0.7 . 𝑚𝑎𝑥( 0.2
)× 𝑃𝑁𝑆 (𝐿, 3
,
)0.8 × 𝑃𝑃𝑆 (𝐿, 3

()9

جدول  :5مقادير جديد انتشارها

0.2

انتخاب اوليه انتشارها
L
0.29
0.74

H
0.71
0.26

PS
NS

همانطور که مالحظه ميشود رابطه Error! Reference source

 not found.يک رابطه برگشتي است که الزم است پله به پله محاسبه
شود تا مقدارآخر بدست آيد .با روشي مشابه ميتوان احتمال اينكه
محتملترين مسير در چهارمين عضو توالي ديدباني به مقدار ديدباني  Hدر

مقادير جديد انتشارها
L
0.8763
0.7322

H
0.0301
0.998

PS
NS

حالت  NSختم شود را نيز بدست آورد و با مقايسه اين دو مقدار ،حالت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

 )PSبرابر خواهد شد با  .0.2925 = 0.9292به همين روش مقدار ساير

با فرض ماتريس احتماالت گذر برابر ] [0.4 0.6و انتشارها برابر

منتسب به چهارمين عضو توالي يعني 𝑖𝑥𝑐 مشخص ميشود .به همين روش
احتمال سومين عضو ( ،)Hدومين عضو ( )Hو اولين عضو ( )Lاز توالي
برای حالت¬های  NSو  PSبدست ميآيد و احتمال بزرگتر نشان¬دهنده

L
0.9668
0.4232

H
0.0332
0.5768

PS
NS

با حل برگشتي محتملترين مسير حالتها برابر → 𝑆𝑁 → 𝑆𝑃

𝑆𝑃 → 𝑆𝑁 خواهد بود.
طي دو فرايند انجام شده در باال ماتريس احتماالت گذر و مقادير

 2 -3نتايج پيادهسازی

انتشارها يک بار اصالح شدند .تكرار اين فرايند منجر به همگرايي به مقادير

در اين بخش روش پيشنهادی با استفاده از سری زماني دادههای واقعي

نهايي ميشود .در صورت عدم همگرايي ،انتخاب مقادير اوليه بايد تجديد

باد و رادار که در بخش  -2توضيح داده شد ،پيادهسازی و بررسي ميشود.

شود و يا بايد مشاهدات (تواليهای) بيشتری جمعآوری شود.

برای اين کار از دادههای سرعت و جهت باد و دادههای رادار هواشناسي
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مقادير جديد انتشارها پس از مقياس شدن

حالت منتسب به هر مقدار ديدباني يعني  𝑐𝑥𝑖−3 , 𝑐𝑥𝑖−2 , 𝑐𝑥𝑖−1است.
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باند  ،Cمربوط به ماههای آوريل تا جوالی سه سال متوالي ( 2015تا )2017
استفاده شده است .فايلهای داده حجمي رادار ،با کدگذاری مناسب در
قالب يک ماتريس سه بعدی بارگذاری شدند .هر صفحه در اين ماتريس
سه بعدی حاوی اطالعاتي درباره مقادير اندازهگيری شده مجموعه نقاط بر
روی مخروط است که مربوط به يک زاويه ارتفاعي است .تعداد صفحات
ماتريس  2بعدی برابر با تعداد زاويههای ارتفاعي در داده حجمي رادار

(الف)

است .در اين مطالعه ،صفحه متناظر با نزديكترين زاويه ارتفاع به  10درجه
(يعني زاويهای که در آن تابش رادار دارای زاويه  10درجه با افق است)
برای استخراج  Z ،Vو  Wانتخاب شده است .هر  15دقيقه فايلهای داده
خام جديد دريافت و يک نمونه سری زماني از 𝑖𝑧 ،𝑣𝑖 ،و 𝑖𝑤 توليد مي-
شوند .دادههای سرعت باد در فواصل زماني  30ثانيه و دادههای رادار در
فواصل  15دقيقه جمعآوری شدهاند .برای همگامسازی اطالعات جمع-

(ب)

آوری شده ،مقدار حداکثر  30نمونه سرعت باد در هر بازه به عنوان مقدار
نماينده آن بازه در نظر گرفته ميشود .بنابراين هر دو داده رادار و سرعت
باد به صورت سری زماني با گام زماني  15دقيقه آماده ميشوند .از آنجا
که در اين مطالعه ،تمرکز ما روی مقادير و رويدادهای حدی است ،انتخاب
حداکثر سرعت باد به جای ساير گزينهها (مانند ميانگين) ،منطقي است .به
کامل نيست ،بنابراين هر يک از سریهای زماني مورد استفاده 𝑖𝑧،𝑤𝑖 ،𝑣𝑖 ،

الف) نسبت تعداد نمونههای  PSبه تعداد کل نمونهها ،ب) نسبت تعداد توفانهای

و 𝑖𝑠𝑤 دارای  14300عنصر هستند.

شناسايي شده به تعداد توفانهای واقعي.

از  14300عضو هر سری زماني 8000 ،عدد از آنها برای پيادهسازی
مدل و از مابقي عناصر برای صحتسنجي مدل استفاده شده است .در
پيادهسازی مدل HMM ،با تعداد حالتهای پنهان مختلف به منظور يافتن

با مشخص بودن تعداد حالتها برای هر سری زماني ،پيدا کردن TMP

و  EMهای مربوط به  HMMدر هر سری زماني و همچنين حالت 𝑒𝑐 متناظر
با شرايط  ،PSمطابق با بخش  3-1موارد الف و ب ،آسان است.

بهترين تعداد حالت مورد بررسي قرار گرفت .شكل -4الف اثر افزايش

شكل -5ب حالتهای متناظر با بخشي از سریهای زماني را که توسط

تعداد حالتهای  HMMرا روی نسبت تعداد نمونههای  PSبه تعداد کل

 HMMمحتملتر تشخيص داده شده را نشان ميدهد .حالتهای متناظر

نمونهها نشان ميدهد .با افزايش تعداد حالتهای  ،HMMتعداد  PSکاهش

با  (𝑐𝑒 ) PSدر شكل مشخص شدهاند .حالتهای متناظر با  PSبرای

مييابد و اين به معنای جداسازی بهتر نمونههای  PSاست .يادآوری مي-

سریهای زماني  Vو  1 ،Wو برای سری زماني  2 ،Zاست .در شكل -5

زماني داده رادار استفاده کرديم و از هر سری زماني يک حالت را به عنوان

سری زماني در حالت  PSقرار گرفته باشند.

 PSو ساير حالتها را به عنوان  NSانتخاب کرديم .با نگاهي به شكل -4
الف ميتوان گفت که تعداد حالت مناسب برای سری زماني  13 ، Zو
سریهای زماني  Vو  10 ،Wاست .اين شكل نشان ميدهد که افزايش

(الف)

شود که ،از  HMMبرای تفكيک و تشخيص حالتهای پنهان در سری

الف مشخص است که حالت  PSفقط زماني شناسايي ميشود که تمام سه

ميدهد .با انتخاب تعداد حالتهای  ،HMMاين مقدار بايد تا حد ممكن
به عدد  1نزديک نگه داشته شود .اين معيار حاکي از کاهش تعداد حالت-
های  HMMبرای سری زماني  Zبه عدد  8است ،زيرا افزايش تعداد
حاالت ، HMMبه سرعت نسبت فوق را کاهش ميدهد.

شكل  :5الف) سرعت باد (سياه) و طبقهبندی نمونههای نهايي به حالتهای  PSو
( NSآبي) ،ب) رمزگشايي حالت 𝒊𝒙𝒄 سری زماني  V ،Zو ( Wسبز ،قرمز و
آبي).
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(ب)

بيشتر حالتها باعث بهبود نتايج نميشود .شكل -4ب نسبت تعداد توفان-
هايي که به طور صحيح تشخيص داده شده به تعداد کل توفانها را نشان

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

دليل برخي از دادههای مفقود شده ،سری زماني رادار در دوره ذکر شده

شكل  :4يافتن بهترين تعداد حالتهای  HMMبرای سریهای زماني  V ،Zو ،W
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با استفاده از مقادير محاسبه شده  TPMو  RMو در نظر گرفتن حالت

يعني  Precisionنسبت تعداد موارد درست کشف شده به تعداد کل

 PSمتناظر در هر سری زماني ،طبقهبندی ميتواند بر روی هر نمونهای که

موارد کشف شده و  Recallنسبت تعداد موارد درست کشف شده به کل

بصورت بر خط دريافت شود اجرا گردد.

اتفاقات واقعي است .اعداد نزديک به يک در هر دو حالت مطلوبتر

 6300نمونه سری زماني که برای راستي آزمايي مدل کنار گذاشته

هستند.

شده بودند ،برای سه پارامتر رادار طبق روش پيشنهادی طبقهبندی شدند.

از آنجايي که با استفاده از روش طبقهبندی پيشنهادی ،در مجموع 23

از اين ميان ،با انجام طبقهبندی  HMMروی سری زماني 𝑖𝑧 263 ،نمونه به

گروه طوفان بالقوه شناسايي شدند ،صحتسنجي 0/17 Precision ،و

عنوان بالقوه توفاني انتخاب و بقيه رد شدند ،يعني )𝑍( 𝑠𝑤𝑧𝑀𝑀𝐻 = ∗𝑧𝑡

 0/67 Recallرا نشان ميدهد.

برای  263نمونه از سری زماني اعتبار سنجي ،برابر با  1است .اين عدد برای

 -4تخمین توان تولیدی نیروگاه بادی

𝑖𝑣 برابر  3212و برای 𝑖𝑤 برابر  ، 4752است .همپوشاني بين نمونههای
انتخاب شده 201 ،نمونه است .بدين معني که از  6300نمونه 201 ،نمونه به
عنوان نمونههای بالقوه توفاني انتخاب شدند جدول  6اين نتايج را نشان
ميدهد.

با تعميم روش برای تعداد بيشتری آستانه برای سرعت باد (هر يک متر
بر ثانيه يک مقدار آستانه) نمودار توزيع احتمال سرعت باد برای هر يک
ار حاالت  PSو  NSمطابق شكل  6خواهد شد .شكل -6الف نشان ميدهد
در لحظاتي که به عنوان  NSشناسايي شدهاند چه توزيعي برای سرعت باد
مورد انتظار است ،در حاليكه شكل -6ب توزيع احتمال وقوع سرعت باد

جدول  :6نتايج طبقبندی بر اساس هر يک از پارامترهای رادار

را برای لحظاتي که  PSتشخيص داده شده نشان ميدهد.

انتخاب شده با طبقهبندی بر اساس:
تعداد
هم-
کل نمونهها

𝑖𝑧

𝑖𝑣

𝑖𝑤
پوشاني
4752

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

6300

263

3212

201

(الف)

الزم به ذکر است که وقتي هوا آرام است ،پيشبيني وزش باد شديد
بسيار مهم و حياتي است در حالي که وفتي هوای فعلي توفاني است ،اين
پيشبيني چندان اهميتي ندارد .به طور معمول ميتوان انتظار داشت که به
محض بروز اولين وزش شديد باد ،اين پديده در چند نمونه بعدی وجود
داشته باشد .اين گروه از نمونههايي که در هنگام رخداد نزديک به هم

(ب)

هستند ،گروه مربوط به يک توفان در نظر گرفته ميشود .به همين دليل،
اگر يک نمونه به عنوان بالقوه توفاني طبقهبندی شود ،نمونههای توفاني
بالقوه بعدی ،با تأخير کمتر از  5ساعت ( 20نمونه) ،به عنوان گروه جديد
شناخته نخواهد شد .در نمونههای صحتسنجي 6 ،گروه جداگانه باد شديد
وجود دارد که  4گروه به خوبي توسط اين روش طبقهبندی ،شناسايي شده-
اند .در ادبيات مربوط به طبقه بندی Precision ،و  Recallدو اصطالح

حالت PS

رابطه بين باد و توان توليدی يک توربين بصورت رابطه ( )10تعريف
𝑠𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑦𝑙𝑢𝑟𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛
𝑠𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

𝑠𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑦𝑙𝑢𝑟𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛
𝑠𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡 𝑙𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

ميشود.
()10

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

1
𝑃 = 𝐴 𝑐𝑝 𝑉 3
2

که در آن P ،توان توليدی A ،سطح روتور 𝑐𝑝 ،ضريب توان و V

سرعت باد است .بهترين حالت تنها  60درصد از انرژی باد ميتواند به برق
تبديل شود  𝑐𝑝 = 0.6هرچند در عمل اين مقدار کمتر است [ .]15هر
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400
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شناخته شده هستند که مطابق زير تعريف ميشوند.

شكل  :6پراکندگي احتمال وقوع سرعت باد ،الف) برای حالت  ، NSب) برای
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توربين ،منحني توان متعلق به خود را دارد که توسط سازنده آن ارائه

اين دو حالت بدست آيد .شكل  8پيشبيني توان توليدی در بيست نمونه

ميشود .شكل  7نمونهای از منحني توان يک توربين بادی (خطِ پُر) است.

آينده (افق  5ساعته) مولد بادی برای دو حالت  NSو  PSرا نشان ميدهد.

در اين شكل سه خطچين عمودی وجود دارد که آستانه حرکت ،مقدار

اين نمودار بر اساس پيشبيني سرعت بادِ انجام شده ،مطابق شكل  6بدست

نامي و حد بااليي سرعت باد را نشان ميدهد .منحني خط چين مقادير 𝑝𝑐

آمدهاند .بر اساس ميزان توان توليدی مورد نياز يک توربين بادی ،امكان

را به ازای سرعتهای مختلف باد نشان ميدهد.

تخمين ميزان قابليت اطمينان يک نيروگاه بادی در تأمين توان مورد
درخواست وجود دارد .در اينجا منظور از قابليت اطمينان ،احتمال توانايي
تأمين توان مورد نياز توسط توربين بادی است که توسط رابطه ( )11تعريف
ميشود.
) 𝑑𝑃 ≥ 𝑝𝑃(𝑷 = 𝑙𝑖𝑎𝑓𝑷 𝑅 = 1 −
∞

()11

𝑝𝑑 )𝑝( 𝑝𝑃𝑓 ∫ =
𝑑𝑃

و يا بصورت گسسته
∞

شكل  :7نمونهای از منحني توان يک توربين بادی

)𝑝( 𝑝𝑃𝑓 ∑ =

()12

𝑑𝑃=𝑝

که در آن 𝑑𝑃 توان مورد نياز ،و )𝑝( 𝑝𝑃𝑓 معادل  pdfپيشبيني توان
توليدی است که اين تابع توزيع احتمال خود بر اساس تابع توزيع احتمال
سرعت باد بدست آمده است .بدين ترتيب با دانستن تابع توزيع احتمال
قابليت اطمينان تأمين درصدی از توان نامي مولد بادی مطابق شكل  9برای
(الف)

دو حالت  PSو  NSقابل محاسبه است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-06-29

توان توليدی امكان محاسبه قابليت اطمينان پديد ميآيد .بر اساس شكل ،8

(ب )

دو حالت  NSو PS

همانطور که مالحظه ميشود ،دو منحني کامال متمايز برای قابليت
شكل  :8پيش بيني احتمال توان توليدی ،الف) برای حالت  ، NSب) برای حالت
PS

اطمينان تأمين توان درخواستي وجود دارد .مالحظه ميشود که در شرايط
جوی  PSاحتمال تأمين صد در صد توان نامي پايينتر از حالت  NSاست.
تفكيک دو حالت  PSو  NSمطابق روش معرفي شده کمک شاياني به

بر اساس توزيع احتمال سرعت باد برای دو حالت  PSو  ،NSاين
امكان وجود دارد که توزيع احتمال توان توليدی اين مولد نمونه بادی در
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،4زمستان 1400

مديريت نيروگاه بادی در تعيين توان قابل توليد ميکند .اين تخمين مي-
تواند مبنای مناسبي برای اقدامات ضروری بعدی باشد.
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شكل  :9قابليت اطمينان در توليد درصدی ار توان نامي برای نيروگاه بادی نمونه در
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 -5نتیجهگیری
در اين مقاله نشان داده شد که چگونه دادههای توليدی رادار
هواشناسي ميتوانند برای پيشبيني احتمال وقوع باد شديد مورد استفاده
قرار گيرند و نشان داده شد که چگونه قابليتهای مدل مارکوف پنهان
برای اين کار بكار گرفته شود .راستي آزمايي مدل ارائه شده با دادههای
واقعي نشان داد که مقدار  0/17برای  Precisionو  0/67برای Recall

قابل حصول است .مدل پيشنهادی شرايط جوی را به حالتهای "بالقوه
توفاني" و " غير توفاني" طبقهبندی ميکند .اگرچه در برخي از اوقات،
زمانهای بالقوه توفاني پيشبيني شده ،توفان به دنبال نخواهند داشت ،اما
اين طبقهبندی ميتواند اطالعات مفيدی را به کاربر ارائه دهد ،زيرا بر اساس
آن ميتوانند تصميمات مهمي را انخاذ نمايند .به طور معمول اين اقدامات
ميتوانند تغيير برنامه کاری رادار (به طور مثال عملكرد سريعتر يا تمرکز
روی مناطق آسيب پذيرتر) ،صدور هشدار اوليه سطح پايين برای ارگان-
های مسئول در مديريت حوادث ،مراکز کنترل ترافيک هوايي ،نيروگاه-
های بادی و اعالم به عموم مردم باشند .نشان داده شد چگونه با تعميم روش
به مقادير و آستانههای ديگر ممكن ،ميتوان توزيع سرعت باد بيشينه و
توزيع توان قابل توليد توسط يک نيروگاه بادی را پيشبيني کرد و بر آن
اساس قابليت اطمينان توليد را برای درصدی مشخص از توان نامي نيروگاه
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