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در شبکه توزیع وقوع پیشامدهایی نظیر رشد بار، وقوع خطا و خروج خطوط و تجهیزات از شبکه و
همچنین تغییرات منابع تولید پراکنده می تواند تاثیرات قابل توجهی در بهره برداری وحفاظت از آن

داشته باشد. طراحی وبهره برداری شبکه توزیع باید با در نظر گرفتن پیشامدهای مختلف محتمل نحوه
عملکرد شبکه توزیع فعال را به گونه ای مناسب برنامه ریزی نماید. از اینرو تجهیزات و وسایلی که
خطایی در آنها ایجاد می¬شود، باید بالفاصله از شبکه جدا شده و از ازدیاد و گسترش خطا و از کار

افتادن بقیه قسمت¬های سالم شبکه جلوگیری شود. همچنین برق مصرف کننده¬ای که در اثر بروز
عیب از شبکه قطع شده الزم است در کمترین زمان محتمل مجددأ تامین گردد. ادواتی حفاظتی نظیر

فیوزها، رله¬های حفاظتی و مدیریتی با فرمان به کلیدهای قدرت، بازبست ها و سکشناالیزرها در
راستای تامین این هدف مشارکت می¬نمایند، لذا در اين اثر روشي براي تعیین تعداد و هماهنگي

کلیدهای بازبست یا ریکلوزر (رلههاي جريان زياد) و فيوزها با استفاده از الگوريتم بهینه سازی فاخته
Cuckoo نامغلوب بندی¬رتبه ژنتیک و NSGA-II تعداد پیشنهادی الگوریتم بکارگیری با که شود¬می ارائه

فیوزها از محل¬های پیشنهادی منتخب نصب به طور بهینه با توجه به رله یا ریکلوزرهای موجود شبکه
توزیع شعاعی در حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده DGs انتخاب شده و منحنی مشخصه جریان-

عملکرد آنها با منحنی¬های توجه به منحنی مشخصه های تندکار و کندکار عملکرد ریکلوزرها هماهنگ
می¬گردد سه تابع هدف به طور همزمان مورد توجه است که شامل حداقل¬سازی مجموع زمان عملکرد

تجهیزات حفاظتی وشاخص قابلیت اطمینان مشترکین و تعداد فیوزهای حفاظتی می¬باشد. در واقع
این الگوریتم چندین هدفه همواره تحت شرایط بهینه پارتو منحنی عملکرد فیوزها را باید درون ناحیه

عملکرد تندکار و کندکار ریکلوزر یا رله باالدست قرار دهد در ضمن فیوزها با یکدیگر چه در شرایط عدم
حضور و چه در زمان حضور منابع توزیع شده DGs در شبکه هماهنگ عمل کنند. روش تکاملی پیشنهادی

چند هدفه برای هماهنگی حفاظتی رله، فيوز، كليد بازبست بر روي دو شبكه 13 و 33 شینه استاندارد
IEEE کلمات .است گردیده اعتبارسنجی فعال شبکه در آن کارایی و دقت ،نتايج مقایسه با و شده تست
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