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Извадок - Во овој труд е прикажан неуро-
фази метод за моделирање на коефициен-
тот на полезно дејство на хидроагрегатот.
Методот ги користи карактеристнките на
фази-логичките системи како универзални
апроксиматори на функцни и можностите
на невронските мрежи за подесување на
функциите на припадност и правилата во
последичниот дел на фази-системот. Раз-
виениот модел базира на позната база на
податоци за протекот на вода низ турбина
и нето висинскиот пад, како влезни вели-
чини, и коефициентот на полезно дејство
на хидроагрегатот, како излезна величина.

Предложениот метод практично е приме-
нет за моделирање на коефициентот на
полазно дејство на агрегат од хидроеле-
ктричната централа Козјак, Исто така, из-
вршена е споредба на перформансите на
новиот неуро-фази модел со неколку кла-
сични полиномни модели.

Клучни зборови — моделирање, хидроагре-
гат, фази систем, невронски мрежи, ефи-
касност.

1. ВОВЕД

Моделирањето на коефициентот на полез-
но дејство (к.п.д.) на хидрогрегатот е ва-
жен чекор во пресметка на можното про-
изводство на електрична енергија. Ефи-

касноста на хидроагрегатот во постоечки-
те, класични методи се претставува како
полиномна функција од расположливиот
нето пад и потрошувачката на вода низ
турбината. Вообичаено, коефициентите на
полиномот се пресметуваат со методот на
најмали квадрати. Овој метод дава добри
резултати за константна вредност на нето
падот или, пак, за мали промени на нето
падот околу претходно определена точка.
Но, ако истата формула се употреби за
пресметка на коефициентот на полезно
дејство на агрегатот за поширок опсег на
промена на нето-падот, добиените резул-
тати не се секогаш прифатливи.

Новиот техничко-технолошки развој и по-
јавата на современи методи и техники ка-
ко што се фази-логиката и невронските
мрежи создадоа нови можност за подобру-
вање на карактеристиките на развиените
модели. Така, Коѕко [1], покажал дека фа-
зи-системите можат да апроксимираат би-
ло која реална континуирана функција на
компактен домен со било кој степен на
точност. Понатаму, познато е дека адаптив-
ниот мрежно базиран фази-систем за доне-
сување заклучоци има корисни особини да
учи и да се усовршува од расположливите
податоци [7]. Така, со цел да се добие по-
прецизна апроксимација која е независна
од моделот, може да се применат неврон-
ските мрежи за да ги подесат параматрите
на влезните и излезните функции на при-
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падност на веќе развиениот фази-систем
за донесување заклучоци [2].

Фази-моделирањето на нелинеарни функ-
ционални зависности е широко истражува-
на и верификувана дисциплина во рамките
на фази логиката. Бројните објавени тру-
дови за конструкцијата и идентификација
на фази-системи, кои базираат на множес-
тво на влезно-излезни податоци [4,6] во
потполност го потврдуваат оваа тврдење.
Меѓутоа, во многу трудови верификација-
та на моделите се врши на веќе познати
нелинеарни математички равенки. Така,
на пример, во [4, 5], како тест пример за
моделирање на статичка нелинеарна за-
висност служи равенката:

y = (l+jcj~2+;cj1>5)2, a во [4] и равенката

неарна функција од нето падот (//„) и по-
трошувачката на вода низ турбината (Q).

Моделирањето, во овој случај, ќе базира
на реален физички систем ХЕЦ Козјак,
која е во завршна изградба. Верификација-
та на моделот ќе се врши со споредба на
симулираните и пресметаните вредности
за коефициентот на полезно дејство на хи-
дроагрегатот.

Главна цел е да се иницира нов, пофлекси-
билен пристап (во споредба со класични-
от), за моделирање на коефициентот на
полезно дејство на хидроагрегатот бази-
ран на т.н. soft computing [3], а во кој ќе би-
дат вклучени најдобрите особини на фази-
системите и невронските мрежи.

2. МОДЕЛ НА ХИДРОАГРЕГАТОТ

Хидроагрегатот има задача да ја транс-
формира потенцијалната и кинетичката
енергија на водата од акумулациониот ба-
зен, најпрвин во механичка енергија (во
турбината), а потоа и во електрична енер-
гија (во генераторот). Овие енергетски
процеси на трансформација, од еден вид
енергија во друг, нераскинливо се поврза-
ни со загуби на енергија, во секој степен на
трансформација. Така, вкупниот степен на
полезно дејство на хидроагрегатот (j]ag) e

дефиниран како производ на к.п.д. на тур-
бината (ТЈ, ) и к.п.д. на генераторот (rjg ):

rlag=Tlt'rlg ( 0

Зависноста на коефициентот на полезно
дејство на турбината (т),) е сложена нели-

C(niVs)' i

85 90 95 100

Сл. 1. Типичен топографски дијаграм
на Францис турбина

Оваа зависност, обично, во фазата на про-
ектирање се конструира врз база на распо-
ложливите карактеристики на моделните
турбини, додека за изградените хидроелек-
трични централи е дадена во графичка
форма со т.н. топографски дијаграм на
турбината. На сл.1 е прикажан типичен то-
пографскиот дијаграм на Францисова тур-
бина тип F90.

Коефициентот на полезно дејство на гене-
раторот се задава или како функција од
излезната моќност на турбината што исто-
времено претставува и влезна моќност на
генераторот rjg = f(P,), или како функција

од излезната моќност на генераторот:
rjg = f(Pg). Типичниот изглед на каракте-

ристиката на полезно дејство на хидроге-
нераторот во зависност од оптоварување-
то како процент од номиналното оптова-
рување е прикажан на сл. 2.

П, 0,99

0,98

0,97

0,96
60% 70% 80% 90% 100%

Сл.2. Типичен изглед на карактеристика на по-
лезно дејство на хидрогенератор

///
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3. МОДЕЛИРАЊЕ НА КОЕФИЦИЕН-
ТОТ HA ПОЛЕЗНО ДЕЈСТВО

ANFIS (Adaptive-Network-Fuzzy Inference Sys-
tem) [2] ги обединува најдобрите каракте-
ристики на невронските мрежи и фази-ло-
гичките системи и претставува погодна
алатка з,а моделирање на податоци со ви-
сок степен на нелинеарност. Главна карак-
теристика на невронските мрежи е што се
подложни на процес на учење со цел што е
можно поблиску да го доближат модели-
раниот податок до познатиот (условно то-
чен) влезен податок. Невронските мрежи
со повратна спрега (feedback) континуира-
но можат да учат, класифицираат и гене-
рираат нови влезно-излезни податоци. Тие
имаат можност да го прифатат новото зна-
ење, интелигенција да учат од самите себе,
да се прилагодат и адаптираат во соглас-
ност со новите услови.

Влезни променливи при моделирањето, во
нашиот случај, се нето висинскиот пад на
кој работи агрегатот и протекот на вода
низ турбината, додека излезна ггроменлива
е к.п.д. на агрегатот. Процесот на модели-
рање базира на постоење на колекција на
мерени/пресметани влезно/излезни пода-
тоци за различни стационарни режими на
хидроагрегатот [10]. ANFIS методот во се-
бе содржи постапка, која обезбедува фази-
моделот да учи од информациите содржа-
ни во расположивата база на податоци.

Принципиелната шема на фази-системот за
донесување заклучоци, познат уште и како
фази-систем базиран на правила (Fuzzy Infe-
rence System-FIS) e прикажана на сл. 3.

Влез
(Q. Hn)

^ >

cnsp)

Фазифи-
KauHja

База на знаење

База на
лодатоцн

(fuzzy)

База на
правнла

Модул за
донесување одлуки

Дефази-
фикација

(fuzzy)

Излез

(ч)
•=>
(crisp)

Сл. 3. Принципиелна шема на фази-систем за
донесување заклучоци

За формирање на ANFIS моделот за ефи-
касноста на хидроагрегатот е употребен
програмскиот пакет MatLab [8], односно
неговиот модул Fuzzy Logic Toolbox [9]. Ка-
ко дефазификационен метод е употребен
методот на тежински просеци. Типични-
те фази правила за Sugeno моделот од прв

ред, кои се употребени во ова истражува-
ње, ја имаат следнава форма:

If Q is A and tf „ is B Then 7} = pQ + qHn + r (2)

каде што:

A, B - фази множества во причинскиот
(антецедентниот) дел на правилото,
p,q,r - реални константи.

Карактеристично за овој модел е што пос-
ледичниот дел од правилата е опишан со
обична (не фази) равенка која е функција
од влезните променливи. Излезот на креи-
раниот фази систем за донесување заклу-
чоци за моделирање на к.п.д. на агрегатот,
според моделот од прв ред на Sugeno ce
пресметува со помош на равенката:

ieF

_ i6 F

ieF

каде што:

(3)

F- множество на активни правила за
б = 0.-и H=Hni

о - ознака за усвоената Т-норма (која нај-
често е операцијата множење или опера-
цијата минимум).

За да се употреби ANFIS модулот во про-
грамскиот пакет MatLab Fuzzy Logic Tool-
box потребно е:
- Доверлива и квалитетна база на влез-

но/излезни податоци погодни за развој
на потребниот модел;

- Да се изврши поделба на расположливи-
те податоци во две множества: подато-
ци за тренинг на невронската мрежа и
податоци за тестирање на невронската
мрежа;

- Да се поврзе базата на податоци со про-
грамскиот модул ANFIS;

- Дизајнирање на фази-систем за донесу-
вање заклучоци (FIS). Во овој чекор мо-
же да се искористи веќе дизајниран фази
систем за донесување заклучоци или не-
која од познатите методи за кластериза-
ција како што се: методата на поделба
на мрежа (grid partition) или методот на
подкластери (subclustering method);

- Дизајнирање на бројот и формата (триа-
голна, трапезоидна, ѕвончеста и сл.) на
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функциите на припадност (membership
functions - MFs) за секој влез: протекот
на вода низ турбина и нето висинскиот
пад на хидроагрегатот кој се моделира;

- Тренинг на фази-системот за донесува-
ње заклучоци. Како метод за тренинг на
развиениот фази-систем ќе биде употре-
бена комбинација на методот на најмали
квадрати и backpropagation методот [2].
Co тоа се овозможува подесување на па-
раметрите на избраните влезни и излез-
ни функции на припадност;

- Дефинирање на бројот на епохи на тре-
нинг и/или бараното средно квадратно
отстапување помеѓу влезните и пресме-
таните вредности за запирање на тре-
нинг процесот;

- Финална проверка и тестирање на до-
биениот фази-систем. Во овој чекор се
врши споредба на излезите добиени спо-
ред пресметките реализирани во ANFIS
моделот со оние податоци во множес-
твото податоци за проверка на валид-
носта на развиениот модел. Овој чекор е
посебно важен бидејќи тој дава инфор-
мација за квалитетот на моделирањето
на физичкиот систем;

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИРЕЗУЛТАТИ

Фази-моделирањето на влезните промен-
ливи е реализирано со поделба на интерва-
лот помеѓу минималната и максималната
вредност на нето падот и на интервалот
помеѓу минималната и максималната вред-
ност на протекот во општ случај на т под-
интервали за протекот на вода ина л по-
динтервали за нето висинскиот пад.

Коефициентот на полезно дејство на хи-
дроагрегатот е моделиран со Sugeno модел
од прв ред. Дефиниран е и критериум за
запирање на процесот по извршување на
определен број итерации (епохи) или кога
грешката во тренингот е помала од некој
однапред зададен мал број ѕ. Целта на ис-
тражувањето е да се утврди способноста
на фази-логичкиот апроксиматор да ја ап-
роксимира карактеристиката на полезно
дејство на агрегатот. Исто така, врз основа
на добиените резултати се бара да се из-
најде најпогодна форма на функцијата на
припадност која:
- со најмал број на функции на припад-

ност за моделирање на влезните вари-
јабли (најмал број правила) ќе изврши

моделирање на к.п.д. со задоволителна
точност;

- ќе биде што е можно поедноставна;
- ќе овозможи добиените резултати од

моделирањето да бидат логични и ин-
терпретабилни;

4.1. Моделирање на к.п.д. на агрегатот на
ХЕЦ Козјак

Извршени се истражувања со различен
број на функции на припадност (member-
ship functions - MFs) за моделирање на про-
текот и нето висинскиот пад. Во истражу-
вањето се испитувани триаголната, Гаусо-
ва и ѕвончестата форма на функциите на
припадност. Поделбата на влезниот прос-
тор е направена врз основа на методот на
мрежно партиционизирање (grid partition).
Презентираните резултати од анализите
се однесуваат за ANFIS системи за модели-
рање на коефициентот на полезно дејство
на хидроагрегатот на ХЕЦ Козјак [10], до-
биени по извршени 500 епохи на тренинг.

Во Таб. 1 се прикажани средните квадрат-
ни отстапувања помеѓу моделираните и
податоците за тренинг на ANFIS моделот
на агрегатот на ХЕЦ Козјак, во зависност
од бројот и формата на употребените
функции на припадност.
Во Таб. 2 се прикажани максималните ап-
солутни грешки помеѓу пресметаните и си-
мулираните податоци.

На сл. 4 е прикажано средното квадратно
отстапување помеѓу влезните величини за
к.п.д. на полезно дејство на агрегатот и
вредностите за к.п.д. генерирани со (6x5)
АНФИС модел со Гаусови функции на
припадност, во зависност од бројот на епо-
хи на тренинг.

Табела 1. Средно квадратно отстапува-
ње (10~3) на податоците за тренинг од

вредностите добиени со ANFIS моделот
на агреѓатот но ХЕЦ Козјак

MFs

заб

4
4
5
5
5
6
6
6
6

MFs
за//„

3
4
3
4
5
3
4
5
6

Триагол-
на
MF

3,791
4,622
5,072
3,270
3,518
3,417
2,942
2,491
2,271

Гаусова
MF

3,952
3,486
3,559
3,165
2,923
3,133
2,708
2,463
2,279

Ѕвончеста
MF

4.587
3,578
3,505
2,930
2,733
3,844
2,531
2,359
2,115
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Табела 2. Максимални аисолушни грешки
помеѓу влезните податоци за тренинг и
вредностите добиени од ANFIS моделот

MFs
за£>

4

4

5

5

5

6

6

6

6

MFs
за#„

3

4

3

4

5

3

4

5

6

Триаголна
MF

0,0216

0,0233

0,0233

0,0149

0,0138

0,0180

0,0165

0,0132

0,0131

Гаусова
MF

0,0173

0,0165

0,0167

0,0160

0,0147

0,0165

0,0157

0,0131

0,0130

Ѕвончеста
MF

0,0183

0,0156

0,0169

0,0143

0,0134

0.0240

0,0153

0,0130

0,0130

60 100 150 200 260 300 360 400 450 6О0

број на епохи на треимкг

Сл. 4. Средно-квадратно отстапување
на податоците за тренинг

На сл. 5 е претставена просторната повр-
шина на зависноста на к.п.д на агрегатот
на ХЕЦ Козјак од протекот и нето висин-
скиот пад, генерирана со (6x5) Гаусови
функции на припадност.

На сл. 6 се претставена почетните и опти-
мизираните Гаусови функции на припад-
ност за моделирање на протекот на ХЕЦ
Козјак.

Вле> 1 (Прота)

Сл. 6. Почетни и оптимизирани Гаусови
функции на припадност за моделирање

на протекот

На сл. 7 се претставени почетните и опти-
мизираните Гаусови функции на припад-
ност за моделирање на нето-висинскиот
пад на ХЕЦ Козјак.

o.a

OS

0.7

0 «

a OS

0 4

0 3

0 2

0 1

0

TO SO 90 100
BJlei 2 (H«1O m i l

\ /XV/ /\ v
/ / V\

A / A V

\

/

no

Л .
\\\

I

\
\ •

ВлетЗ (Нсто шд)

Сл. 5. Просторна претстава на к.п.д.
на хидроагрегатот на ХЕЦ Козјак

Сл. 7. Почетни и оптимизирани Гаусови
функции на припадност за моделирање

на нето висинскиот пад
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Моделирање на к.п.д. на агрегатот на ХЕЦ
Козјак е извршено и со три класични ре-
гресиони полиномни модели:

Модел Ml:

Модел М2:

+ gQ3 + hHl + iQ2Hn + jQH7

n

Модел МЗ:

+ еН2 + fQHn (4)

(5)

+ kQ2

l +iQ2Hn +JQH2

l + mQ3Hn + pQ2H2 (6)

Коефициентите на полиномите за овие
три модели T}ai(Q,Hn), / = 1,2,3 ; се пресмета-
ни според класичната метода на најмали
квадрати.

Потоа, пресметани се средната квадратна
грешка помеѓу влезните податоци за тре-
нинг за к.п.д. на агрегатот на ХЕЦ Козјак
и вредности добиени според моделитеШ,
М2 и МЗ, како и максималните апсолутни
грешки што при тоа се појавуваат. Резул-
татите од аналзите се прикажани во Таб.З.

Табела 3. Средно-квадратна и максимал-
на апсолутна Грешка помеѓу влезните
и моделираните Големини

Средно-квадратна
грешка
Максимална апсо-
лутна грешка

Ml

0,0213

0,0783

М2

0.0126

0,0516

мз
0,0114

0,0546

Co споредба на добиените резултати (Таб.
1; Таб. 2 и Таб. 3) се заклучува дека разви-
ените неуро-фази модели за агрегатот на
ХЕЦ Козјак имаат подобри карактерис-
тики (помала средно-квадратна грешка и
помала максимална апсолутна грешка) во
споредба со класичните полиномни моде-
лиМ1,М2иМЗ.

5. ЗАКЛУЧОК

Развиен е оригинален неуро-фази метод за
моделирањето на коефициентот на полезо

дејство на хидроагрегатот. Извршените
истражувања покажаа дека моделирањето
на влезните променливи со 4-6 функции на
припадност дава солидни резултати, имај-
ќи ги предвид меѓусебно спротивставените
барања за што попрецизно моделирање и
за употреба на што е можно помал број на
потребни правила за опишување на фази-
системот за донесување заклучоци. Спо-
редбата на развиениот неуро-фази логич-
ки пристап со класичните полиномни мо-
дели покажува дека предложениот кон-
цепт овозможува поточна и подоверлива
апроксимација на коефициентот на полез-
но дејство на агрегатот во функција од
протекот и нето-висинскиот пад.
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This paper presents neuro-fuzzy method for mode- Developed method is practically applied for mode-
ling of the hydro unit efficiency. The proposed met- ling of the efficiency of unit which will be installed
hod uses the characteristics of the fuzzy systems as in the hydro power plant Kozjak. Comparison of the
universal function approximators, as well the abilities performance of the derived neuro-fuzzy method with
of the neural networks to adopt the parameters of the several classical polynomials models is also perfor-
membership's functions and rules in the consequent med.
part of the developed fuzzy system.
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