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 : چکیده
و  از شبکه خروج خطوط و تجهیزات وقوع خطا و، در شبکه توزیع وقوع پیشامدهایی نظیر رشد بار

داشته  آناز  وحفاظت بهره برداری درهمچنین تغییرات منابع تولید پراکنده می تواند تاثیرات قابل توجهی 

 عملکردبا در نظر گرفتن پیشامدهای مختلف محتمل نحوه  باید شبکه توزیع طراحی وبهره برداری. باشد

 . را به گونه ای مناسب برنامه ریزی نماید توزیع فعال شبکه

از ازدیاد و  فاصله از شبکه جدا شده وباید بال، شودخطایی در آنها ایجاد می تجهیزات و وسایلی که از اینرو 

ای که همچنین  برق مصرف کننده. های سالم شبکه جلوگیری شودقسمت گسترش خطا و از کار افتادن بقیه

ادواتی حفاظتی . مجددأ تامین گردد محتمل زمان کمتریندر الزم است  از شبکه قطع شده  در اثر بروز عیب

بازبست ها و سکشناالیزرها در ، ی قدرتهاحفاظتی و مدیریتی با فرمان  به کلید هایرله، نظیر فیوزها

کلیدهای هماهنگی ای تعیین تعداد و شی بررواثر ین در الذا ، نماینداین هدف مشارکت می راستای  تامین

و  Cuckooم بهینه سازی فاخته یترلگوده از استفااها با زفیود( و یان زجریای لههات یا ریکلوزر )ربسزبا

تعداد فیوزها از   پیشنهادیشود که با بکارگیری الگوریتم میئه ارا NSGA-IIبندی نامغلوب ژنتیك رتبه

نصب به طور بهینه با توجه به رله یا ریکلوزرهای موجود شبکه توزیع شعاعی  های پیشنهادی منتخبمحل

عملکرد آنها با  -انتخاب شده و منحنی مشخصه جریان DGsدر حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده 

سه تابع گردد تندکار و کندکار عملکرد ریکلوزرها هماهنگ میهای  های توجه به منحنی مشخصهمنحنی

تی سازی مجموع زمان عملکرد تجهیزات حفاظطور همزمان مورد توجه است که شامل حداقل هدف به

در واقع این الگوریتم چندین هدفه . باشدمی ی حفاظتیمشترکین و تعداد فیوزها وشاخص قابلیت اطمینان

ندکار همواره تحت شرایط بهینه پارتو منحنی عملکرد فیوزها را باید درون ناحیه عملکرد تندکار و ک

ر و چه در زمان ریکلوزر یا رله باالدست قرار دهد در ضمن فیوزها با یکدیگر چه در شرایط عدم حضو

پیشنهادی چند هدفه برای تکاملی  روش . در شبکه هماهنگ عمل کنند DGs حضور منابع توزیع شده

ده و شتست  IEEEاستاندارد  شینه 99 و  89شبکه روی دو بست بر زکلید با، زفیو، لههماهنگی حفاظتی ر

 . اعتبارسنجی گردیده استشبکه فعال  ردآن و کارایی  قت د، نتایجبا مقایسه 

 .منابع تولید پراکنده، ریزشبکه، سیستم حفاظتی، شبکه توزیع فعال: کلیدیکلمات 
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  مقدمه -1-1
در کنار وسایل (WTs)های بادی توربین، (PV)های فتوولتائیك تجدیدپذیر مانند سیستمنفوذ منابع انرژی 

(گسترش DNشبکه توزیع الکتریکی )  در (ESSs)های ذخیره انرژی و سیستم (EVs)نقلیه الکتریکی

ولتاژ و ثبات ، های مختلفی چون فنی )قابلیت اطمینان دالیل این مقدار نفوذ را می توان از دیدگاه. یافته است

محیطی تحلیل  های زیست اقتصادی )کاهش هزینه توسعه و ساخت شبکه جدید(و نگرانی، کاهش تلفات(

 . کرد

ها  نفوذ باالی آن، ولی. انکار ناپذیر هستند، DN های جدید در آوری که مزایای استفاده از فنبا وجود آن

مدیریت انرژی  برای بهره بردار اجرای دقیق . افزایش دهد DN ممکن است مشکالت احتمالی را در

سازی  با توجه به مدل، بنابراین. ای سودآور حفظ کند ضروری است تا شبکه را به شیوه (DSOشبکه)

های اضافی ناشی از قطع  تواند مانع از کاهش هزینه میDSO، بندی مساله مدیریت انرژی احتمالی در فرمول

های پیشنهادی شناخته  حل به عنوان یکی از راهMG بکه ریزش مفهوم، از سوی دیگر. شود برق غیر منتظره

ای  عنوان مسالهبهMGsگرفتندر نظر  با شبکه بهینه سیستم حفاظتی . شود تا شبکه در سطح باال کار کند می

 . در تحقیقات اخیر ظهور کرده است داغ 

 

 اهمیت موضوع  -1-2
استفاده از ، و کمبود منابع متداول انرژی مسائل زیست محیطی، امروزه با رشد روز افزون مصرف انرژی

نفوذ گسترده . های مدیریت تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است منابع پراکنده انرژی و روش

های توزیع سبب شده است تا  در شبکه   های پاسخگویی بار بویژه  برنامه  بکارگیری منابع پراکنده انرژی و 

بهره برداری . ها تحت تأثیر قرار گیرد برداری از این شبکه ت نظیر کنترل و بهرهبسیاری از مسائل سیستم قدر

. و برنامه ریزی ریزشبکه در حضور منابع تجدیدپذیر با وجود عدم قطعیتها بر پیچیدگی مساله افزوده است

ه از منابع ذخیره استفاد، استفاده از منابع تولید پراکنده کنترل پذیر با تغییرات سریع در میزان توان تولیدی

ساز توان و استفاده از منابع سمت تقاضا برای کاهش تاثیر عدم قطعیت در حضور حداکثری منابع 

تغییر در ، همچنین پاسخگویی بار از دید مشترك. در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، تجدیدپذیر

تغییر در ، تلف و از دید بهره بردارمصرف انرژی الکتریکی در واکنش به تغییر قیمت برق در زمانهای مخ

عدم ، برنامه پاسخگویی بار به علت پاسخ سریع. مصرف انرژی الکتریکی برای حفظ پایداری شبکه می باشد

از ، گسترش ابزارهای هوشمند و قابلیت کنترل، نیاز به سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت سیستم قدرت

ریت عدم قطعیت منابع انرژی پاك و کاهش میزان توان تامین نشده دیدگاه بهره بردار ابزار مناسبی جهت مدی

تواند موجب کاهش هزینه های مورد نیاز  در شرایطی که استفاده از منابع انرژی پراکنده می. به شمار میآید
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کنترل و بهره برداری تعداد زیادی از واحد تولید پراکنده ی کوچك با ویژگی ، برای توسعه ی شبکه شود

. لکردی متفاوت چالش دیگری را برای بهره برداری ایمن و کارآمد شبکه ی قدرت پدید می آوردهای عم

این چالش مفهوم جدیدی را به عنوان ریزشبکه معرفی می کند که عبارتست از کنترل مجموعه ای از 

ده و نیز واحدهای تولید پراکنده به صورت غیر متمرکز به شکلی که این مسئولیت از دوش شبکه برداشته ش

منابع تولید و منابع ، ریزشبکه به مجموعه ای از بارها. موجب افزایش کارآیی مجموعه ی واحدها شود

ذخیره انرژی گفته می شود که به صورت یك بار قابل کنترل عمل کرده و می توانند توان و حرارت را برای 

منابع ، یل حضور انواع مختلف بارهابهره برداری از ریزشبکه ها بدل . [8یك ناحیه محلی فراهم نمایند]

بنابراین با توجه به نقش  . ذخیره ساز و وفور منابع انرژی تجدیدپذیر پیچیدگی های خاصی را به همراه دارد

ریزی و مدیریت بهینه انرژی در فضای جدید  برنامه،  فعال و موثر ریزشبکه ها در محیط تجدید ساختار یافته

ی یك  این پژوهش به ارائه،  در این راستا. باشد ای می نیازمند تحقیق و تحلیل گستردهحاکم بر سیستم توزیع 

ریزی روزانه ریزشبکه در حضور نفوذ گسترده منابع  چارچوب جامع جهت مدیریت بهینه انرژی و برنامه

صرف در پاسخ به این برنامه ها شامل تغییر در الگوی م. پردازد های پاسخگویی بار می پراکنده انرژی و برنامه

تغییر در تعرفه برق در طول زمان و یا به مشوقهای مالی با هدف کاهش مصرف و یا تغییر آن به زمان 

دیگری در طول ساعاتی ا ست که قیمت بازار برق باالست و یا قابلیت اطمینان سیستم در معرض خطر 

بر پیشامدهای شبکه توزیع متشکل  مبتنی حفاظت از این رو در این تحقیق به بررسی موضوع  . [2میباشد]

قابلیت  از چندین ریز شبکه با امکان اجرای بازآرایی و برنامه های پاسخ گویی به بار با در نظر گرفتن 

 . مشترکین مختلف  پرداخته می شود اطمینان

 

 ساختار پایان نامه -1-3
 : فصل به ترتیب زیر سازماندهی شده است 1پایان نامه حاضر در 

 مقدمه: فصل اول

 مولفه های مطالعاتی وپیشینه تحقیق بوده و، مرور ادبیات تحقیق: فصل دوم

پیشامدها ومفاهیم مرتبط باموضوع ، در این فصل مولفه های اصلی مطالعاتی موجود شامل  قابلیت اطمینان

 . تحقیق به همراه ادبیات موضوع ارائه میگردد

 مدلسازی ریاضی: فصل سوم

ریاضی مسئله مطرح شده در این پایاننامه با توجه به پروپوزال ارائه شده و نقاط در این فصل مدلسازی 

 . ضعف مطالعات موجود در این زمینه ارائه میگردد

 شبیه سازی و بررسی نتایج: فصل چهارم
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آنالیز ، در این فصل مدل ریاضی ارائه شده در فصل قبل به یك سیستم مطالعاتی استاندارد اعمال شده

 . روی پارامترهای ورودی اعمال و نتایج  شبیه سازی تحلیل میگردد حساسیت بر

 نتیجه گیری و پیشنهادات: فصل پنجم

در این فصل نتیجه ای از مطالعات انجام شده ارائه و جهت ادامه مطالعه در این زمینه یا پوشش نقاط ضعف 

 . آن پیشنهاداتی ارائه میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل

 وپیشینه تحقیق مطالعاتي مولفه های، ادبیات تحقیق مرور
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 مقدمه  -2-1
 این. میگردد ارائه موضوع ادبیات همراه به، پایان نامه این در موجود مطالعاتی اصلی مولفه های فصل این در

ادوات حفاظتی  و، فعالتوزیع هوشمند و شبکه های  شبکه ساختارهای، توزیع شبکه های شامل مولفه ها

 . وهماهنگی آنها می باشد

 

 [1] توزیع شبکه ساختارهای -2-2

 از یك هر به کوچك های نیروگاه یا و انتقال های پست از انرژی تحویل مسولیت دار عهده توزیع سیستم

 ضعیف فشار و متوسط فشار بخش دو به توان می را توزیع شبکه بندی تقسیم یك در. باشد می مشترکین

 های پست به توزیع فوق های پست از را الکتریکی انرژی، متوسط فشار توزیع سیستم. کرد تقسیم بندی

 پست از را الکتریکی انرژی که است شبکه از قسمتی شامل ضعیف فشار توزیع سیستم، می رساند توزیع

 سه میان از. شود می منتهی ها کننده مصرف و گیری اندازه لوازم به و کرده منتقل به مشترکین توزیع های

 خود به را تلفات سهم بیشترین توزیع های شبکه، قدرت های سیستم در و توزیع انتقال، تولید بخش

 های شبکه واقع در است الکتریکی انرژی تحویل انتهایی مراحل از توزیع یکی مرحله. دهند می اختصاص

 ولتاژ خطوط شامل بخش این کلی طور به. هستند مصرف کنندگان و انتقال سیستم بین واسط توزیع

... و )ولت 0222 از کمتر( پایین ولتاژ خطوط، های ترانسفورمری پست، )ولت کیلو 22 از کمتر(متوسط

 حلقوی صورت به مطمئن و پیوسته دهی سرویس و قابلیت اطمینان افزایش جهت توزیع های شبکه. هستند

 های سیستم های هماهنگی دلیل به ها شبکه این برداری از بهره که حالیست در این و گیرد می انجام

 . شود می انجام شعاعی صورت به تجهیزات دیگر و حفاظتی

 

  شعاعي شبکه -2-2-1

 فیدر انتهای به و شده کشیده توزیع ترانسهای به )توزیع فوق پست( اصلی شینة از مدار سیستم این در

 بزرگترین. کرد اشاره میتوان شبکه این ساخت بودن ارزان و شکل بودن ساده به سیستم این مزایای از. میرود

 بی برقی ساخته مواجه کاهش با پیشرفته خصوص به کشورهای در را آن استفادة که شبکة شعاعی عیب

 نشده فروخته انرژی هزینة افزایش باعث که است فیدر انتهای تا )شده خطا دچار که قسمتی(قسمت معیوب

 این رفع برای امروزه. شد خواهد کنندگان مصرف نارضایتی و سیستم اطمینان کاهش قابلیت، مشترکین به

 انتخاب. میشود استفاده مجاور فیدرهای توسط بی برق قسمت کردن برقدار برای 7 مانور خطوط از مشکل

 خط یا کابل بهینة طول( مانور انجام برای نقاط مهمترین انتخاب همچنین، یك فیدر برای مانور خطوط تعداد

 چه تا مجاور فیدرهای که( خطوط و کابلها تحمل قابل جریان حداکثر فیدرها و عایقی مالحظات، )مانور
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 قرار مدنظر باید شبکه ها نوع این در که است مواردی جمله از )تحمل کنند را معیوب فیدر بار میتوانند حد

 . . شبکه شعاعی را نشان می دهد یك ( ساختار8-2 ( شکل. گیرند

 

 
 ساختار یك شبکه شعاعی-( 8-2)شکل 

   

 2 حلقوی شبکه -2-2-2

 صورت بدین. کرد طراحی حلقوی صورت به را آنها میتوان، توزیع شبکه های اطمینان قابلیت افزایش برای

 گذشت از پس و )توزیع فوق پست( اصلی شینة از شروع از پس ) KV 22 ( متوسط فشار فیدر که تغذیة

 بالفاصله، شود ایجاد شبکه روی خطایی اگر سیستم این در. برمیگردد شین همان به دوباره پستهای توزیع از

 تأثیر تحت که شبکه قسمتهای سایر. میکنند جدا شبکه از را آسیب دیده قسمت و کرده سکسیونرها عمل

 عنوان تحت توزیع سیستمهای در مکانیزم این. شد خواهند تغذیه فیدر دیگر مسیر از، گرفتهاند قرار خطا

 گرانتر شعاعی شبکه به نسبت طوالنیتر انتقال خطوط به توجه با سیستم این. میشود  نامیده  شبکه بازیابی

 به میتوان شعاعی شبکه به نسبت شبکه این مزایای از. میدهد نشان را نمونه شبکه حلقوی2 (شکل. است

 : کرد اشاره زیر موارد
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 . میدهد کمتری خاموشی شعاعی شبکه با مقایسه در حلقوی شبکه .8

 . ندارد مانور خطوط از استفاده به نیازی حلقوی شبکه .2

 . ندارد وجود خطوط عایقی شکست بابت از نگرانی شبکه ها نوع این در .9

 

 
 حلقوی شبکه یك ساختار (2-2شکل )
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 ( شبکه حلقوی با بهره برداری شعاعی  9-2شکل )

 

 غربالي شبکه 2-2-3

 آن در که صورت بدین، است غربالی شبکة توزیع شبکه های نوع پیچیده ترین حالعین  در و کاملترین

 یا یك از میتوان غربالی شبکة در. هستتتند مرتبط دیگر توزیع پست چندین به توزیع ازپست های هریك

 به سترویس دهی کیفیت باالترین شبکه نوع این. نمود استتفاده شتبکه تغذیة برای شینةفوق توزیع چند

 نمی بی برق آن مشترکین، فوق توزیع شینة بی برقیِ صورتِ در سیستم این در. شد دارامیبا را مشتترکین

بهره  مشکالت و هماهنگیها بودن پیچیده، اقتصادی مسائل بدلیل. میشوند مجاورتغذیه شینة از و شوند

 . کمتر مورد توجه است، برداری

 .میدهد  نشان را غربالی سادة شبکة یك ) 4-2شکل )
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 شکل -ساختار غربالی : (4-2شکل )

 
 

 شبکه توزیع متشکل از چندین ریز شبکه -2-2-4

های توزیع غیرفعال پایدار با انتقال برق یکطرفه به های برق فعلی در حال تحول گسترده از شبکهشبکه

زمانی که واحدهای تولید پراکنده به سیستم توزیع اضافه . توزیع فعال با انتقال برق دوطرفه هستندهای شبکه

بر اثر . شود که جهت عبور توان در آن دو طرفه خواهد بودسیستم به یك شبکه توزیع فعال تبدیل می، شوند

ای برق پایدار و سازگار با هکشورهای در حال توسعه باید تأکید فراوان بر گسترش زیرساخت، این تحوالت

های فنی و اقتصادی را برای تحول در حالیکه کشورهای توسعه یافته باید چالش، محیط زیست داشته باشند

 . های توزیع حل کننددر شبکه

مفهوم ریزشبکه ، پذیربرداری هوشمند و انعطافهای توزیع فعال برای کنترل و بهرهبه منظور تکامل شبکه

های تولید همزمان برق و حرارت ولتاژ پایین شبکه، ها در مقیاس کوچكریزشبکه. تشکل گرفته اس

ای به منظور تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی برای جوامع کوچك مانند نواحی یا مناطق حومه طراحی شده
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تجاری و یا های محل، نواحی صنعتی، یك جامعه دانشگاهی یا عمومی مانند یك دانشگاه یا مدرسه، شهرها

ریزشبکه در اصل یك شبکه توزیع فعال است به این دلیل که ترکیبات . [8یك منطقه شهری هستند ]

ها معموالً شامل ریزشبکه. های تولید پراکنده و بارهای مختلف همگی در سطح ولتاژ توزیع هستندسیستم

ها و میکروتوربین، های خورشیدیوگاهنیر، های بادیتوربین، دیزل ژنراتورها: منابع تولید پراکنده از قبیل

از نقطه نظر . ها هستندهای طیار و ابرخازنچرخ، هاسازهای انرژی همچون باطریغیره و همچنین ذخیره

پذیری ها باید انعطافکنندههای الکترونیك قدرت تجهیز شده و کنترلاکثر این منابع باید به رابط، عملیاتی

عملکرد بعنوان یك سیستم واحد متراکم برای حفظ کیفیت توان مشخص شده و مورد نیاز را برای اطمینان 

 . خروجی انرژی فراهم کنند

های شامل درصد باالی منابع تولید پراکنده نیاز به مطرح کردن راهکارهای ی مدیریت انرژی شبکهمساله

یا چند طرفه خواهد بود و  چرا که با وجود منابع تولید پراکنده جهت عبور توان در شبکه دو، جدیدی دارد

این اثرات به صورت معکوس بر . همچنین سطوح خطا نیز می تواند در ساختارهای مختلف شبکه تغییر یابد

های باز شدن کلید، عالوه بر این. گذارندهای حفاظت اضافه جریان موجود تأثیر میهماهنگی بین طرح

ی منابع های انرژی شود که به وسیلهآمدن جزیره قدرت در شبکه در هنگام خطا ممکن است باعث به وجود

های متصل به منابع تولید پراکنده در حفاظت ریزشبکه وجود مبدل، همچنین. شوندتولید پراکنده تأمین می

از . ای موثر عمل می کندای موثر هستند وبه هنگام عملکرد ریزشبکه در حالت جزیرهدر حالت جزیره

-تولید پراکنده نیز  به صورت جدی بر سیستم مدیریت انرژی  موجود تأثیر می های منابعتکنولوژی، طرفی

 . شودهای برجسته در  این زمینه از ریزشبکه پرداخته میدر ادامه به برخی از روش. گذارد
 

این ریزشبکه از یك موتور دیزل . (  نشان داده شده است1-2خطی  یك ریزشبکه در شکل) دیاگرام تك

kW 91 (DE) ، میکروتوربین دومحورهkW 91 (MT) ، پیل سوختی با ظرفیتkW 21 (SOFC و دو )

همچنین  یك نمونه دیگراز   . ( تشکیل شده استPV2و  PV1) kW 9و  kW 81سیستم فتوولتائیك 

این شبکه سه ریزشبکه  مستقل و چهار منبع . ( آورده شده است2-2شبکه توزیع مورد مطالعه  در شکل) 

 . به همراه چندین فیدر تغذیه بار در اتصال به شبکه الکتریکی را نشان می دهد  تولید پراکنده

 

 

 

 

 



 

13 

 

 
   ] 23 [(  یك نمونه شبکه توزیع متشکل از چندین ریز شبکه1-2شکل) 
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 [9]( دیاگرام تك خطی ریزشبکه نمونه2-2شکل ) 
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 سیستم حفاظتي پیشینه  تحقیقات انجام شده در  -2-3
زیرا . مسئله امنیت و پایداری سیستم های قدرت به صورت مسئله ای جدی مورد توجه بوده استاز دیر باز 

هر چند طراحان سیستم های قدرت با فراهم کردن فواصل اطمینانی مناسب نسبت به ظرفیت تولید 

ظرفیت انتقال خطوط ترانس و غیره سعی در طراحی سیستمی کارا براساس فرضیات مهندسی ، ژنراتورها

در حالت کلی . اما حوادث پیش بینی نشده گاهی عملکرد سیستم را دچار اختالل نموده است. اشته اندد

بندی بهره برداری از سیستم قدرت به چند حالت عادی و هشدار و بحرانی و فوق بحرانی و بازیابی تقسیم

قادر است اغتشاش را در شرایط عادی تمام متغیرهای سیستم در محدوده مجاز واقع شده اند و . می شود

اگر امکان بروز اغتشاش نظیر شرایط بد آب وهوایی . بدون اینکه انحرافی از قیود ایجاد شود تحمل نماید

)مانند طوفان های شدید( افزایش یابد سیستم وارد مرحله هشدار می شود که ممکن است بروز یك 

ش خیلی شدید باشد ممکن است سیستم اگر اغتشا. اغتشاش باعث وارد شدن سیستم به حالت بحرانی گردد

 . [1]مستقیما از وضعیت هشدار به وضعیت فوق بحرانی برود 

در این حالت ولتاژ بسیاری از شین ها کاهش یافته و یا بارگذاری تجهیزات از حد نامی اضطراری کوتاه 

اعمال کنترلی الزم  در این وضع سیستم حالت فعال خود را حفظ کرده و اگر بتوان با. مدت فراتر رفته است

به کمك آن شتافت ممکن است سیستم به حالت ... نظیر رفع خطا کنترل سیستم تحریك و بار زدایی و

هشدار منتقل شود اگر اعمال فوق اجرا نشود و یا اجرای آن موفقیت آمیز نباشد و یا با تاخیر صورت گیرد 

ه های متوالی و احتماال خاموشی بخش عمده سیستم وارد مرحله فوق بحرانی می گردد که در نتیجه آن وقف

برای سیستمی که به آن اغتشاش وارد شده و درجه قابلیت اطمینان آن کاهش یافته . ای از سیستم خواهد بود

خطای . کنترل کننده های سیستم قدرت به اپراتور کمك می کنند تا سیستم را به وضع عادی باز گرداند

در . باشدتکفاز و غیره( پارگی قطع خط و مسایلی از این قبیل می–سه فازسیستم شامل انواع اتصال کوتاه )

چنین شرایطی سیستم حفاظت باید بخش خطا دیده شبکه را تشخیص و در سریع ترین زمان ممکن از سایر 

 . [2]بخش های سالم شبکه جدا نماید زیرا در صورت حضور خطا کل شبکه در معرض خطر خواهد بود 

کند از مهمترین معیارهای عملکردی ها و کلیدهای قدرت کار میای از رلهاظتی مجموعهدر یك سیستم حف

توان به سرعت عمل سیستم حفاظتی و قابلیت اطمینان و قابلیت انتخاب و حساسیت و این سیستم می

ا های حفاظتی در یك سیستم حفاظتی قدرت مهمترین نقش ررله. اقتصادی بودن سیستم حفاظتی اشاره نمود

کنند که با توجه به مقادیر پارامترهای جریان و ولتاژ یا فرکانس شبکه وضعیت عادی را از غیر عادی ایفا می

دهد تا عناصری که در تشخیص داده و در صورت غیر عادی بودن وضعیت به کلیدهای قدرت فرمان می

ها شامل رله های مختلفی از رلهانواع . جدا کند، معرض خطاها یا عملکردهای نامطلوب قرار گرفته اند

، رله های ترکیبی نظیر محافظ موتور، کنترل بار و غیره، دیفرانسیال، دیستانس، حفاظتی نظیر جریان زیاد
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، ها  CTآشکار سازها نظیر ، رله های زمانی نظیر انواع تایمرهای صنعتی، راه انداز و غیره، کنترل دور

هر رله عالوه بر حفاظت محدوده . ك شمای حفاظتی مشاهده نمودترانسدیوسرها و غیره را می توان در ی

به عنوان پشتیبانی برای محدوده ای غیر از محدوده خود باشد اگر که رله اصلی آن ، توانداصلی خود می

بنابراین مفهوم حفاظت اصلی و پشتیبان . نمایدقسمت عمل ننماید رله پشتیبان عمل نموده و خطا را رفع می

 . [3]اهنگی بین آن ها مطرح می شود که از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و نحوه هم

از آنجا که مسئله هماهنگی به تجربه و قضاوت انسانی مهندسین و مشخصات وسایل حفاظتی مربوط می 

شود لذا کارخانجات سازنده و طراحان سیستمهای حفاظتی شبکه های توزیع الکتریکی هر کدام نظریات و 

برخی از سازندگان . دیدگاههای خاص خود را راجع به نحوه تنظیم و هماهنگ نمودن وسایل حفاظتی دارند

که در شرایط مختلف ، برای تنظیم هماهنگ و مطمئن وسایل حفاظتی تولیدی خود جداولی ارائه می نمایند

روش هایی را نیز با مقایسه به عالوه [ 8-9] کننداندازه تنظیمات و مقادیر نامی پیشنهادیشان را عرضه می

فیوز  -در هماهنگی رکلوزر، مثال. نمایندتجهیزات حفاظتی مختلف معرفی  می جریان-های زمانمنحنی

منحنی حداقل ذوب فیوز باالتر از ، کنند که برای هماهنگی رکلوزر و فیوز کافی استبرخی پیشنهاد می

  پایین تر از منحنی عملکرد تاخیری رکلوزر فیوز منحنی کل زمان باز شدن منحنی عملکرد سریع رکلوزر و

قواعد هماهنگی به صورت مجموعه ای از نامساویها و تساویها بوده لذا باعث می شود که بجای . قرار گیرد

داشتن تنها یك جواب برای مسئله هماهنگی جوابهای متعددی وجود داشته باشد اما این رابطه به ازائ 

ایل حفاظتی به کار گرفته شده که در عین حصول هماهنگی فاصله هماهنگی نیز مقادیری از پارامترهای وس

محدودیت ، بسته به آنکه وسایل حفاظتی اصلی و پشتیبان از چه نوع باشند. حتی االمکان محدود نگردد

 . [5]خاصی را برای هماهنگی آنه باید اعمال نمود 

     

 

در واقع مدیریت بهره . در ریز شبکه ارائه شده است[ مروری جامع بر روش های مدیریت انرژی 9در ]

از . آن را بیش از پیش ضروری ساخته است اهمیت کنترل، برداری بهینه از منابع انرژی موجود در ریزشبکه

این رو در این مرجع استراتژی ها و روش های حل موجود در مدیریت انرژی در ریز شبکه بررسی و با 

روش ، چنین به منظور مدل سازی عدم قطعیت توان منابع و بار در ریزشبکههم. یکدیگر مقایسه شده اند

عالوه بر این تکنولوژی های مخابراتی مختلف در راستای پیاده سازی . های مختلف نیز ارائه شده است

 . اقتصادی مدیریت انرژی در ریزشبکه ها نیز با یکدیگر مقایسه شده اند

ین ریز شبکه در شبکه های توزیع آینده بر مبنای اندیس های فنی [ طراحی و بهره برداری از چند4در ]

در این مرجع بهره برداری بهینه شبکه های توزیع فعال با چندین ریز شبکه مد نظر قرار . مطرح شده است

پسرو -از این رو در ابتدا مدیریت یکپارچه منابع انرژی با استفاده از روش پخش بار پیشرو. گرفته است
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در این مرحله مکان و اندازه بهینه ذخیره ساز . و بر مبنای الگوریتم مونت کارلو تعیین شده است احتماالتی

سپس بهره برداری بهینه از شبکه توزیع فعال با در نظر گرفتن امکان ساخت ریز . ها در شبکه معین می گردد

مطالعات . ارزیابی می گردد... وقابلیت اطمینان ، شبکه  بر اساس اندیس های فنی مختلفی نظیر پروفیل ولتاژ

و با استفاده از الگوریتم چند هدفه ژنتیك پیاده سازی و نتایج روش پیشنهادی با  IEEEشینه  99در شبکه 

 . روش های بهره برداری مرسوم مقایسه شده است

واحدهای ، CHP[ مدیریت انرژی چند هدفه احتماالتی در ریزشبکه های خانگی با واحدهای 1در ]

در این مرجع هدف . سیستم های ذخیره ساز انرژی و خودروهای الکتریکی ارزیابی شده است، ولتائیكفتو

در این راستا از . برنامه ریزی بهینه منابع اشاره شده با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مربوطه می باشد

شدت ، الکتریکی و حرارتیبار ، سناریوهای مختلفی به منظور مدل سازی عدم قطعیت قیمت بازار برق

الزم به ذکر . ویبال و بتا  استفاده شده است، تابش خورشید به ترتیب با استفاده از تابع توزیع احتمال نرمال

8است که این مسئله 
MINLP  با اهداف می نیمم سازی هزینه بهره برداری و آلودگی حل و بهترین جواب

همچنین به منظور بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم . ه استجبهه پرتو با استفاده از روش فازی تعیین شد

در ساعات پیك بار از روش پاسخ گویی به بار استفاده و از باتری خودروهای الکتریکی نیز در راستای 

نتایج حاکی از کارایی روش پیشنهادی در . مدیریت آلودگی با امکان شارژ دو طرفه استفاده شده است

 . برداری و میزان آلودگی می باشد کاهش هزینه های بهره

رزرو و ، اقتصادی از ریزشبکه های انرژی چندگانه با بهینه سازی هماهنگ انرژی-[ ارزیابی فنی2در ]

اقتصادی به منظور ارزیابی تجارت -در این مرجع یك ساختار فنی. قابلیت اطمینان صورت گرفته است

از این رو مجموعه ریزشبکه . در ریزشبکه ارائه شده استرزرو و سرویس های قابلیت اطمینان نوین ، انرژی

در این راستا برخی از . به هماهنگی منابع انرژی خود با در نظر گرفتن سیگنال قیمت بازار می پردازند

ریزشبکه ها به تامین سرویس های قابلیت اطمینان برای شبکه توزیع و مشترکین خود در صورت بروز 

ای پرداخته و برخی دیگر می توانند با هماهنگی با برنامه بازیابی شبکه بعد رفع پیشامد با عملکرد جزیره 

 . پیشامد مجددا به شبکه متصل شده و با توجه به ظرفیت تولید خود به تامین سرویس مشترکین بپردازند

نفوذ [ از یك روش دو مرحله ای به منظور مدیریت انرژی در ریزشبکه های متصل شده به یکدیگر با 7در ]

بار الکتریکی و ، در این مطالعه تغییرات احتماالتی توان منابع. باالی منابع تولید پراکنده استفاده شده است

در این راستا در مرحله اول از یك روش کنترل سلسله مراتبی . قیمت الکتریسیته مد نظر قرار گرفته است

در . صورت ساعتی استفاده شده است جهت می نیمم سازی هزینه های بهره برداری از ریزشبکه ها به

دقیقه ای اجزای ریز شبکه در راستای کمینه سازی هزینه نامتعادل بین  1مرحله دوم و با مقیاس زمانی 

                                                           
1
 Mixed Integer Non-linear program 
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نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی می تواند . بازارهای بالدرنگ و روز پیش رو تنظیم می شوند

 . ی از عدم قطعیت شبکه گرددریسك و کاهش اثرات ناش، سبب کاهش هزینه ها

[ بهره برداری انعطاف پذیر جهت بهینه سازی برنامه ریزی شبکه های توزیع هوشمند با چندین ریز 1در ]

در این مرجع از یك مکانیزم دو سطحی به منظور بهینه سازی روز پیش رو در . شبکه ارزیابی شده است

هر ریزشبکه مسئله توزیع . استفاده شده استشبکه های توزیع هوشمند متشکل از چندین ریز شبکه 

، بار، اقتصادی را در سطح پایین مکانیزم و با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مرتبط با منابع تولید پراکنده

سیستم های ذخیره ساز انرژی و پاسخ گویی به بار ارزیابی می ، هماهنگی واحدهای تولیدی کنترل پذیر

پیشنهادی نیز به کمینه سازی هزینه های بهره برداری توسط اپراتور شبکه توزیع در سطح باالی مکانیزم . کند

پیاده سازی و نتایج حاکی از  IEEEشینه  99مطالعات در شبکه . با در نظر گرفتن قیود پخش بار می پردازد

 . کارایی مکانیزم پیشنهادی است

دین ریز شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت [ بهینه سازی مقاوم به منظور تعیین معامله انرژی در چن3در ]

از این رو از یك روش بهینه سازی مقاوم تطبیق پذیر دو سطحی جهت  . های مربوطه ارزیابی شده است

برنامه ریزی ریزشبکه های موجود با هدف کاهش هزینه های بهره برداری و با در نظر گرفتن عدم قطعیت 

در این مطالعه مسئله در حاالت مختلف ارزیابی . استفاده شده است مربوط به منابع تولید پراکنده خورشیدی

و نتایج حاکی از کارایی روش پیشنهادی در بهینه سازی معامالت انرژی در ریزشبکه های متصل به یکدیگر 

 . بوده که در نهایت سبب کاهش هزینه های بهره برداری از شبکه نیز می گردد

اضطراری در عملکرد قابلیت اطمینان چندین ریزشبکه در شبکه توزیع [ به ارزیابی مدیریت خروج 81در ]

در این مرجع ساختار کلی ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع متشکل از . پرداخته شده است

در این  . چندین ریز شبکه با در نظر گرفتن استراتژی مدیریت خروج از قبل تعیین شده ارائه شده است

اطمینان شبکه توزیع با تبدیل آن به بخش های کوچکتر با توجه به ساختار حفاظتی و حاالت راستا قابلیت 

 . با روش مونت کارلو ترتیبی ارزیابی می گردد، مختلف بهره برداری

 

[ مدیریت انرژی مبتنی بر پیشامد در یك شبکه توزیع متشکل از چندین ریزشبکه مورد بررسی قرار 88در ]

خروج خطوط و ، م به ذکر است که در شبکه توزیع وقوع پیشامدهایی نظیر رشد بارالز. گرفته شده است

تواند تاثیرات قابل توجهی بر نحوه بهره برداری از تجهیزات و همچنین تغییرات منابع تولید پراکنده می

تمل نحوه بنابراین اپراتور شبکه توزیع می بایست با در نظر گرفتن پیشامدهای مختلف مح. شبکه داشته باشد

از این رو در روش پیشنهادی اپراتور شرکت . مدیریت انرژی شبکه را به گونه ای مناسب برنامه ریزی نماید

به بهینه سازی احتماالتی سناریوهای ، توزیع با در نظر گرفتن احتمال بروز پیشامد در مدیریت انرژی شبکه

زآرایی شبکه توزیع و همچنین حضور ریزشبکه در این راستا قابلیت با. مختلف از بروز پیشامد می پردازد
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های مختلف شامل منابع تولید پراکنده این امکان را برای اپراتور سیستم جهت مدیریت موثر شبکه در هنگام 

ارزیابی شده  IEEEشینه استاندارد  99مطالعات در یك شبکه . بروز پیشامدهای مختلف فراهم ساخته است

ش هزینه های بهره برداری و حداقل نمودن ضرر اقتصادی ناشی از هدف این مطالعه نیز کاه. است

 . پیشامدهای مختلف در شبکه توزیع می باشد
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 فصل سوم

 بهینه شبکه توزیع فعال  حفاظت فورموالسیون و حل مساله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 :مقدمه -3-1
 و مطالعاتی برنامه ریزی حوزههای در قدرت سیستمهای مهندسی مسائل از وسیعی طیف بهینه سازی مسائل

مهندسی برق  در مسائل عمده از یکی بهینه سازی مسائل حل روشهای لذا. میشود شامل را بهره برداری

 زمان و )... و گسسته، پیوسته، غیرخطی، خطی( مسئله نوع به بسته که میشود محسوب قدرت سیستمهای

. است شده ارائه کنون تا آنها حل برای متنوعی روشهای مسائل غیر برخط و برخط مسائل حل جهت الزم

 . انجام میشود  مسئله ریاضی مدلسازی فصل این در

 

 و حل مسئله حفاظت بهینه شبکه توزیع فعالفرموالسیون  -3-2
بندی  سپس فرمولگیرد و  مورد بحث قرار می DNو  MGهر  حفاظت بهینه بندی  فرمول، در این بخش 

شود که با توجه به مفروضات قابل ساده سازی است و راه حلی برای  مشکالت  بکارگیری شده ارائه می

 . است MMGهای مبتنی بر  DN  حفاظتاحتمالی در 

 

 تابع هدف و قیود فني هماهنگي -3-2-1
تامین نشده مشترکین توابع هدف  وقیود شبکه توزیع شامل کمینه سازی شاخص قابلیت اطمینان انرژی 

 : باشد ( می8-9و مطابق رابطه )  EENS شبکه

 (9-8                                                                                   )

       ∑    
      
      

 

های خروج سازی برای محاسبه مقدار انرژی تامین نشده مشترکین بر اساس تشکیلبهینه از طرفی برنامه

( 2-9کنیم که مقدار انرژی تامین نشده مشترکین مطابق روابط )ها بواسطه وقوع خطا اقدام میاجباری شاخه

 . گردد( محاسبه می9-9و )

(9-2                   )                                                       ∑             
           

   
 

(9-9              )                                                                                              

مدت زمان خاموشی یا بی برقی بار در شین  rنرخ خرابی خطوط و تجهیزات است و اندیس  λکه اندیس 

 . باشدام می نیز مقدار متوسط بار متصل شده به شین      اندیس . ام است 

خص های قابلیت اطمینان در هر مورد با تعاریف زیر در شبکه باید ارضا شوند لذا در زیربخش همچنین شا

 : های حل مساله باید وارد شوند
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 (9-4        )                                                                       ∑ ∑    
 

                  

      ∑ ∑    
 

              (9-1)                                                                      

(9-2)                                                                             
ساعات جزیره ای با تقاضای برآورد نشده

مجموع ساعت های جزیره ای ریز شبکه
 

(9-7)                                                                                            
کل بار قطع شده    

کل تعداد دفعات قطع بار
 

(9-1)                                                                                              
∑     

  
        

قفهو کل بار 
 

(9-3)                                                                                       
کل تعداد قطعی های مشترکین

کل تعداد مشترکین
 

(9-81)                                                                                 
نزما های قطعی  مشترکین مجموع 

کل تعداد مشترکین
 

 

(9-88)                                                                           
ساعات دسترس پذیری به سرویس مشترك

ساعات تقاضای مشترك
 

 

(9-82)                                                                            ∑             

 

(9-89)                                                                                      
             

    

(9-84)                                                                               
               

    

(9-81)                                                                         ∑ (        )            

(9-82    ) 

 

 تاثیر منابع تولید پراکنده بر عملکرد حفاظتيبندی  فرمول -3-2-2
مورد بررسی ( برای بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده 4-9خش چهار وضعیت برای شبکه شکل )در این ب

گیرد که دید خوبی برای حل مسئله بهینه سازی هماهنگی تجهیزات حفاظتی در حضور منابع تولید قرار می

بینند های خطایی که  عناصری مانند فیوز و ریکلوزر میجریان، برای این سیستم. آوردپراکنده به وجود می

و جریان پست           کلوزر جریان ری،      های فیوز جریان. ( آمده است8-9در جدول )

شوند و جریان خطا از طریق پست و منبع نامگذاری می    و جریان منبع تولید پراکنده             

 . شودتولید پراکنده تامین می
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 [ 82]زمان فیوز و ریکلوزر-منحنی جریان-( 4-9شکل )

 

 ریکلوزرهای خطای دیده شده از جانب فیوز و جریان-( 8-9جدول )

 
 

. باشدجریان دیده شده از طریق فیوز بزرگتر از جریان دیده شده توسط ریکلوزر می: اولدر وضعیت  -

ناهماهنگی بین فیوز و ریکلوزر ممکن است اتفاق افتد چون ممکن است فیوز قبل از مد سریع ریکلوزر 

 . عمل کند

 : شرایط زیر ممکن است رخ دهد: دوم در وضعیت  -

خطا دیده شد از جانب ریکلوزر اگر کمتر از تنظیمات اولیه ریکلوزر باشد فیوز در این شرایط وقتی جریان  -

 . عمل خواهد کرد

جریان خطا دیده ، وقتی جریان دیده شده بوسیله ریکلوزر بزرگتر از تنظیم اولیه ریکلوزر باشد در این شرایط -

جریان . بیندرا می DGر تنها جریان و پست است در حالی که ریکلوز DGشده توسط فیوز مجموع جریان 

-باشد بنابراین در گام اول فیوز عمل میخیلی کمتر از جریان پست بواسطه وقوع خطا می DGعبوری از 

 . کند

در این . یابدافزایش می DGجریان دیده شده از طرف فیوز و ریکلوزر بواسطه حضور : سومدر وضعیت  -

ی که فیوز قبل از مد سریع عملکرد ریکلوزر بواسطه شیب وضعیت ناهماهنگی ممکن  است رخ دهد وقت

-افزایش یابد احتمال عملکرد ان نیز افزایش می DGهر اندازه ظرفیت . تند منحنی مشخصه اش عمل کند

 . یابد

 [89]. کندجریان دیده شده بوسیله ریکلوزر صفر است و در این حالت فیوز عمل می: چهارمدر وضعیت  -
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 تابع هدف -3-2-3
کمینه سازی تعداد فیوزها نصب شده در شبکه ، عملکرد فیوزها توابع هدف شامل کمینه سازی مجموع زمان

( 9-9( تا )8-9مطابق روابط ) EENSو کمینه سازی شاخص قابلیت اطمینان انرژی تامین نشده مشترکین 

 : باشد می

 (9-87          )                                                                             ∑      
     
       

 (9-81        )                                                                               ∑    
      
      

(9-83                  )                                                                      ∑      
      
      

برای . رله و ریکلوزر ارائه شود، به منظور تشریح توابع هدف در این بخش ابتدا باید مشخصه تحلیلی فیوز

هر فیوز و ریکلوزر یا رله دو پارامتر تنظیمی داریم که این دو پارامتر مشخصه فیوز و رله را به ترتیب مطابق 

ریکلوز یا فیوز باال باید به صورت دستی ، گی فیوز با رلهکند که برای هماهن( تعیین می1-9( و )4-9روابط )

 . یا اتوماتیك با توجه به توابع هدف اول تنظیم شوند

 [84]: مشخصه یك فیوز -

(9-21 )                                                                                          

 [81]: مشخصه رله و ریکلوزر -

 

(9-28       )                                                                            

 TDاندیس . باشدجریان دیده شده توسط تجهیز می Iباشد و اندیس زمان عملکرد تجهیز می tکه اندیس 

است و اندیس های         نسبت جریان خطا به جریان تنظیمی  Mاندیس . باشدنیز تنظیم دیال تایم می

A ،B  وP مشخصه فیوز با دو پارامتر . باشندهر یك برای یك مشخصه به خصوص حفاظتی میa  وb 

. گرددشود که از طریق تکنیك بهینه سازی عملکرد در حداقل زمان تجهیز حفاظتی فیوز تعیین میتعیین می

سازی بهینه وب انتخابی از طرف برنامهبرای محاسبه تابع هدف دوم با توجه به تعداد بهینه فیوزهای منص

ها بواسطه وقوع های اجباری شاخهبرای محاسبه مقدار انرژی تامین نشده مشترکین بر اساس تشکیل خروج

 . [87]گردد( محاسبه می2-9( و )1-9کنیم که مقدار انرژی تامین نشده مشترکین مطابق روابط )خطا اقدام می

(9-22                    )                                                   ∑             
           

   
 

(9-29          )                                                                                                   

مدت زمان خاموشی یا بی برقی بار در شین  rنرخ خرابی خطوط و تجهیزات است و اندیس  λکه اندیس 

 . باشدام می نیز مقدار متوسط بار متصل شده به شین      اندیس . ام است 
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 قیود فني هماهنگي سیستم حفاظتي -3-2-4
ها بوده ها و تساویای از نامساویهمواره قیود هماهنگی سیستم حفاظتی شبکه توزیع به شکل مجموعه

های که به جای داشتن تنها یك جواب برای مسئله بهینه سازی هماهنگی جواب است لذا باعث می شود

این قیود بایستی به ازائ مقادیری از پارامترهای تنظیمی وسایل حفاظتی به ، اما. متعددی وجود داشته باشد

با . فاصله هماهنگی تجهیزات نیز حتی االمکان محدود نگردد، کار گرفته شود که در عین حصول هماهنگی

محدودیت خاصی را برای هماهنگی ، توجه به آنکه وسایل حفاظتی اصلی و پشتیبان از چه نوعی هستند

ها و فیوزهای رله، در ادامه این بخش قیود فنی مربوط به هماهنگی ریکلوزرها. مابین آنها باید اعمال شود

 . شودمنصوب در سیستم توزیع برای مدل پیشنهادی ما آورده می

 

 سکشناالیزر( –)هماهنگي کلید بازبست  1محدودیت  -3-2-4-1
اما برای اینکه با ریکلوزر به طور هماهنگ . اگر چه سکشناالیزر دارای منحنی مشخصه عملکرد نمی باشد

 : عمل نماید الزم است شرایط زیر را فراهم کرد

  . ظه جدا کننده کمتر باشدزمان قفل شدن ریکلوزر به ازائ عبور حداقل جریان اتصال کوتاه باید از زمان حاف -

 (9-24)                                                                                             

       

 . بایستی حداقل جریان تحریك جدا کننده کمتر از حداقل جریان عملکرد ریکلوزر باشد -

 (9-21)                                                                                   

            

 . جداکننده قبل از اینکه ریکلوزر قفل نماید )قبل از آخرین عملکرد ریکلوزر( بایستی بطور کامل باز شود -

                  –   (9-22)                                                                      

 . تعداد عملکردهای لحظه ای و تاخیری به قدری باشد که جدا کننده بتواند عمل نماید -

(3-27)                                                                                               

 

 (فیوز -جداکننده-کلید بازبست ) 2محدودیت  -3-2-4-2
 -جداکننده-لذا هنگامی که ترکیب حفاظتی ریکلوزر. کننده دارای منحنی مشخصه نمی باشداز آنجا که جدا 

با فیوزجلوی جداکننده نیز هماهنگ ، رکلوزر عالوه بر هماهنگی با جدا کننده، الزم است، فیوز وجود دارد

کلوزر هماهنگ که با عملکرد تاخیری ری. به عالوه بایستی فرصت کافی برای فیوز وجود داشته باشد، گردد

جداکننده که در قسمت  –شرایط هماهنگی ریکلوزر : از اینرو شرایط زیر بایستی تواما برقرار باشد، گردد

تعداد عملکرد سریع ریکلوزر باید . فیوز نیز باید برقرار باشد –شرایط هماهنگی ریکلوزر. قبل بیان گردید
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حالت حفاظت اصلی فیوز حفاظت پشتیبان رله  در این. گردد 3و تعداد عملکرد تاخیری برابر  1 برابر 

حفاظت اصلی و فیوز ، با توجه به شیب تند فیوزها امکان هماهنگی فیوز با رله در صورتی که رله. است

 : ( ضروری است7-9برای نیل به هماهنگی مطمئن برقراری نامساوی ). حفاظت پشتیبان باشد وجود ندارد

(9-21                      )                                                                  
که زمان عملکرد رله های پشتیبان به ازای حداکثر جریان خطا بایستی از کل زمان ، این رابطه بیان می دارد

البته . فاصله زمانی داشته باشد 35 .0رفع خطا توسط فیوز در مقابل عبور همان جریان خطا به اندازه حداقل 

می توان حاشیه ایمنی را به صورت مجموع تابعی از زمان عملکرد فیوز و یك قسمت ثابت که به خاطر 

 . زمان عملکرد فیوز است(   ضریب اطمینان و حرکت اضافی رله پشتیبان می باشد در نظر گرفت )

(9-23      )                                                                                             

 )هماهنگي رله اصلي و رله پشتیبان(  3محدودیت  -3-2-4-3
البته در این حالت می توان فاصله . فیوز می باشد –رله مشابه هماهنگی رله –نحوه هماهنگی جفت رله

 . عملکرد رله استزمان t: رله اصلی و پشتیبان را براساس زمان عملکرد رله اصلی بیان نمود 2هماهنگی 

 (9-91                        )                                                                  

 

 )هماهنگي فیوز اصلي و فیوز پشتیبان(  4محدودیت  -3-2-4-4
که کل زمان ، هماهنگی دو فیوز آن استشرط . در این حالت حفاظت اصلی و پشتیبان هردو فیوز هستند

حداقل زمان ذوب فیوز پشتیبان  75 .0از ، رفع خطا توسط حفاظت اصلی به ازای عبور حداکثر جریان خطا

 : ( بیان گردد81-9به ازای عبور همان جریان خطا کمتر باشد که می تواند به صورت رابطه )

(9-98                            )                                                  

 

 )هماهنگي ریکلوزر اصلي و ریکلوزر پشتیبان(  5محدودیت  -3-2-4-5 
لذا در هماهنگی دو ریکلوزر الزم است . از آنجا که هر ریکلوزر دو گونه عملکرد سریع و تاخیری دارد

که با توجه به سرعت . عملکرد سریع ریکلوزر پشتیبان باشدکه اوال عملکرد سریع ریکلوزر اصلی زودتر از 

ثانیا عملکردهای تاخیری دو ریکلوزر . عملکرد سریع نمی توان فاصله هماهنگی زیادی بین آن دو قائل شد

 3 .0سیکل یعنی 15 الزم است بین آنها فاصله هماهنگی حداقل به اندازه ، نیز بایستی با هم هماهنگ گردند

نکته سوم . این فاصله زمانی به خاطر خطای عملکرد تجهیزات و حاشیه ایمنی است. گرفته شود ثانیه در نظر

ریکلوزر اصلی قفل شود و ریکلوزر ، آنکه در صورتی که شرایط قفل شدن رکلوزرها آماده شده الزم است

 . [87-83]پشتیبان نبایستی قفل نماید
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 سازیهای هوشمند حل مسائل بهینهمروری بر روش -3-3
معرفی و در  NSGA-IIو الگوریتم ژنتیك رتبه بندی نامغلوب  فاختهدر این بخش  روشهای هوشمند  

نهایت نحوه کدسازی مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظتی در حضور منابع تولید پراکنده را توسط این 

  . گرددالگوریتم هاتشریح می

 

 محاسبه تکاملي-1 -3-3
های حل مساله ای که مدل های محاسباتی فرایندهای حل مساله را  سامانهحاسبه تکاملی عبارت است از م

تعدادی از مدل های محاسباتی تکاملی توسعه . اصلی در طراحی و اجرا به کار می برند به عنوان عنصر

 : یافته عبارتند از

 [21]  مصنوعی حیات و  تکاملی برنامهریزی، تکامل استراتژی، ژنتیك الگوریتمهای، الگوریتم های تکاملی
 

     تکاملي الگوریتم1 -1-1 -3-3

 (EA): الگوریتم. کند می ترکیب را هماهنگی تداوم و ی طبیع انتخاب های جنبه که است الگوریتمی

. کند می حفاظت، بقا و تغییر، مجدد بندی ترکیب، انتخاب قوانین ی ساختارها جمعیت از تکاملی الگوریتم

 یا هماهنگی کننده تعیین خود محیط، روش این در. هستند ژنتیکی هایعملگر بر مبتنی ساختارها این

 توان می پس. تر برای تولید مجدد استفاده میکند هماهنگ افراد از و است جمعیت افراد از یك هر عملکرد

 طبیعی انتخاب و ژنتیکی کار و ساز از استفاده با تصادفی جستجو های رویه تکاملی الگوریتمهای: گفت

 [81]. هستند

 و است یکی ها الگوریتم نوع این تمام اصلی ایده شود می مشخص تکاملی الگوریتم تاریخچه بر مروری با

 کیفی تابعی و کند می طبیعی انتخاب به وادار را آنها محیطی فشار که برمیگردد افراد از جمعیتی فرض به

 حل راه از مجموعهای آمدن پدید موجب تصادفی صورت به که بود خواهند چیزی آن کردن حداکثر برای

 .شود می عناصر و ها

، هماهنگی ین ا اساس بر. شود می گرفته نظر در هماهنگی برای معیاری عنوان به کیفی تابع کارگیری به. 

 یا بهینه جواب به رسیدن تا فرایند این و شوند می انتخاب بعدی نسل ایجاد برای بهتر کاندیداهای از بعضی

 ها الگوریتم این از معموالً. دارند مختلفی های کاربرد تکاملی الگوریتمهای. میابد ادامه اجرا زمان یافتن پایان

 و هستند ترکیبی تابع، سازی بهینه مناسب تکاملی الگوریتمهای زیرا. شود می استفاده سازی بهینه توابع در

 از ساده ای رشته تواند می فرد هر. میکنند ایفا حلها راه ارائه در وموزمهایشان کر به توجه با را نقش این
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. شود می انتخاب تصادفی صورت به اولیه جمعیت. باشد ای رایانه برنامه یك پیچیدگی به یا و یك و صفر

 به منحصر حل راه هر معموال. پردازد می افراد ارزیابی به بهینه حل راه به دستیابی منظور به الگوریتم سپس

 محیط با جمعیت تا میشود باعث تکاملی فرایند. شود اداره و حمایت کاربر توسط باید و است مسأله همان

 . کند پیدا بهتری تطابق

 نسبت بیشتری شانس تر مناسب افراد، انتخاب هنگام. است اتفاقی موارد از بسیاری در تکاملی فرایند اجرای

 ترکیب در. دارد شدن انتخاب و والد برای شانسی هم فرد ترین نامناسب حتی معموال اما. دارند سایرین به

البته الگوریتم تکاملی متفاوت از الگوریتم . قسمت ترکیب شود نیز تصادفی است  کدام اینکه انتخاب، د افرا

 کروموزوم نام به شدهای شناخته کدهای اساس بر را افراد الگوریتم ژنتیك هر یك از. های ژنتیك است

 . مییابند جهش یا و میشوند ترکیب یا جدید افراد تولید برای کروموزومها و میکند تولید

 . گرفت نظر در زیر ترتیب به میتوان را تکاملی الگوریتمهای اجزای

 افراد تعریف •

 (هاهنگی تابع) ارزیابیتابع  •

 جمعیت انتخاب •

 والد انتخاب مکانیزم •

 جهش و مجدد ترکیب، رمتغی اپراتورهای •

  ) )جانشینی بازمانده انتخاب کار و ساز •

 . شوند تعیین تکاملی الگوریتم یك به توجه با باید اجزا این از کدام هر

 . گرفت نظر در زیر صورت به میتوان نیز را تکاملی الگوریتم یك عمومی طرح

در دانشگاه  8329در سال  2راهبرد تکامل که برای اولین بار توسط اینگو ریچنبرگ و هانس  پائول شوفول 

 بر لین ارائه

الگوریتمی است که افراد )راه حل های بالقوه ( با توجه به مجموعهای از متغیرهای مشاهده ای با ، شد

هر فرد راهبردی متغیر دارد که این راهبردها درجه ، برای هر متغیر هدف. ارزش واقعی کدگزاری میشوند

خود ، ر متغیرهای هد فمتغیرهای راهبردی با توجه به نرخ تغیی. تغییر متغیرهای مربوط راتعیین می کنند

 . تغییر می کنند

 [83]. . جمعیت و تعداد زاد و ولد در هر مرحله تعیین میشود ویژگیهای یك راهبرد تکامل به وسیله اندازه

 

 ریزی ژنتیك برنامه -1-2 -3-3
برنامه ریزی ژنتیك  برنامه. تفاوت اصلی الگوریتم ژنتیك و برنامه ریزی ژنتیك در شیوه ارائه ر اه حل است

 های رایانه ای را
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اما الگوریتم ژنتیك با ایجاد رشته ای از اعداد که آن اعداد . به زبان خود رایانه به عنوان راه حل تولید میکند

 خود معرف

 . ویژگی مییابد، راه حل ها هستند

 : ریزی ژنتیك شامل چهار گام زیر است برنامه

 . ترکیبی تصادفی از توابع، تولید جمعیت اولیه -8

 . ای در جمعیت و تعیین ارزش هماهنگی آن در حل مساله اجرای هر برنامه رایانه -2

 ای ایجاد جمعیتی جدید با استفاده از برنامة رایانه -9

 های موجود برداری از بهترین برنامه نسخه -9-8

 های رایانه ای بوسیله تغییر ایجاد برنامه  -9-2

 ها برنامههای جدید از طریق تقاطع  ایجاد برنامه 9-9

به عنوان نتیجه برنامه ریزی ژنتیك در نظر ، بهترین برنامه رایانه ای در هر بار تولید و ار ایه راه حل -4

 .گرفته می شود

 

 بر الگوریتم بهینه سازی فاخته ای مقدمه -3-4

 و  سازی غیرخطی های توسعه داده شده برای حل مسائل بهینه یکی از الگوریتملگوریتم بهینه سازی فاخته 

  ای از پرندگان به نام فاخته از زندگی خانواده، این الگوریتم. شود محسوب می  سازی پیوسته مسائل بهینه

(Cuckoo) های  الگوریتم بهینه سازی فاخته براساس شیوه زندگی بهینه و ویژگی. الهام گرفته شده است

 . ها ساخته شده است گذاری و تولید مثل آن نظیر تخم، جالب این گونه

در النه  دهند و را تشکیل میجمعیت اولیه الگوریتم بهینه سازی فاخته ، های فاخته های بالغ و تخم فاخته

های فاخته توسط پرندگان میزبان بالغ شناسایی نشوند  در صورتی که تخم. کنند گذاری می پرندگان دیگر تخم

 . دهای بالغ تبدیل خواهند ش رشد کرده و به فاخته، و از بین نروند

به ، های محیطی و به امید یافتن محیط بهینه برای زندگی و تولید مثل های بالغ تحت تأثیر ویژگی فاخته

 Global)  محیط بهینه همان بهینه سراسری، در این الگوریتم. کنند صورت گروهی مهاجرت می

Optimum) سازی مختلف و  بهینهاین الگوریتم تاکنون در سناریوهای . ددر تابع هدف مسأله  میباش

 . عملکرد خوبی از خود نشان داده است، کاربردهای جهان واقعی

سپس الگوریتم بهینه بیان و   (Evolutionary Algorithms)  های تکاملی الگوریتم»مختصری از ابتدا 

 . شود می های مختلف آن توضیح داده سازی فاخته و بخش

 : های تکاملی الگوریتم برای  مقدمه
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عملیات ریاضی یا یك آزمایش علمی ، ها و یا خصوصیات یك دستگاه فرآیند تغییر و دستکاری ورودیبه 

در فرآیند . شود گفته می سازی بهینه، شود که در جهت رسیدن به یك خروجی با جواب بهینه انجام می

شود و  نامیده می (Fitness)  برازندگی، خروجی این فرآیند. متغیرهای مسأله هستند،  ورودی، سازی بهینه

 . نام دارد (Objective Function)  تابع هدف، یا تابعی که قرار است بهینه شودفرآیند 

 های  روش، ها ای از این روش دسته. سازی وجود دارد های متفاوتی برای حل یك مسأله بهینه روش

 قطعی هستند که بر پایه فرآیندهای  (Mathematical Optimization)  سازی ریاضیاتی بهینه

(Deterministic) نویسی ریاضی برنامه، سازی به این دسته فرآیندهای بهینه. اند ریاضی بنا نهاده شده 

(Mathematical Programming) شود نیز گفته می . 

، سازی های بهینه روشاین دسته . اند هایی هستند که از فرآیندهای طبیعی الهام گرفته شده روش، دسته دیگر

 (Random Number Generator) «مولد اعداد تصادفی»های  مبتنی بر فرآیندهای تصادفی و روش

این متغیرها به . کنند ای از متغیرهای اولیه شروع می هایی معموال کار خود را با مجموعه چنین روش. هستند

 . شوند شکل تصادفی )یا شبه تصادفی( مقداردهی اولیه می

همگرایی جمعیت ، سازی الهام گرفته شده از طبیعت سعی دارند تا در یك فرآیند تکاملی های بهینه شرو 

جواب بهینه را برای مسأله ، اولیه تولید شده از متغیرها را به بهینه سراسری تضمین و از این طریق

 . سازی تولید کنند بهینه

این . است الگوریتم ژنتیك»، سازی تکاملی ینههای به ترین الگوریتم ترین و پر کاربرد یکی از معروف

کند که از تغییرات ژنتیکی طبیعی در  الگوریتم از عملگرهایی برای تکامل جمعیت اولیه استفاده می

توان به  های تکاملی می از جمله دیگر الگوریتم. اند الهام گرفته شده انتخاب طبیعی»موجودات زنده و اصل 

این الگوریتم از رفتارهای اجتماعی پرواز پرندگان برای یافتن . اشاره کرد ازدحام ذراتسازی  بهینه»الگوریتم 

 . ها الهام گرفته شده است غذا یا حرکت گروهی و در جهت یکسان ماهی

سازی  بهینه»الگوریتم ، سازی  سازی فرآیندهای طبیعی برای حل مسائل بهینه نمونه موفق دیگری از شبیه

این الگوریتم از رفتارهای اجتماعی مورچگان برای یافتن منابع غذایی الهام گرفته  .است کلونی مورچگان

رد . شود در محیط حاصل می  فرومون ای که از طریق باقی گذاشتن رد  شده است؛ رفتار اجتماعی بهینه

را نشان مسیر بهینه از کلونی تا منبع غذایی یافت شده ، فرومون به جا گذاشته شده از مورچگان در محیط

 . دهد می
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 ( شمای کلی الگوریتم تکاملی8-9شکل )

 

 : سازی عبارتند از های تکاملی برای حل مسائل بهینه ترین مزایای استفاده از الگوریتم مهم

سازی معموال در برابر تغییرات پویای محیط عملیاتی بسیار مقاوم  های بهینه این دسته از الگوریتم •

های ریاضی( این است که  سازی نظیر بهینه)سازی  های سنتی بهینه یکی از نقاط ضعف روش. هستند

های بهینه از پیش یافته شده برای مسأله مورد نظر را  جواب، ترین تغییر ایجاد شده در محیط کوچك

و  های بهینه سازی برای تولید جواب اجرای دوباره روش بهینه، در چنین حالتی. کند عمال منسوخ می

های محاسبات تکاملی برای  الگوریتم، در نقطه مقابل. متناسب با شرایط محیطی جدید الزامی است

 . بسیار مناسب هستند، های بهینه با شرایط محیطی در حال تغییر تطابق جواب

سازی تکاملی در طیف وسیعی از کاربردها )خصوصا کاربردهای جهان واقعی( قابل  های بهینه روش •

توان برای حل تمامی مسائلی استفاده کرد که در قالب  های تکاملی می از الگوریتم. نداستفاده هست

 . قابل تعریف باشند (Function Optimization) «سازی تابعی بهینه»مسائل 

 . سازی سنتی ترکیب کرد های بهینه توان با دیگر روش های تکاملی را می الگوریتم •

. ها جوابی وجود ندارد حل مسائلی استفاده شوند که برای آن توانند برای های تکاملی می الگوریتم •

ها در دامنه کاربردهایی است که  کارگیری آن های تکاملی قابلیت به های مهم الگوریتم یکی از مزیت

این . ها وجود ندارد خبره انسانی )دانشی که برای عملکرد صحیح سیستم مورد نیاز است( در آن

-Automated Problem) «های حل مسأله خودکار روال»لی در های تکام قابلیت الگوریتم

Solving Routines) اند که استفاده از خبره  محققان به این نتیجه رسیده. کند بیشتر خودنمایی می
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انسانی در چنین سناریوهایی لزوما منجر به تولید نتایج بهتر نخواهد شد؛ اگرچه در صورت وجود 

حتما باید از مزایای دانش ، خبره در کنار سیستم خودکار طراحی شده خبره یا نیاز به قرارگیری یك

 . انسانی برای حل مسأله استفاده کرد

های تکاملی برای دامنه وسیعی از کاربردها قابل  الگوریتم، هایی با در نظر گرفتن چنین ویژگی •

 : ترین این کاربردها عبارتند از مهم. استفاده خواهند بود

بندی مولدهای  زمان، های برق و قدرت های نیرو )کنترل بهینه سیستم سیستمعملیات و کنترل  •

 . (جریان برق و سایر موارد

 . (NP-Hard) «پی سخت ان»مسائل ترکیبی با پیچیدگی  •

 . بندی کارها های زمان سازی استراتژی بهینه •

طراحی داروها و ، ها بینی ساختار کریستال پیش، فرآیندهای شیمیایی )تشخیص ساختارهای شیمیایی •

 . (سایر موارد

 . مسیریابی خودروها •

 . (Multi-Objective Optimization Problems) سازی چند هدفه مسائل بهینه •

 . سازی پارامترهای بهینه مدل •

 Pattern) «شناسایی الگو»و  (Image Processing) «پردازش تصویر»مسائل  •

Recognition) . 

 

 الگوریتم بهینه سازی فاخته -3-5
این الگوریتم از شیوه . های موفق از فرآیندهای طبیعی است سازی یکی از پیادهالگوریتم بهینه سازی فاخته 

گذاری و رشد  روش تخم، شیوه زندگی خاص این پرنده. ای به نام فاخته الهام گرفته شده است زندگی پرنده

. دهد سازی را تشکیل می گوریتم بهینهپایه و اساس این ال، این گونه منحصر به فرد و در نهایت تولید مثل

مهاجرت برای یافتن منابع غذایی و انتخاب محیط بهینه ، سازی مفهوم بقا شبیه، ویژگی شاخص این الگوریتم

 . دهند های فاخته تشکیل می های بالغ و تخم جمعیت الگوریتم بهینه سازی فاخته را فاخته. برای زندگی است
 

 زندگي منحصر به فرد این گونه برای تولید مثلها و شیوه  فاخته -3-5-1

از آنجا که تخم . کند گذاری می پرنده ماده تخم. های پرندگان شبیه به هم است شیوه زندگی بیشتر گونه

بیشتر پرندگان مجبور هستند تا برای محافظت از ، پرندگان حاوی مقادیر زیادی پروتئین و مواد غذایی است

پیدا کردن . داری کنند های امن نگه ها را در مکان آن، رابر انواع مختلف شکارچیانهای گذاشته شده در ب تخم

یکی از چالش ، تا زمانی که به استقالل برسند، ها ها و بزرگ کردن آن مکان مناسب برای مراقبت از تخم
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ها و  ی از برگبیشتر پرندگان النه خود را در میان انبوه. ترین وظایف غریزی پرندگان گوناگون است برانگیز

 . کنند ها مراقبت می های خود در آن سازند و از تخم های درختان می شاخه

ها به  های خود و بزرگ کردن آن گونه خاصی از پرندگان وجود دارند که برای مراقبت از تخم، در این میان

نامیده  (Brood Parasite) «گذاری های جوجه انگل»، این دسته پرندگان. شوند گری متوسل می حیله

ای برای  فاخته ماده النه، در ابتدا. ترین گونه از این دسته پرندگان هستند ها شناخته شده فاخته. شوند می

های  های موجود در النه پرنده میزبان را با یکی از تخم سپس یکی از تخم. کند هایش پیدا می مراقبت از تخم

کند؛ فرآیندی که بیش از ده ثانیه به طول  منطقه فرار می کند و با تخم پرنده میزبان از آن خود جا به جا می

 . نخواهد انجامید

 
 فاخته تغذیه ( شمای کلی 2-9شکل )

 

این در حالی است که . های خودش داشته باشد ها شباهت زیادی به تخم های گذاشته شده توسط آن تخم

این . دهند از پرندگان میزبان قرار میهای خود را صرفا در النه نوع خاصی  تخم، های فاخته برخی از گونه
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های میزبان را با دقت باالیی  هایی بگذارند که رنگ و الگوی تخم گیرند تخم ها یاد می گونه فاخته

های  های فاخته را از تخم گیرند تا تخم بسیاری از پرندگان میزبان نیز یاد می، با این حال. کنند همانندسازی

شوند یا اینکه پرنده میزبان  های فاخته از النه بیرون انداخته می یا تخم، تیدر چنین حال. خود تشخیص دهند

 . کنند سازی می کند و مجددا در مکان دیگری اقدام به النه النه خود را رها می

، در نقطه مقابل. های میزبان هستند های خود با تخم ها دائما در حال بهبود فرآیند همانندسازیتخم فاخته

. های خود هستند های فاخته از تخم هایی برای شناسایی تخم زبان دائما در حال پیدا کردن راههای می پرنده

های خاصی از سال به سمت مقاصد مشخصی  ها در فصل این گونه. های فاخته مهاجر هستند برخی از گونه

قوه . کنند رواز میتر پ های سرد سال به سمت مناطق گرم ها معموال در فصل این گونه فاخته. کنند پرواز می

 . پیدا کردن منابع غذایی و شرایط محیطی مناسب برای رشد و بقا است، ها برای مهاجرت محرکه آن
 

 الگوریتم بهینه سازی فاختهفلوچارت  -3-5-2

های  همانند دیگر الگوریتم. فلوچارت الگوریتم بهینه سازی فاخته در شکل زیر نمایش داده شده است

جمعیت اولیه . کند ها آغاز می بهینه سازی فاخته کار خود را با تولید جمعیت اولیه از فاختهالگوریتم ، تکاملی

های پرنده  هایی که بیشترین شباهت را به تخم تخم. کنند گذاری می ها در النه پرندگان میزبان تخم فاخته

ها توسط میزبان  تخم سایر. های بالغ را خواهند داشت فرصت رشد و تبدیل شدن به فاخته، میزبان دارند

 . روند شوند و متعاقبا از بین می شناسایی می
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 ( شمای کلی فلوجارت الگوریتم فاخته-9-9شکل )

های فاخته در آن  محیطی که بیشترین تعداد تخم. کنند ها شرایط محیط زندگی را برای بقا ارزیابی می فاخته

به عبارت . را به ارمغان خواهد آورد (Profit) «سود»بیشترین ، رشد کنند و به فاخته بالغ تبدیل شوند

مانند و به  هایی که زنده می تخم. ها بیشینه باشد کند که نرخ بقای تخم گذاری می فاخته در محیطی تخم، دیگر

هر . دهند در محل زندگی خود جوامعی متشکل از تعدادی فاخته تشکیل می، شوند فاخته بالغ تبدیل می

یا زیستگاهی که ، بهترین زیستگاه. کنند ها در یك زیستگاه خاص از محیط زندگی می جامعه متشکل از فاخته

به عنوان مقصد مهاجرتی دیگر ، ها را داشته باشد بیشترین منابع غذایی و شانس زنده ماندن برای فاخته

به تعداد با توجه . گزینند نزدیك بهترین زیستگاه سکنی می، جوامع مهاجرت کننده. شود جوامع انتخاب می

 (Egg Laying Area) «گذاری شعاع تخم» یك، های هر فاخته و فاصله فاخته تا بهترین زیستگاه تخم

های موجود درون این  ها به طور تصادفی در النه هر کدام از فاخته، سپس. شود برای هر فاخته تعیین می

ترین نقطه با بیشترین سود )بیشترین کند که به این کار تا زمانی ادامه پیدا می. کنند گذاری می تخم، شعاع
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. شوند این نقطه همگرا میها اطراف  منابع غذایی و باالترین شانس زنده ماندن( شناسایی شود؛ بیشتر فاخته

 . به شرح ذیل استمراحل الگوریتم بهینه سازی فاخته 

 ها های اولیه فاخته تولید زیستگاه

. باید مقادیر متغیرهای مسأله را در قالب یك آرایه نمایش داددر مرحله اول ، سازی برای حل یك مسأله بهینه

گفته  (Habitat) «زیستگاه»، به آرایه نمایش دهنده مقادیر متغیرهای مسأله، در الگوریتم بهینه سازی فاخته

های  جواب. سازی مدنظر خواهد بود یك نمونه یا یك جواب کاندید برای مسأله بهینه، هر زیستگاه. شود می

 NVar سازی در یك مسأله بهینه. شوند ید طی یك فرایند تکاملی به جواب بهینه سراسری همگرا میکاند

 (Nvar)×1ای به ابعاد  آرایه، زیستگاه، بُعدی

 : شود آرایه مذکور به شکل زیر تعریف می. دهد  این آرایه مکان کنونی فاخته در محیط را نشان می. است

habitat=[x1,x2,x3,…. . xNvar] 

 . اعشاری هستند (x1,x2,x3,…. . xNvar)مقادیر متغیرهای 

 . .…,x1,x2,x3) مقادیردر زیستگاه متشکل از  fpاز طریق ارزیابی تابع سود ، میزان سود یك زیستگاه

xNvar) سازی داده شده به شکل زیر تعریف  بنابراین تابع سود برای یك مسأله بهینه. شود مشخص می

 .: شود می
 Profit=fp(habitat)=fp(x1,x2,x3,…. . xNvar) 

در صورتی که هدف . کند الگوریتم فاخته تابع سود را بیشینه می، چنانکه در رابطه باال مشهود است

تابع هزینه را کمینه ، سازی تابع سود زیر توان از طریق بیشینه به راحتی می، سازی یك تابع هزینه باشد کمینه

 : کرد

Profit=−Cost(habitat)=−fc(x1,x2,x3,…. . xNvar) 

فرآیند تکاملی الگوریتم بهینه سازی فاخته به این صورت است که در ابتدا یك ماتریس با اندازه 
NPopulation×NVar 

تعدادی تصادفی تخم فاخته در ، شدهسپس برای هر زیستگاه تولید . شود های کاندید تولید می از زیستگاه

مقادیر ، این اعداد. گذارد عدد تخم می 21تا  1هر فاخته به طور میانگین بین ، طبیعتدر . شود  نظر گرفته می

 . دهند های مجاز )مقادیر متغیرها( در هر زیستگاه را تشکیل می حد باال و پایین( تعداد تخم)کمینه و بیشینه 

زیستگاه واقعی زندگی خود ها در جهان واقعی این است که معموال در فاصله بیشینه از  عادت دیگر فاخته

در یك مسأله . شود گذاری گفته می شعاع تخم، به این فاصله بیشینه، در الگوریتم فاخته. کنند گذاری می تخم

 VarHigh) حد پایین، ها گذاری برای هر فاخته متناسب با تعداد کلی تخم شعاع تخم، سازی بهینه

 VarLow) و حد باالی (

 : شود گذاری به شکل زیر تعریف می شعاع تخم، بنابراین. شود یمقادیر متغیرها محاسبه م (

ELR=α×No. of. Current. Cuckoo′s. EggsTotal. Number. of. Eggs. ×(VarHigh–

VarLow) 
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 . کند گذاری را کنترل می عددی صحیح است که مقدار بیشینه شعاع تخم αپارامتر ، در این رابطه

 ها گذاری فاخته روش تخم

گذاری  های میزبان تخم در النه پرنده، طور تصادفی گذاری خود و به هر فاخته در شعاع تخم، بعد در مرحله

 . ها در شکل زیر نمایش داده شده است گذاری فاخته فرآیند تخم. کند می

 
 ( فرایند تخم گذاری فاخته ها4-9شکل )

 

توسط پرنده ، های پرنده میزبان دارند تخمهایی که شباهت کمتری به  تخم، گذاری پس از پایان فرآیند تخم

 ρ%گذاری  پس از هر فرایند تخم، بنابراین. شوند میزبان شناسایی شده و دور انداخته می

هایی  های گذاشته شده است و تخم این مقدار معموال برابر ده درصد تخم. روند های فاخته از بین می از تخم

بع غذایی کم قرار دارند و در نتیجه توانایی همگرایی به جواب های حاوی منا شود که در محیط را شامل می

سر از تخم بیرون آورده و توسط پرنده میزبان ، ها در النه پرنده میزبان رشد کرده سایر تخم. بهینه را ندارند

 . شوند تغذیه می

النه پرنده میزبان ها این است که تنها یك تخم در  گذاری و رشد فاخته نکته بسیار جالب دیگر در مورد تخم

های  تخم، آورد های پرنده میزبان سر از تخم بیرون می وقتی که جوجه فاخته زودتر از جوجه. کند رشد می

های  تر از جوجه برابر بزرگ شایان توجه است که جوجه فاخته سه. اندازد پرنده میزبان را از النه بیرون می

های پرنده میزبان زودتر از جوجه فاخته سر از تخم  حتی در حالتی که جوجه، بنابراین. پرنده میزبان است
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پس از چند روز ، در نتیجه. کند جوجه فاخته پس از تولد بیشتر منابع غذایی را مصرف می، بیرون آورند

 . شوند های پرنده میزبان از گرسنگی تلف می جوجه

 : ها مهاجرت فاخته

تا مدتی در زیستگاه و جامعه خود به زندگی ادامه ، بالغ شدن های فاخته پس از رشد کردن و جوجه

کنند که از یك  شود به مناطقی مهاجرت می ها آغاز می گذاری آن زمانی که دوره تخم، با این حال. دهند می

ها شباهت  های آن سو منابع غذایی بیشتری در آنجا وجود داشته باشد و از سوی دیگر رنگ و الگوی تخم

ای که بیشترین سود )بیشترین منابع  جامعه فاخته. های پرنده میزبان در آن منطقه داشته باشد خمزیادی به ت

ها در دیگر  به عنوان مقصد مهاجرت فاخته، غذایی و بهترین شرایط محیطی برای زندگی( را داشته باشد

 . شود جوامع انتخاب می

توان تشخیص داد  به سختی می، اند پراکنده شده های بالغ در زیستگاه و محیط زندگی خود از آنجا که فاخته

، ای موجود در محیط جمعیت فاخته، برای حل این مشکل. ای تعلق دارد که هر فاخته به کدام جامعه فاخته

ترین  مناسب، های انجام شده سازی شوند )در شبیه بندی می گروه K-means بندی توسط الگوریتم خوشه

سود »، ای بندی جمعیت فاخته پس از گروه. است( 1تا  9بین ، K-means مبرای الگوریت kمقدار پارامتر 

بهترین زیستگاه موجود در . شود ای ایجاد شده محاسبه می های فاخته گروه (Mean Profit) «میانگین

های  به عنوان زیستگاه هدف و مقصد مهاجرتی دیگر گروه، ای که بیشترین سود میانگین را دارد گروه فاخته

بلکه بخشی از . کنند تمام مسیر را به سمت زیستگاه مقصد پرواز نمی، ها فاخته. شود ای انتخاب می فاخته

ها به سمت زیستگاه مقصد در  نحوه حرکت فاخته. کنند مسیر را با درجه انحراف خاصی از مقصد حرکت می

 . [21]شکل زیر آمده است
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 [21]( محیط زندگی فاخته ها الگوریتم تکاملی1-9شکل )

 

رادیان پرواز  ϕاز مسیر را با درجه انحراف  λ%هر فاخته تنها ، همانطور که در شکل باال مشهود است

کنند تا مناطق بیشتری را برای یافتن زیستگاه بهینه با  ها کمك می به فاخته  ϕو  λپارامترهای . کنند می

 ϕو  λ مقادیر، فاخته برای هر. بیشترین منابع غذایی و بهترین شرایط زندگی جستجو کنند

 . شوند به شکل زیر تعریف می

λ∼U(0,1) 

ϕ∼U(−ω,ω) 

 λپارامتر ، در این رابطه

نیز مقدار درجه انحراف  ωپارامتر . کند است که از توزیع یکنواخت تبعیت می 8و  1یك عدد تصادفی بین 

 6πمقدار ، ینه سراسریها به به گرایی بهینه جمعیت فاخته کند )برای هم از زیستگاه هدف را مشخص می

 . )مناسب است ω برای پارامتر

 : ها در محیط تعادل جمعیت فاخته

 NMaxپارامتر کنترلی به نام ، ها حفظ شود باید تعادل در جمعیت فاخته با توجه به اینکه همیشه

به دلیل . کندهای موجود در محیط را کنترل و محدود  این پارامتر وظیفه دارد تا تعداد فاخته. شود تعریف می

ها به دست شکارچیان و بعضا نبود النه مناسب برای رشد  از بین رفتن فاخته، کمبود منابع غذایی در محیط
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برای کنترل جمعیت فاخته در الگوریتم بهینه سازی فاخته ضروری  NMax وجود پارامتر کنترلی، ها جوجه

 NMax تنها تعداد، در الگوریتم بهینه سازی فاخته. است

 . مانند کنند( در محیط زنده می ه )که بیشترین مقدار سود را تولید میفاخت

 : همگرایی به جواب بهینه

ای به بهترین زیستگاه موجود در  تمامی جمعیت فاخته، بعد از تعدادی تکرار در الگوریتم بهینه سازی فاخته

ه تخم پرندگان میزبان خواهند های فاخته بیشترین شباهت را ب تخم، در این زیستگاه. شوند محیط همگرا می

، زیستگاه بهینه، به عبارت دیگر. داشت و بیشترین منابع غذایی محیط در این ناحیه یافت خواهند شد

ها به یك زیستگاه  درصد جمعیت فاخته 31وقتی که بیش از . بیشترین مقدار سود را تولید خواهد کرد

شبه کد الگوریتم ، در ادامه. فاخته به پایان خواهد رسیدفرآیند عملیاتی الگوریتم بهینه سازی ، همگرا شوند

 . بهینه سازی فاخته نمایش داده شده است

 [28]: شبه کد الگوریتم بهینه سازی فاخته

سازی مورد نظر  ها از طریق مقداردهی تصادفی به متغیرهای تابع هدف مسأله بهینه جمعیت فاخته .8

 . شود مقدار دهی اولیه می

 . شود ها اختصاص داده می فاخته به هرکدام از فاختهتعدادی تخم  .2

 . شود گذاری مشخص می شعاع تخم، برای هر فاخته .9

 . کند گذاری می گذاری مشخص شده اقدام به تخم هر فاخته در محدوده شعاع تخم .4

های  ها با تخم ای که توسط پرنده میزبان شناسایی شوند )رنگ و الگوی این تخم های فاخته تخم .1

 . روند میزبان تفاوت دارد( از بین میپرنده 

 . (شوند کنند )بالغ می آورند و رشد می سر از تخم بیرون می، های فاخته باقی مانده تخم .2

 . (شود شود )میزان سود مشخص می های بالغ ارزیابی می زیستگاه هر کدام از فاخته .7

هایی که در  شود و فاخته ای موجود در محیط کنترل می جمعیت فاخته، NMax با توجه به پارامتر .1

 . روند کنند از بین می ها زندگی می بدترین زیستگاه

ای محاسبه و بهترین زیستگاه به  های فاخته سود میانگین گروه، بندی ای خوشه جمعیت فاخته .3

 . شود ها انتخاب می عنوان مقصد مهاجرتی دیگر گروه

 . کنند می ای به سمت زیستگاه بهینه انتخاب شده مهاجرت جمعیت فاخته .81

درصد جمعیت  31ها به نقطه بهینه سراسری همگرا و یا بیش از  در صورتی که جمعیت فاخته .88

شود؛ در غیر این  اجرای الگوریتم متوقف می، ها به یك زیستگاه خاص همگرا شوند فاخته

 . شود منتقل شده و الگوریتم دوباره اجرا می 2اجرای الگوریتم به گام ، صورت
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های  نقطه قوت الگوریتم. طبیعت تصادفی و احتمالی آن است، ریتم بهینه سازی فاختهویژگی مهم الگو

شود که این دسته  ویژگی مذکور سبب می. ها نهفته است سازی تصادفی در طبیعت احتمالی آن بهینه

برخالف دیگر ، همچنین. قرار بگیرند (Local Optimum) «بهینه محلی»ها کمتر در دام  الگوریتم

 . داشتن اطالعات اضافی در مورد مشتق تابع هدف الزامی نیست، سازی )خصوصا ریاضی( های بهینه الگوریتم

در ادامه  (MATLAB) «متلب» نویسی کد الگوریتم بهینه سازی فاخته و توابع هدف معیار در زبان برنامه

 . [28-22]آمده است
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% ----------------------------------------------------------------- 
% Cuckoo Optimization Algorithm (COA) by Ramin Rajabioun        % 
% Programmed by Ramin Rajabioun                                   % 
% ----------------------------------------------------------------- 
% Paper: R. Rajabioun. Cuckoo Optimization Algorithm, Applied Soft 

% Computing 11 (2011) 5508�5518 
 % ----------------------------------------------------------------% 
% This program implements a standard version of Cuckoo            % 
% Optimization Algorithm (COA) which minimizes any Cost Function  % 
% --------------------------------------------------------------- % 
% Email: r. rajabioun@ece. ut. ac. ir                                 % 
 % Website: www. coasite. info                                       % 
 % --------------------------------------------------------------- % 
 % To use the code easily prepare your cost function and type its  % 
 % name in: costFunction = 'YourCostFunctionName', then set number % 
 % of optimization parameters in "npar" and set the upper and lower% 
 % bands of the problem                                            % 
 % --------------------------------------------------------------- % 
 clc, clear, close all 
 %% Set problem parameters 
 % select your cost function:  
 costFunction = 'rastrigin';        
    % F6 +/-5. 12 
 npar  = 100;          % number of optimization variables 
 varLo = -5;         % Lower  band of parameter 
 varHi =  5;         % Higher band of parameter 
 %% Set COA parameters 
 numCuckooS = 5;             % number of initial population 
 minNumberOfEggs = 2;        % minimum number of eggs for each cuckoo 
maxNumberOfEggs = 4;        % maximum number of eggs for each cuckoo 
maxIter = 100;              % maximum iterations of the Cuckoo Algorithm 
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knnClusterNum = 1;          % number of clusters that we want to make 
motionCoeff = 9;            % Lambda variable in COA paper, default=2 
accuracy = -inf;           % How much accuracy in answer is needed 
 maxNumOfCuckoos = 10; % maximum number of cuckoos that can live at 
the same time 
radiusCoeff = 5;    % Control parameter of egg layingcuckooPopVariance = 
1e-13;   % population variance that cuts the optimization 
 %% initialize population:  
 cuckooPop = cell(numCuckooS,1); 
 % initialize egg laying center for each cuckoo 
 for cuckooNumber = 1: numCuckooS     
    cuckooPop{cuckooNumber}. center = ( varHi-varLo )*rand(1,npar) + 
varLo; 
 end 
 %% initialize COA cost minimization plot 
 figure(1) 
 hold on  xlabel 'Cuckoo iteration' ylabel 'Cost Value' 
 %% Start Cuckoo Optimization Algorithm 
 iteration = 0; 
 maxProfit = -1e20;        % Let initial value be negative number 
goalPoint = (varHi - varLo)*rand(1,npar) + varLo; % a random goalpoint to 
start COA 
 globalBestCuckoo = goalPoint; 
 globalMaxProfit = maxProfit; 
 profitVector = []; 
 while ( (iteration <= maxIter) && (-maxProfit > accuracy) ) 
     iteration = iteration + 1 
     % initialize number of eggs for each cuckoo 
 for cuckooNumber = 1: numCuckooS         
 cuckooPop{cuckooNumber}. numberOfEggs = floor( (maxNumberOfEggs - 
minNumberOfEggs) * rand + minNumberOfEggs ); 
    end 
    % get total number of available eggs between all cuckooS 
    summ = 0; 
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        summ = summ + cuckooPop{cuckooNumber}. numberOfEggs; 
    end 
    % calculate egg laying radius for each Cuckoo, considering problem 
    % limitations and ratio of each cuckoo's eggs 
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    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        cuckooPop{cuckooNumber}. eggLayingRadius = 
cuckooPop{cuckooNumber}. numberOfEggs/summ * ( radiusCoeff * (varHi-
varLo) ); 
    end 
    % To lay eggs, we produced some radius values less than egg laying 
    % radius of each cuckoo 
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        cuckooPop{cuckooNumber}. eggLayingRadiuses = 
cuckooPop{cuckooNumber}. eggLayingRadius * 
rand(cuckooPop{cuckooNumber}. numberOfEggs,1); 
    end 
     
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        params = cuckooPop{cuckooNumber}. center;        % get center values 
        tmpRadiuses = cuckooPop{cuckooNumber}. eggLayingRadiuses; 
        numRadiuses = numel(tmpRadiuses); 
        % divide a (hyper)circle to 'numRadiuses' segments 
        % This is to search all over the current habitat 
        angles = linspace(0,2*pi,numRadiuses);    % in Radians 
        newParams = []; 
        for cnt = 1: numRadiuses 
            addingValue = zeros(1,npar); 
            for iii = 1: npar 
                randNum = floor(2*rand)+1; 
                addingValue(iii) = (-1)^randNum * 
tmpRadiuses(cnt)*cos(angles(cnt)) + tmpRadiuses(cnt)*sin(angles(cnt)); 
            end 
            newParams = [newParams; params +  addingValue ]; 
        end 
         
         
        % check for variable limits 
        newParams(find(newParams>varHi)) = varHi; 
        newParams(find(newParams<varLo)) = varLo; 
        cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg = newParams; 
    end 
     
    % Now egg laying is done 
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    % Now that egg positions are found, they are laid, and so its time to 
    % remove the eggs on the same positions (because each egg only can go 
to one nest) 
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        tmpPopulation = cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg; 
        tmpPopulation = floor(tmpPopulation * 1e20)/1e20; 
        ii = 2; 
        cntt = 1; 
        while ii <= size(tmpPopulation,1) || cntt <= size(tmpPopulation,1) 
            if all((tmpPopulation(cntt,: ) == tmpPopulation(ii,: ))) 
                tmpPopulation(ii,: ) = []; 
            end 
            ii = ii + 1; 
            if ii > size(tmpPopulation,1) && cntt <= size(tmpPopulation,1) 
                cntt = cntt + 1; 
                ii = cntt + 1; 
                if ii > size(tmpPopulation,1) 
                    break 
                end 
            end 
        end 
        cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg = tmpPopulation; 
    end       
    % Now we evalute egg positions 
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        cuckooPop{cuckooNumber}. profitValues = -
feval(costFunction,[cuckooPop{cuckooNumber}. center ; 
cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg]);         
    end 
   % Now we check to see if cuckoo population is more than 
maxNumOfCuckoos 
    % this case we should keep 1st maxNumOfCuckoos cuckoos and kill the 
others 
    allPositions = []; 
    whichCuckooPopTheEggBelongs = []; 
    tmpProfits = []; 
    if numCuckooS > maxNumOfCuckoos 
        for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
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            tmpProfits = [tmpProfits; cuckooPop{cuckooNumber}. profitValues]; 
            allPositions = [allPositions; [cuckooPop{cuckooNumber}. center; 
cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg(: ,1: npar)]]; 
            whichCuckooPopTheEggBelongs = [whichCuckooPopTheEggBelongs; 
cuckooNumber*ones(size(cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg(: 
,1: npar),1),1) ]; 
        end 
        % now we sort cuckoo profits 
        [sortedProfits, sortingIndex] = sort(tmpProfits,'descend'); 
        % Get best cuckoo to be copied to next generation 
        bestCuckooCenter = allPositions(sortingIndex(1),1: npar); 
         
        sortedProfits = sortedProfits(1: maxNumOfCuckoos); 
        allPositions = allPositions(sortingIndex(1: maxNumOfCuckoos),: ); 
        clear cuckooPop 
        for ii = 1: maxNumOfCuckoos 
            cuckooPop{ii}. newPosition4Egg = allPositions(ii,: ); 
            cuckooPop{ii}. center = allPositions(ii,: ); 
            cuckooPop{ii}. profitValues = sortedProfits(ii); 
        end 
        numCuckooS = maxNumOfCuckoos; 
    else 
        for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
            tmpProfits = [tmpProfits; cuckooPop{cuckooNumber}. profitValues]; 
            allPositions = [allPositions; [cuckooPop{cuckooNumber}. center; 
cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg(: ,1: npar)] ]; 
            whichCuckooPopTheEggBelongs = [whichCuckooPopTheEggBelongs; 
cuckooNumber*ones(size(cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg(: 
,1: npar),1),1) ]; 
        end 
        [sortedProfits, sortingIndex] = sort(tmpProfits,'descend'); 
        % Get best cuckoo to be copied to next generation 
        bestCuckooCenter = allPositions(sortingIndex(1),1: npar); 
    end 
     
    maxProfit  = sortedProfits(1); 
    currentBestCuckoo = bestCuckooCenter; 
    currentMaxProfit = -feval(costFunction,currentBestCuckoo); 
    if currentMaxProfit > globalMaxProfit 
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        globalBestCuckoo = currentBestCuckoo; 
        globalMaxProfit = currentMaxProfit; 
    end 
      % Update cost minimization plot 
    plot(iteration, -
globalMaxProfit,'ks','linewidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','
g','MarkerSize',10) 
    title([ 'Curent Cost = ' num2str(-globalMaxProfit) ' , at Iteration = ' 
num2str(iteration) ]) 
    pause(0. 01) 
     
    profitVector = [profitVector globalMaxProfit]; 
     
    % ======== now we have some eggs that are safe and will grow up 
========== 
    %========= mating: ============= 
    % first we put all egg positions under each other 
    allPositions = []; 
    whichCuckooPopTheEggBelongs = []; 
    for cuckooNumber = 1: numCuckooS 
        allPositions = [allPositions; cuckooPop{cuckooNumber}. 
newPosition4Egg(: ,1: npar)]; 
        whichCuckooPopTheEggBelongs = [whichCuckooPopTheEggBelongs; 
cuckooNumber*ones(size(cuckooPop{cuckooNumber}. newPosition4Egg(: 
,1: npar),1),1) ]; 
    end 
    if sum(var(allPositions)) < cuckooPopVariance 
        break 
    else 
        [clusterNumbers, clusterCenters] = 
kmeans(allPositions,knnClusterNum); 
    end 
    % make newly made clusters 
    cluster = cell(knnClusterNum,1); 
    for ii = 1: knnClusterNum 
        cluster{ii}. positions = []; 
        cluster{ii}. profits = []; 
    end 
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    pointer = zeros(numel(cuckooPop),1); 
    for tmpCounter = 1: numel(cuckooPop) 
        nEggs = size(cuckooPop{tmpCounter}. newPosition4Egg,1); 
        pointer(tmpCounter) = nEggs; 
    end 
    for cnt = 1: length(clusterNumbers) 
        cluster{clusterNumbers(cnt)}. positions = 
[cluster{clusterNumbers(cnt)}. positions; 
cuckooPop{whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt)}. newPosition4Egg(end-
pointer(whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt))+1,1: npar)]; 
        cluster{clusterNumbers(cnt)}. profits   = [cluster{clusterNumbers(cnt)}. 
profits; cuckooPop{whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt)}. 
profitValues(end-pointer(whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt))+1)]; 
        pointer(whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt)) = 
pointer(whichCuckooPopTheEggBelongs(cnt)) - 1; 
    end 
     
    % Determine the best cluster 
    f_mean = zeros(knnClusterNum,1); 
    for cnt = 1: knnClusterNum 
        f_mean(cnt) = mean(cluster{cnt}. profits); 
    end 
    [sorted_f_mean, sortingIndex_f_mean] = sort(f_mean,'descend'); 
    maxFmean = sorted_f_mean(1);   indexOfBestCluster = 
sortingIndex_f_mean(1); 
     
    % now that we know group with number 'indexOfBestCluster' is the best 
we  
    % should select their best point az Goal Point of other groups 
    [maxProfitInBestCluster, indexOfBestEggPosition] = 
max(cluster{indexOfBestCluster}. profits); 
    goalPoint  = cluster{indexOfBestCluster}. 
positions(indexOfBestEggPosition,1: npar); 
     
    % now all other mature Cuckoos must go toward this goal point for 
laying 
    % their eggs 
    numNewCuckooS = 0; 
    for cntClstr = 1: size(cluster,1) 
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        tmpCluster = cluster{cntClstr}; 
        tmpPositions = tmpCluster. positions; 
        for cntPosition = 1: size(tmpPositions,1) 
            tmpPositions(cntPosition,: ) = tmpPositions(cntPosition,: ) +...  
                                          motionCoeff * rand(1,npar). *  (goalPoint  - 
tmpPositions(cntPosition,: )); 
        end 
        % check if variables are in range 
        tmpPositions(find( tmpPositions>varHi )) = varHi; 
        tmpPositions(find( tmpPositions<varLo )) = varLo; 
        % update cluster positions 
        cluster{cntClstr}. positions = tmpPositions; 
        cluster{cntClstr}. center = mean(tmpPositions); 
        % update number of cuckoos: numCuckooS 
        numNewCuckooS = numNewCuckooS + size(cluster{cntClstr}. 
positions,1); 
    end 
    numCuckooS = numNewCuckooS; 
    % update cuckooPop 
    clear cuckooPop 
    cuckooPop = cell(numCuckooS,1); 
    cntNumCuckooS = 1; 
    for cnt = 1: size(cluster,1) 
        tmpCluster = cluster{cnt}; 
        tmpPositions = tmpCluster. positions; 
        for cntPosition = 1: size(tmpPositions,1) 
            cuckooPop{cntNumCuckooS}. center = cluster{cnt}. 
positions(cntPosition,1: npar); 
            cntNumCuckooS = cntNumCuckooS + 1; 
        end 
    end 
    % Copy the Best cuckoo and its randomized form of this population to go  
    % to the next generation 
    currentBestCuckoo = bestCuckooCenter; 
    currentMaxProfit = -feval(costFunction,currentBestCuckoo); 
    if currentMaxProfit > globalMaxProfit 
        globalBestCuckoo = currentBestCuckoo; 
        globalMaxProfit = currentMaxProfit; 
    end 
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    cuckooPop{end}. center = globalBestCuckoo; % This is because the best 
cuckoo will live longer and won't die right after egg laying 
    cuckooPop{end}. profitValues = -feval(costFunction,cuckooPop{end}. 
center); 
    tmp = rand(1,npar). *globalBestCuckoo; 
    tmp(find( tmp>varHi )) = varHi; 
    tmp(find( tmp<varLo )) = varLo; 
    cuckooPop{end-1}. center = tmp; 
    cuckooPop{end-1}. profitValues = -feval(costFunction,cuckooPop{end-1}. 
center); 
     
end     % end of while 
%% Now Algorithm has stopped 
  
disp('Best Params = ') 
disp(globalBestCuckoo') 
fprintf('\n') 
disp('Cost = ') 
disp(-globalMaxProfit) 
% profit history is in: profitVector 
costVector = - profitVector; 
figure 
plot(costVector,'-
ks','linewidth',3,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',1
5) 
xlabel 'Cuckoo Iteration' 
ylabel 'Cost Value' 
title(['Current Cost = ' num2str(costVector(end)) ', at iteration = ' 
num2str(iteration) ]) 

 

 بندی جمع -3-6

این الگوریتم . سازی پیوسته و غیر خطی است الگوریتمی برای حل مسائل بهینه، فاختهالگوریتم بهینه سازی 

های منحصر  از ویژگی، به طور خاص. از رفتار گونه خاصی از پرندگان به نام فاخته الهام گرفته شده است

. استفاده شده استسازی الگوریتم بهینه سازی فاخته  گذاری و تولید مثل برای پیاده به فرد این پرنده در تخم

هایی  تخم. کنند گذاری می ها در زیستگاه خود شروع به تخم فاخته. زیستگاهی برای زندگی دارد، هر فاخته

کند که  فاخته برای تولید مثل به مناطقی مهاجرت می. شوند رشد کرده و بالغ می، روند که از بین نمی
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ها در اطراف زیستگاه بهینه یافت شده  فاخته. باشدبیشترین منابع غذایی و بهترین شرایط زندگی را داشته 

 [29]. کنند گذاری می اقدام به تخم

. شود تا محیط بیشتری از زیستگاه بهینه برای یافتن جواب بهینه سراسری جستجو شود این رویه سبب می

ی همگرا ساز ها به جواب بهینه سراسری مسأله بهینه بیشتر جمعیت فاخته، پس از تعدادی چرخه مهاجرتی

سرعت و دقت باالیی در همگرایی به جواب بهینه ، دهد که این الگوریتم نتایج ارزیابی نشان می. شوند می

این الگوریتم ، حتی در مواردی که تابع هدف تعداد زیادی جواب بهینه محلی دارد. توابع هدف معیار دارد

الگوریتم بهینه . سراسری همگرا شود به تقریب نزدیکی از جواب بهینه، قادر است در تعداد کمی تکرار

 [29]سازی موفق از فرآیند الهام گرفته شده از طبیعت در نظر گرفت ه توان به عنوان پیاد سازی فاخته را می
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 : چهارم فصل

 سازیمطالعات شبیه
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 مقدمه  -4-1
سازی موجود اعتبارسنجی و تایید کارایی الگوریتم برای حل مسئله بهینهدر این بخش  ازپایاننامه بمنظور 

در حضور و عدم حضور منابع تولید  IEEEباسه تست استاندارد -91باسه و -89شبکه بر روی دو سیستم 

پراکنده بکار گرفته شده است مطالعات انجام و تاثیر منابع تولید پراکنده  وپیشامدها در مدیریت انرژی بر 

برای تحقق به این اهداف فیدرهای شعاعی مذکور در حضور و عدم . ن تنظیمات به چگونه لحاظ شودای

شوند و کمترین و بیشترین جریان اتصالی حضور منابع تولید پراکنده در نرم افزار دیگسایلنت ساخته می

رودی مدل پیشنهادی در نرم کنیم و مقادیر بدست آمده را به عنوان وبترتیب در انتها و ابتدای فیدر ایجاد می

ساعت در نظر گرفته شده است زیرا معموال  4در اینجا حداکثر زمان  خاموشی . گیریمافزار متلب بکار می

بردارن شبکه توزیع به محل رسیده و فیوز را سوزد چندین ساعت طول خواهد کشید تا بهرهچون فیوز می

عت لحاظ شده است زیرا قطع و وصل بریکر پس از رفع سا 1. 1تعویض نمایند اما زمان سوئیچینگ بریکر 

تقاضای بار باسبارها در طول فیدرهای شعاعی تست از نوع ، ضمنا. انجامدخطا زمان چندانی به طول نمی

مورد مقایسه  NSGA-IIبندی نامغلوب و در نهایت نتایج با روش حل ژنتیك رتبهاند توان ثابت فرض شده

افزار سازی به همراه آنالیز نتایج عددی کدنویسی مدل پیشنهادی در محیط نرمشبیهمطالعات . گیردقرار می

جریان -جریان فیوزها و عملکرد زمان-تنظیم پارامترهای منحنی عملکردی زمان. متلب  انجام شده است

ب برای هدف همزمان در محیط نرم افزار متل توابعریکلوزر یا رله از طریق الگوریتم پیشنهادی با توجه به 

سازی بایستی به طور بهینه تعیین کند که در نتیجه مطالعات شبیه. حفاظتی انجام میشودسیستم  هماهنگی 

فیوزهای پایین دست ریکلوزر و پایین دست رله چگونه با یکدیگر هماهنگ گردند و تاثیر منبع تولید 

ی شعاعی مذکور در حضور و عدم برای تحقق بهاهداف فیدرها. دنپراکنده بر این تنظیمات چگونه لحاظ شو

شوند و کمترین و بیشترین جریان اتصالی حضور منابع تولید پراکنده در نرم افزار دیگسایلنت ساخته می

کنیم و مقادیر بدست آمده را به عنوان ورودی مدل پیشنهادی در نرم بترتیب در انتها و ابتدای فیدر ایجاد می

ساعت در نظر گرفته شده است زیرا معموال چون  4ا زمان تعویض فیوز در اینج. گیریمافزار متلب بکار می

بردارن شبکه توزیع به محل رسیده و فیوز را سوزد چندین ساعت طول خواهد کشید تا بهرهفیوز می

ساعت لحاظ شده است زیرا قطع و وصل بریکر پس از رفع  1. 1تعویض نمایند اما زمان سوئیچینگ بریکر 

تقاضای بار باسبارها در طول فیدرهای شعاعی تست از ، ضمنا . [24] انجامدبه طول نمی خطا زمان چندانی

بندی نامغلوب و ژنتیك رتبه CA  فاختهپارامترهای مربوط به الگوریتم . اندنوع توان ثابت فرض شده

NSGA-II پس حل مسئله چندین هدفه مکان تجهیزات. در آخرین جداول فصل سوم ارائه گردیده است 

 . کندحفاظتی را به همراه هماهنگی بین آنها با معیار بهینه پارتو تعیین می
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  IEEEباسه  -13سیستم توزیع  -4-2
-شین است تمام شینه 89شود سیستم توزیع مورد مطالعه دارای ( مشاهده می9  -4همان طور که در شکل )

باشد که مقاومت کیلوولت می  21/29ترانسفورماتور پست فوق توزیع . اندها به بارهای متناظر اتصال یافته

ترانسفورماتور پست فوق . باشدپریونیت می 471. 9و راکتانس سلفی آن معادل  871. 1اهمی آن معادل 

بنابراین دامنه ولتاژ این . شودمتصل شده است که به عنوان باس اسلك شناخته می Bus1توزیع به باس 

. 1های فیدر توزیع بین محدوده سطح ولتاژ باس. است 1پریونیت و زاویه فاز آن معادل  11 .8باس معادل 

در نظر گرفته شده  KVA111توان ظاهری ترانسفورماتور پست فوق توزیع . باشدپریونیت می 11. 8تا  31

 . [21]است

 

 
 [21]تحت مطالعه IEEEباسه  - 89نمای تك خطی سیستم توزیع -( 8 -4شکل )

 

 
 [22تحت مطالعه] IEEEباسه  - 89نمای تك خطی دیگر از سیستم توزیع -( 2 -4شکل )
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 [27تغذیه] ترانسا کلید وتحت مطالعه ب IEEEباسه  - 89نمای تك خطی سیستم توزیع ( 9 -4)شکل

 
 مورد مطالعه IEEEباسه  89اطالعات تقاضای بار مشترکین متصل به شبکه -( 8-4جدول )

Q (    ) P (  ) Bus Number 
0 0 1 

468 890 2 
470 628 3 
764 1112 4 
378 636 5 
344 474 6 
1078 1342 7 
292 920 8 
498 766 9 
480 662 10 
186 690 11 
554 1292 12 
480 1124 13 

 

آورده  (8-4باسه مورد مطالعه در جدول )-89اطالعات مربوط به تقاضای بار اکتیو و راکتیو مشترکین شبکه 

های شبکه توزیع شعاعی در جدول اطالعات مربوط به مقاومت اهمی و راکتانس سلفی شاخه. شده است

 . ( به نمایش در آمده است4-2)
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 [27] مورد مطالعه IEEEباسه  89ها شبکه ها و شاخهاطالعات مربوط به اتصال باس-( 2-4جدول )

X (P. U. ) R (P. U. ) Receiving Bus Sending Bus 
0. 138 0. 176 2 1 
0. 138 0. 176 3 2 
0. 035 0. 045 4 3 
0. 069 0. 089 5 4 
0. 035 0. 045 6 5 
0. 091 0. 116 7 5 
0. 073 0. 073 8 7 
0. 058 0. 074 9 8 
0. 093 0. 093 10 8 
0. 050 0. 063 11 7 
0. 053 0. 068 12 11 
0. 053 0. 062 13 7 

 

قابلیت اطمینان و مشخصات زمانی خاموشی مشترکین به ازای عملکرد رله یا ریکلوزر اطالعات مربوط به 

مطالعات اتصال کوتاه بر روی شبکه . باسه مورد مطالعه قرار گرفته است –89برای مشترکین مشابه با سیستم 

آن برای نصب باسه به ازای کمترین و بیشترین جریان برای هر فیدر فرعی کاندید در انتها و ابتدای  -89

نمودار  تك خطی  همچنین . ( به هنگام عدم حضور منابع تولید پراکنده آمده است9-4فیوز در جدول )

باسه با حضور منابع  -89در حضور منابع تولید پراکنده منصوبه در شبکه  IEEEباسه  - 89سیستم توزیع 

 . ( ترسیم شده است4  -4تولید پراکنده   درشکل )

 
 های نصب فیوزهاو عدم حضور منابع تولید پراکنده و لحاظ خاموشیالعات اتصال کوتاه برای مکانمط-( 9-4جدول )

 انتها(-شاخه )ابتدا 7-8 7-11 7-13

12. 337 12. 801 14. 139               
14. 139 14. 139 15. 969 

 انتها(-شاخه )ابتدا 8-9 8-11 11-12

14. 403 13. 204 14. 503               
15. 969 14. 503 15. 969 
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باسه  -89در شبکه  هدر حضور منابع تولید پراکنده منصوب IEEEباسه  - 89شماتیك تك خطی سیستم توزیع -( 4-4شکل )

 DGs [27]با حضور منابع تولید پراکنده 

 

 IEEE [27]باسه  - 33سیستم توزیع  -4-3
( جهت مطالعه معرفی شده است اطالعات شبکه در 1-4در شکل )    IEEEباسه  - 99شبکه  توزیع 

 . جود استجداول این بخش مو

 
 IEEEباسه  99توزیع  ( شبکه 1-4شکل)

 

 اصالحي    IEEEباسه   33سیستم توزیع  -4-4
. [27( جهت مطالعه معرفی شده است ]1-4اصالحی   در شکل )    IEEEباسه  - 99شبکه  توزیع 

 . در جداول این بخش موجود است اطالعات شبکه
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 [27]باسه اصالحی  99شبکه توزیع   -2-4شکل

 

 [27]اطالعات شبکه مورد مطالعه -4-4جدول 
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 نتایج شبیه سازی -4-5

 تحت مطالعه IEEEباسه  -13سیستم توزیع  -4-5-1
-است تمام شینه شین 89شود سیستم توزیع مورد مطالعه دارای ( مشاهده می8  -4همان طور که در شکل )

باشد که مقاومت کیلوولت می 21/29ترانسفورماتور پست فوق توزیع . اندها به بارهای متناظر اتصال یافته

ترانسفورماتور پست فوق . باشدپریونیت می 471. 9و راکتانس سلفی آن معادل   871. 1اهمی آن معادل 

بنابراین دامنه ولتاژ این . شودمتصل شده است که به عنوان باس اسلك شناخته می Bus1توزیع به باس 

. 1های فیدر توزیع بین محدوده سطح ولتاژ باس. است 1پریونیت و زاویه فاز آن معادل  11. 8باس معادل 

ه شده در نظر گرفت KVA111توان ظاهری ترانسفورماتور پست فوق توزیع . باشدپریونیت می 11. 8تا  31

است همان طوری که برای سیستم حفاظتی دیده شده است رله و بریکر در پست فوق توزیع فیدر شعاعی 

محل کاندید نصب فیوز در  2قرار گرفته است و  1نصب شده است و ریکلوزر بر روی ورودی باس 

ب با شود که بترتیمی 82-88و  81-1، 3-1، 89-7، 88-7، 1-7ورودی فیدرهای فرعی شامل خطوط 

بایستی با عملکرد سریع و کند ریکلوزر در سیستم حفاظتی هماهنگ  F6و  F1-F2-F3-F4-F5نامهای 

آمپر و  1. 11جریان نامی رله . است 7و  9بین  bو برای   4-و  1بین  aمحدوده تنظیم پارامترهای . شود

آمپر در  1. 11ریکلوزر معادل و جریان  71. 71جریان تریگر رله معادل . باشدآمپر می 1127. 97ریکلوزر 

پارامترهای رله یا . ثانیه لحاظ شده است 8. 1تایم دایال برای عملکرد سریع ریکلوزر . نظر گرفته شده است

 . تنظیم شده است 2و  184. 1، 2. 21بترتیب معادل  Pو  A ،Bریکلوزر نیز برای 

 
 ای تك خطی سیستم توزیع  شبیه سازی نم-( 7-4شکل )
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 سیستم توزیع  شبیه سازیاطالعات تقاضای بار مشترکین متصل به -( 1-4)جدول 

Q (    ) P (  ) Bus Number 
0 0 1 

468 890 2 
470 628 3 
764 1112 4 
378 636 5 
344 474 6 
1078 1342 7 
292 920 8 
498 766 9 
480 662 10 
186 690 11 
554 1292 12 
480 1124 13 

 

مورد مطالعه در جدول   IEEE باسه-89  مشترکین شبکه  بار اکتیو و راکتیو  مربوط به تقاضایاطالعات 

های شبکه توزیع شعاعی اطالعات مربوط به مقاومت اهمی و راکتانس سلفی شاخه. ( آورده شده است4-8)

 . ( به نمایش در آمده است2-4در جدول )

 
 سیستم توزیع  شبیه سازیها و شاخهها اطالعات مربوط به اتصال باس-( 2-4جدول )

X (P. U. ) R (P. U. ) Receiving Bus Sending Bus 
0. 138 0. 176 2 1 
0. 138 0. 176 3 2 
0. 035 0. 045 4 3 
0. 069 0. 089 5 4 
0. 035 0. 045 6 5 
0. 091 0. 116 7 5 
0. 073 0. 073 8 7 
0. 058 0. 074 9 8 
0. 093 0. 093 10 8 
0. 050 0. 063 11 7 
0. 053 0. 068 12 11 
0. 053 0. 062 13 7 

 

اطالعات مربوط به قابلیت اطمینان و مشخصات زمانی خاموشی مشترکین به ازای عملکرد رله یا ریکلوزر 

مطالعات اتصال کوتاه بر روی شبکه . باسه مورد مطالعه قرار گرفته است –89برای مشترکین مشابه با سیستم 

باسه به ازای کمترین و بیشترین جریان برای هر فیدر فرعی کاندید در انتها و ابتدای آن برای نصب  -89

 . ( به هنگام عدم حضور منابع تولید پراکنده آمده است9-4فیوز در جدول )
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 DGsهای کاندید نصب فیوزها در عدم حضور منابع تولید پراکنده مطالعات اتصال کوتاه برای مکان-( 7-4جدول )

7-13  7-11  7-8 انتها(-شاخه )ابتدا   

12. 337 12. 801 14. 139               
14. 139 14. 139 15. 969 

11-12  8-11  8-9 انتها(-شاخه )ابتدا   

14. 403 13. 204 14. 503               
15. 969 14. 503 15. 969 

 

برای هماهنگی فیوزها با یکدیگر و فیوزها با  های اتصال کوتاه به عنوان ورودی برنامه متلباین جریان

برای حل . گرددشوند این کار برای حضور منابع تولید پراکنده تکرار میریکلوزر و یا رله بکار گرفته می

بندی نامغلوب و ژنتیك رتبه CA  فاختههای چندین هدفه مسئله هماهنگی حفاظتی بترتیب اجرای الگوریتم

NSGA-II بعدی لحاظ  81فاخته  یك بردار برای موقعیت هر . شودبا پارامترهای مفروض بکار گرفته می

 bو  aبعد دیگر به پارامترهای  82یابد و های نصب فیوزها تخصیص میموقعیت اول به مکان 2که  میشود 

بندی نامغلوب بهبه طور مشابه در الگوریتم چندین هدفه ژنتیك رت. زمان عملکردی هر فیوز-مشخصه جریان

NSGA-II ژن اول مربوط  2، هر کروموزم در فضای جستجو برای حل مسئله هماهنگی سیستم حفاظتی

زمان عملکردی هر -مشخصه جریان bو  aژن دیگر مربوط به پارامترهای  82های نصب فیوزها و به مکان

هماهنگی تجهیزات حفاظتی را در گیری مسئله باشد که محدوده باال و پایین این متغیرهای تصمیمفیوز می

 . دهد( نشان می4-4جدول )

باسه  -89های هر کروموزم متناظر با محل نصب فیوزها و تنظیم پارامترهای آن به طور بهینه برای شبکه ژن-( 1-4جدول )

 DGsدر عدم حضور منبع تولید پراکنده  IEEEتست استاندارد 

 شماره ژن 𝟏           𝟑     𝟒           6_   
0 0 0 0 0 0     

      1 1 1 1 1 1 
 شماره ژن       𝟖            𝟏     𝟏𝟏      𝟏    

3 -4 3 -4 3 -4     
      7 0 7 0 7 0 

 شماره ژن 𝟏𝟑     𝟏𝟒      𝟏      𝟏      𝟏     𝟏𝟖    
3 -4 3 -4 3 -4     

      7 0 7 0 7 0 
 

 باسه در غیاب منابع تولید پراکنده-13هماهنگي حفاظتي شبکه توزیع  -4-5-2
باسه در عدم حضور منابع  -89با اجرای برنامه برای حل مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع 
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( 2  -4منحنی مشخصه پارتو در شکل ) CA  فاختههای چندین هدفه توسط الگوریتم DGsتولید پراکنده 

  -4در شکل ) NSGA-IIبندی نامغلوب که البته نتایج اجرای الگوریتم ژنتیك رتبه. به نمایش در آمده است

 ( برای مقایسه به نمایش در آمده است9

 
باسه  -89ریکلوزرهای موجود شبکه -منحنی همگرایی به جواب بهینه پارتو برای حل مسئله هماهنگی فیوز-( 2-4شکل )

DGsدر عدم حضور منابع تولید پراکنده  CAمورد مطالعه توسط  

 

 
باسه  -89که ریکلوزرهای موجود شب-منحنی همگرایی به جواب بهینه پارتو برای حل مسئله هماهنگی فیوز-( 9  -4شکل )

 DGsدر عدم حضور منابع تولید پراکنده  NSGA-IIمورد مطالعه توسط 

 

-مکان، تعداد فاختهشود روش چندین هدفه همان طور که منحنی مشخصه پارتو توسط دو روش دیده می

کند که در حداقل زمان عملکرد سیستم حفاظتی برای های فیوزها و هماهنگی بین آنها را بنحوی انتخاب می

پس از . دهدرفع یك خطای احتمالی انرژی تامین نشده مورد انتظار مشترکین کاهش چشمگیری نشان می

سازی تعدادی فیوز به طور بهینه با توجه به از نتایج شبیه NSGA-IIو  CAاجرای برنامه توسط دو روش  
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حفاظتی هماهنگ  اولویت هر یك از سه تابع هدف برای نصب در فیدر شعاعی مذکور انتخاب و به لحاظ

با توجه به اولویت تابع هدف حداقل زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی  CA فاختهدر روش . شوندمی

ration))(Min(t_ope  3-1باسه تعداد یك عدد فیوز بر روی شاخه -89پس از وقوع خطا برای شبکه 

. گردندمحاسبه می 9و  -8ب فیوزهای منتخب برای نصب بترتی bو  aگردد و پارامترهای تنظیمی نصب می

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه 

 . ( آورده شده است4  -4باسه در عدم حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) 89

 
 -89منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه -( 4-4شکل )

 DGsدر عدم حضور منابع تولید پراکنده  CAباسه توسط روش  

 

فیوزهای  bو  aنتایج برای محل نصب مشابه بوده اما مقادیر پارامترهای تنظیمی  NSGA-IIدر روش 

منحنی هماهنگی حفاظتی . گرددمحاسبه می 1122. 9و  -19222. 8بترتیب F2رای نصب فیوز منتخب ب

-NSGAباسه توسط  89فیوز با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه 

II ( آورده شده است1  -4در عدم حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) . 

 
 -89منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه -( 1-4شکل )

 DGsدر عدم حضور منابع تولید پراکنده NSGA-II باسه 
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فیوز در  NSGA-IIشود در روش ریکلوزر دیده می-همان طور که از دو منحنی فوق برای هماهنگی فیوز

 فاختهبرای رفع خطا بین مشخصه تند کار و کندکار ریکلوزر تنظیم شده است و در روش زمان سریعتر 

عملکرد فیوز طی زمان بیشتری به عنوان پشتیبان تند کار ریکلوزر تنظیم شده است و دیرتر عملکرد خواهد 

ا روش داشت اما مقدار انرژی تامین نشده مشترکین شبکه با این هماهنگی کاهش چشمگیری در مقایسه ب

با اولویت هدف حداقل نمودن زمان  CA  فاختهدر روش . دهدنشان می NSGA-IIژنتیك نامغلوب 

تنظیم  1717. 1زمان عملکرد فیوز  DGsباسه در عدم حضور منابع تولید پراکنده  -89حذف خطا از شبکه 

دیال تایم شود و کیلووات ارزیابی می 88447معادل  ENSشود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه می

زمان . ثانیه برآورد شده است 8. 1ثانیه در حالت کند و برای رله در حالت کند 8437. 1ریکلوزر معادل 

ثانیه در کمترین  1128. 1عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز 

با اولویت هدف حداقل نمودن  NSGA-IIبندی نامغلوب در روش ژنتیك رتبه. شودجریان خطا تنظیم می

. 1زمان عملکرد فیوز  DGsباسه در عدم حضور منابع تولید پراکنده  -89زمان حذف خطا از شبکه 

شود و کیلووات ارزیابی می 24222معادل  ENSشود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می  112912

ثانیه برآورد شده  8. 1 کند و برای رله در حالت کندثانیه در حالت  88813. 1دیال تایم ریکلوزر معادل 

 112842. 1زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز . است

با اولویت حداقل انرژی تامین نشده  CA  فاختهاما در روش . شودثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم می

-1، 3-1های باسه بر روی شاخه 89 شبکهبرای نصب در  F6و  F2 ،F3 ،F4 ،F5فیوز  1مشترکین تعداد 

فیوزهای منتخب  bو  aگردد که پارامترهای تنظیمی به طور بهینه تعیین می 89-7و   88-82، 7-88، 81

. 8و همچنین   2717. 9و  3413 .1- -9489. 8 و118. 2. و 4884 .1-، 4و  -1. 8برای نصب به ترتیب

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف . شودمحاسبه می 7و  -2214

باسه در عدم حضور منابع  89حداقل نمودن انرژی از دست رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 . ( نمایش شده است2  -4تولید پراکنده در شکل )
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منحنی هماهنگی حفاظتی فیوزها و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست رفته -( 2-4شکل )

 DGدر عدم حضور  CAباسه توسط   -89مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 

سه با اولویت حداقل انرژی تامین نشده مشترکین تعداد  NSGA-IIبندی نامغلوب اما در روش ژنتیك رتبه

گردد که به طور بهینه تعیین می 7-89و  1-81، 1-3های باسه بر روی شاخه 89فیوز برای نصب در فیدر 

 .6و  4087 .1-، 1977. 9و  0348 .1-فیوزهای منتخب برای نصب به ترتیب  bو  aپارامترهای تنظیمی 

اما با اولویت حداقل انرژی تامین نشده مشترکین . شودمحاسبه می 2717. 9و  123 .1-و همچنین  9408

-1، 3-1های باسه بر روی شاخه 89برای نصب در فیدر  F6و  F2 ،F3تعداد سه فیوز  NSGA-IIتوسط 

فیوزهای منتخب برای نصب به  bو  aگردد که پارامترهای تنظیمی به طور بهینه تعیین می 89-7و  81

. شودمحاسبه می 2717. 9و  123 .1-و همچنین  9408 .6و  4087 .1-، 1977. 9و  0348 .1-ترتیب 

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست 

( 7  -4باسه در عدم حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) 89رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 نمایش شده است
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منحنی هماهنگی حفاظتی فیوزها و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست رفته -( 7-4شکل )

 DGدر عدم حضور  NSGA-IIباسه توسط  -89مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 

 CA  فاختهسازی تعداد تجهیزات برای هماهنگی حفاظتی در روش چندین هدفه با توجه به اولویت حداقل

گردد که پارامترهای تنظیمی آن برای به طور بهینه نصب می 81-1در مکان شاخه  F2تعداد یك عدد فیوز 

a  وb  منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف . باشدمی 9و  1-بترتیب

  -4منابع تولید پراکنده در شکل )باسه در عدم حضور  -89حداقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در شبکه 

 . ( به نمایش در آمده است1
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منحنی هماهنگی حفاظتی فیوزها و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در -( 1-4شکل )

 در عدم حضور منابع تولید پراکنده CAباسه توسط   -89شبکه 

 

یك  NSGA-IIسازی تعداد تجهیزات برای هماهنگی حفاظتی تعداد در روش با توجه به اولویت حداقل

 bو  aگردد که پارامترهای تنظیمی آن برای به طور بهینه نصب می 81-1در مکان شاخه  F3عدد فیوز 

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با . باشدمی 6833 .6و  4261 .1-بترتیب 

در عدم  NSGA-IIباسه توسط  -89داقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در شبکه اولویت هدف ح

 . ( به نمایش در آمده است3  -4حضور منابع تولید پراکنده در شکل )

 
منحنی هماهنگی حفاظتی فیوزها و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در -( 3-4شکل )

 در عدم حضور منابع تولید پراکنده NSGA-IIباسه توسط  -89شبکه 

 

. 1زمان عملکرد فیوز ، CAبر اساس اولویت حداقل سازی تعداد فیوزهای سیستم حفاظتی توسط روش  

شود و دیال کیلووات ارزیابی می 88447معادل  ENSشود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می 1717

. ثانیه برآورد شده است 1 .0ثانیه در حالت کند و برای رله در حالت کند  8437. 1تایم ریکلوزر معادل 
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ثانیه در  1128. 1 زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز

اما بر اساس اولویت حداقل سازی تعداد فیوزهای سیستم حفاظتی . شودکمترین جریان خطا تنظیم می

شود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می 1898. 1زمان عملکرد فیوز ، NSGA-IIتوسط روش 

ENS  ثانیه در حالت کند و  198. 89شود و دیال تایم ریکلوزر معادل کیلووات ارزیابی می 24221معادل

زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد . ثانیه برآورد شده است 8. 1برای رله در حالت کند 

 . شودثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم می 112842. 1سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز 

 

 تولید پراکنده باسه در حضور منابع -13هماهنگي حفاظتي شبکه توزیع  -4-5-3
باسه در حضور منابع تولید پراکنده مورد بحث و بررسی -89در این مطالعه هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع 

  -4مطابق شکل ). گرددقرار گرفته است و تعداد و نحوه هماهنگی این تجهیزات به طور بهینه تعیین می

شبکه توزیع نصب شده است و تاثیر جریان تزریقی این  2در باس  DGs( یك عدد منبع تولید پراکنده 81

ها بر روی شبکه و تنظیمات حفاظتی متناظر با آنها با بکارگیری منبع به هنگام وقوع انواع اتصال کوتاه

   . شودبررسی می NSGA-IIبندی ژنتیك نامغلوب و رتبه CA  فاختههای چندین هدفه الگوریتم

 
 DGsتحت مطالعه در حضور منابع تولید پراکنده  IEEEباسه  - 89ماتیك تك خطی سیستم توزیع ش-( 81  -4شکل )

[21] 

 

باسه در  -89پس از اجرای مدل پیشنهادی برای حل مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع 

  -4منحنی مشخصه پارتو در شکل ) CA  فاختهتوسط الگوریتم  2در باس  DGsحضور منبع تولید پراکنده 

 . ( به نمایش در آمده است88

 



 

68 

 

 
باسه  -89ریکلوزرهای موجود شبکه -منحنی همگرایی به جواب بهینه پارتو برای حل مسئله هماهنگی فیوز-( 88-4شکل )

 DGsدر حضور منابع تولید پراکنده  CAمورد مطالعه توسط  

 

باسه در  -89پس از اجرای مدل پیشنهادی برای حل مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع 

بندی مگاولت آمپر توسط الگوریتم ژنتیك رتبه2با ظرفیت  2در باس  DGsحضور منبع تولید پراکنده 

 . ( به نمایش در آمده است82  -4منحنی مشخصه پارتو در شکل ) NSGA-IIنامغلوب 

 
باسه  -89ریکلوزرهای موجود شبکه -منحنی همگرایی به جواب بهینه پارتو برای حل مسئله هماهنگی فیوز-( 82-4شکل )

 DGsمورد مطالعه در حضور منابع تولید پراکنده 

 

با توجه به اولویت هر یك از سه تابع هدف برای نصب تجهیزات حفاظتی در فیدر شعاعی پس از اجرای 

برای اولویت تابع هدف با . شودبه طور بهینه تعیین می NSGA-IIو  CA های برنامه توسط الگوریتم

باسه تعداد یك  -89برای حفاظت شبکه  CA  فاختهدر روش ، حداقل زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی

فیوزهای  bو  aگردد و پارامترهای تنظیمی تعیین می 10-1برای نصب بر روی شاخه  F3عدد فیوز 

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با . گردندمحاسبه می 4333. 2و   -1278. 8منتخب برای نصب بترتیب    
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  فاختهباسه توسط الگوریتم  89رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه 

CA ( آورده شده است89  -4در حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) . روش  درCA  با اولویت هدف

زمان عملکرد فیوز  DGsباسه در حضور منابع تولید پراکنده  -89حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه 

شود و کیلووات ارزیابی می 88444معادل  ENSشود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می 1129. 1

ثانیه برآورد شده  1 .0ای رله در حالت کند ثانیه در حالت کند و بر 8941. 1دیال تایم ریکلوزر معادل 

ثانیه  1128. 1زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز . است

 . شوددر کمترین جریان خطا تنظیم می

 
باسه با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل  89شبکه  81-1منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز بر روی شاخه -( 89-4شکل )

DGsدر حضور منابع تولید پراکنده  CAنمودن زمان حذف خطا توسط  

 

پس از وقوع خطا  NSGA-IIبرای اولویت تابع هدف با حداقل زمان عملکرد تجهیزات حفاظتی در روش 

 bو  aگردد و پارامترهای تنظیمی نصب می 3-1باسه تعداد یك عدد فیوز بر روی شاخه  -89ای شبکه بر

منحنی هماهنگی حفاظتی . گردندمحاسبه می 3179. 2و   -3244. 8فیوزهای منتخب برای نصب بترتیب  

در حضور منابع باسه  89فیوز با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه 

با اولویت هدف حداقل نمودن زمان حذف خطا از شبکه . ( آورده شده است84  -4تولید پراکنده در شکل )

شود و شاخص تنظیم می 129797. 1زمان عملکرد فیوز  DGsباسه در حضور منابع تولید پراکنده  -89

 84112. 1یال تایم ریکلوزر معادل شود و دکیلووات ارزیابی می 24222معادل  ENSقابلیت اطمینان شبکه 

زمان عملکرد سریع رله در زمان . ثانیه برآورد شده است  8. 1ثانیه در حالت کند و برای رله در حالت کند   

-ثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم می 112842. 1صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز 

 . شود
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باسه با رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل  89شبکه  3-1منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز بر روی شاخه -( 84-4شکل )

 DGsدر حضور منابع تولید پراکنده  NSGA-IIنمودن زمان حذف خطا توسط 

 

ای بر F6و  F3 ،F4 ،F5با اولویت حداقل انرژی تامین نشده مشترکین تعداد چهار فیوز  CAدر روش  

-به طور بهینه تعیین می 89-7و  82-88، 88-7، 81-1 هایباسه بترتیب بر روی شاخه 89نصب در فیدر 

. 2و ، =  1743. 8و  -1912. 8فیوزهای منتخب برای نصب به ترتیب    bو  aگردد که پارامترهای تنظیمی 

بر اساس . شودمحاسبه می 8811. 9و      -11149. 1و همچنین  ، 2991. 2و    -1181. 8  ، 9921

[ 9922. 1 2128. 1 1824. 1 2943. 1های تابع هدف زمان عملکرد فیوزهای منصوب بترتیب ]اولویت

شود و دیال تایم کیلووات ارزیابی می 81118معادل  ENSشود شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می

زمان . ثانیه برآورد شده است 1 .0ت کند ثانیه در حالت کند و برای رله در حال 8221. 8ریکلوزر معادل 

. 1 1128. 1عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوزها بترتیب ]

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با . شوند[ ثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم می1128. 1 1128. 1 1128

دف حداقل نمودن انرژی از دست رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت ه

 . ( نمایش شده است81  -4در حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) CAباسه توسط   -89در شبکه 
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منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست -( 81-4شکل )

 DGsدر حضور  CAباسه توسط   -89رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 

د یك با اولویت حداقل انرژی تامین نشده مشترکین تعدا NSGA-IIبندی نامغلوب در روش ژنتیك رتبه

 aگردد که پارامترهای تنظیمی به طور بهینه تعیین می  3-1 باسه بر روی شاخه 89فیوز برای نصب در فیدر 

بر اساس اولویت ایت تابع . شودمحاسبه می 7و    -3118. 8فیوزهای منتخب برای نصب به ترتیب  bو 

 24222معادل  ENSشبکه شود شاخص قابلیت اطمینان تنظیم می 11111. 1هدف زمان عملکرد فیوز 

ثانیه در حالت کند و برای رله در حالت کند  8171. 1شود و دیال تایم ریکلوزر معادل کیلووات ارزیابی می

زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ . ثانیه برآورد شده است   8. 1

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با . شوندطا تنظیم میثانیه در کمترین جریان خ 112842. 1ریکلوزر با فیوز 

یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا 

 . ( نمایش شده است82  -4باسه در حضور منابع تولید پراکنده در شکل ) -89در شبکه 
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منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن انرژی از دست -( 82-4شکل )

 DGsدر حضور  NSGA-IIباسه توسط  -89رفته مشترکین بواسطه وقوع خطا در شبکه 

 

تعداد یك سازی تعداد تجهیزات برای هماهنگی حفاظتی با توجه به اولویت حداقل CA  فاختهدر روش 

 bو  aگردد که پارامترهای تنظیمی آن برای به طور بهینه نصب می 81-1در مکان شاخه  F3عدد فیوز 

منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با . باشدمی   4333. 2و     -1278. 8بترتیب    

باسه با حضور منابع تولید پراکنده در  -89اولویت هدف حداقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در شبکه 

 . ( به نمایش در آمده است87  -4شکل )

 
منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن تعداد فیوزهای -( 87  -4شکل )

 DGsبا حضور منابع تولید پراکنده  CAباسه توسط   -89منصوب در شبکه 

 

شود تنظیم می 1129. 1زمان عملکرد فیوز ، لویت حداقل سازی تعداد فیوزهای سیستم حفاظتیبر اساس او

شود و دیال تایم ریکلوزر معادل کیلووات ارزیابی می 88444معادل  ENSو شاخص قابلیت اطمینان شبکه 



 

73 

 

عملکرد سریع رله زمان . ثانیه برآورد شده است 1 .0ثانیه در حالت کند و برای رله در حالت کند  8941. 1

ثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم  1128. 1در زمان صفر و برای عملکرد سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز 

سازی تعداد با توجه به اولویت حداقل NSGA-IIبندی ژنتیك نامغلوب اما در روش رتبه. شودمی

گردد به طور بهینه نصب می 82-88تجهیزات برای هماهنگی حفاظتی تعداد یك عدد فیوز در مکان شاخه 

منحنی هماهنگی حفاظتی . باشدمی      3343. 2و  -1187. 8بترتیب  bو  aکه پارامترهای تنظیمی آن برای 

باسه  -89فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن تعداد فیوزهای منصوب در شبکه 

بر اساس اولویت حداقل سازی . ( به نمایش در آمده است81  -4)با حضور منابع تولید پراکنده در شکل 

شود و شاخص قابلیت اطمینان شبکه تنظیم می 9124. 9زمان عملکرد فیوز ، تعداد فیوزهای سیستم حفاظتی

ENS  ثانیه در حالت کند و  4127. 7شود و دیال تایم ریکلوزر معادل کیلووات ارزیابی می 24212معادل

زمان عملکرد سریع رله در زمان صفر و برای عملکرد . ثانیه برآورد شده است   8. 1الت کندبرای رله در ح

 . شودثانیه در کمترین جریان خطا تنظیم می 112892. 1سریع هماهنگ ریکلوزر با فیوز 

 
تعداد فیوزهای  منحنی هماهنگی حفاظتی فیوز با یکدیگر و رله یا ریکلوزر با اولویت هدف حداقل نمودن-( 81  -4شکل )

 DGsبا حضور منابع تولید پراکنده  NSGA-IIباسه توسط  -89منصوب در شبکه 

 

 جمعبندی -4-6
انجامی بمنظور اعتبارسنجی و تایید کارایی مدل پیشنهادی برای حل مسئله تعیین تعداد  سازی مطالعات شبیه

های چندین شعاعی با استفاده از الگوریتمبهینه فیوز و هماهنگی آنها با ریکلوزرهای موجود شبکه توزیع 

باسه استاندارد تست -89بر روی سیستم توزیع  NSGA-IIبندی نامغلوب و ژنتیك رتبه CA  فاختههدفه 

IEEE های پیشنهادی هر دو با دقت و سرعت دهد که روشبکار گرفته شده و نتایج شبیه سازی نشان می

رای هماهنگی با ریکلوزرهای موجود شبکه را  از بین مکانهای مناسب قادرند تعداد فیوزهای بهینه را ب

زمان فیوزها را با هم و با رله و -منحنی مشخصه جریان bو  aکاندید نصب تعیین و با تعیین ضرایب بهینه 
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زمان فیوز بین منحنی -یا ریکلوزر باالدست شان هماهنگ نماید بدین نحوه که منحنی عملکرد جریان

ند ریکلوزر قرار گیرد برای هر خطای گذرا ابتدا ریکلوزر به واسطه عملکرد سریع فیدر عملکردی سریع و ک

پس بنابراین ریکلوزر با فیوزهای پایین دست هماهنگ . را قطع کند اگر خطا پایدار بود آنگاه فیوز عمل کند

، د و بعالوهشود و در صورت وجود چند فیوز بر روی یك فیدر فیوزها نیز بایستی باهم هماهنگ شونمی

رله هم که معموال در پست فوق توزیع قرار دارد بایستی با فیوزهای پایین دست خود تا ریکلوزر هماهنگ 

نتایج دو . شودگردد تا بدین ترتیب هماهنگی حفاظتی سیستم برای شبکه توزیع به بهترین شکل انجام می

 NSGA-IIمانند روش  نیز فاختهروش  مشابه در تابع هدف  دهد که با اولویت هایروش نشان می

 . کندمی مهیاماهنگی حفاظتی برای حل مسئله ه مناسبیتنظیمات بهینه را به شکل 
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 گیرینتیجه -5-1

ضروری و بسیار مهم صنعت برق می دستیابی به یك سیستم قدرت با امنیت کاری مناسب از اهداف 

باشدارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع از مهمترین مطالعات پیش روی بهره بردارن و برنامه ریزان 

ولی شبکه های توزیع موجود برای حالتی طراحی شده که از یك سو تغذیه . سیستم قدرت قرارداشته است

به . امکان بوجود آمده که انتقال توان از دو سمت صورت گیرداما باحضور تولیدات پراکنده این . میشوند

به همین دلیل روشهای . عبارتی ممکن است توان از سمت شبکه توزیع به سمت شبکه انتقال منتقل شود

متداول  در محاسبه قابلیت اطمینان این نوع شبکه ها کاربرد نخواهد داشت و محققین به دنبال یافتن 

در کاربرد منابع تولید پراکنده با توجه . اسبه قابلیت اطمینان این نوع شبکه ها هستندروشهای جدید برای مح

به عدم پیوستگی تولید و غیرهمزمانی در تولید و مصرف معموال نیاز به وسایل ذخیره سازی انرژی نیز 

بکه ها و [ و به نوبه خود ریزش8و2میباشد که ساختارهای سیستم ترکیبی در این رابطه  مطرح میشوند] 

 شبکه های توزیع با ساختار چند ریز شبکه ای فعال شکل میگیرند

یع زبهینه شبکه توبنابراین مدیریت یباشد ـل مـمتصه کنندف یع مستقیما به مصرزشبکه تویی که نجااز آ

شته سزایی داش ـنقات زـر تجهیـیش عمافزن و اطمیناایش قابلیت افزا، قی برـاهش قطعـکدرد ـناتوـیم

 . لحاظ ومنجر به بهبود تابع هدف گردید تاثیر  شاخص قابلیت اطمینان  در سیستم حفاظتی  اثرین در ا .باشد

 

 پیشنهادات آتي -5-2

 مطالعه ولی   است گرفته کار بهاین اثر   نقص و عیب بی انجام برای را خود تالش تمام نگارنده   هرچند

 در ادامه مطالعه برای پیشنهاداتی بخش این در لذا. نمیدهد پوشش را نظر مورد بحث فضای تمام شده انجام

 : میگردد ارائه زمینه این

 مطالعه  سیستم حفاظتی و مدیریت پیشامد  بصورت یکپارچه .8

 تاثیر ریز شبکه های مرکب تولید  در حفاظت و کنترل  با لحاظ انوع منابع تولید .2

 شبکه ها استفاده از علوم شناختی در مدیریت کنترل و حفاظت ریز .9
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Abstract: 
In the distribution network, the occurrence of events such as load growth, outage 

of lines and equipment, as well as changes in distributed generation resources 

can have a significant impact on how the network is operated. Therefore, the 

distribution network operator must plan appropriately how to manage the energy 

of the network, taking into account various possible consequences. In this work, 

the Reliability-based relay protection coordination of a distribution network 

consisting of several microgrids is investigated. The restoring of the distribution 

network as well as the presence of various micro-networks including distributed 

generation resources have made it possible for the system operator to effectively 

manage the network when various events occur. Studies are evaluated in a 33-

bus IEEE standard network. The purpose of this study is to reduce operating 

costs and minimize the economic loss caused by various events in the 

distribution network . 
Keywords:Contingency, Energy Management, Distributed generation 
Resources, Micro-grid 
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