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چكيده
 بنابراین یکی از اقداماتی که در جهت پدافند، اهمیت باالیی دارد،با توجه به آنکه صنعت برق بهعنوان زیرساخت سایر زیرساختهای کشور
 یکی از این. افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح برنامههای حفاظتی در شبکه انتقال برق هست،غیرعامل میتوان به آن اشاره کرد
،FCL  فواید فنی و اقتصادی بهکارگیری، در سامانههای قدرت.) در شبکه انتقال استFCL(  استفاده از محدود کنندههای جریان خطا،روشها
ها در شبکه برایFCL  مکان و امپدانس، در این مقاله تعداد. مکانهای نصب و پارامترهای بهینه محدود کنندهها وابسته است، تعداد،به نوع
 سپس با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری به نام الگوریتم،رسیدن به اهداف مختلفی از جمله کاهش سطح اتصال کوتاه تعیین میشود
 کمترین تعداد محدود کنندهها به همراه مکانهای نصب و پارامتر بهینه هر محدودPSO-GSA ترکیبی جستجوی گرانشی و ازدحام ذرات
. مقایسه میگرددGSA  وPSO ، در ادامه الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهادی با الگوریتمهای ژنتیک.کننده در دو مرحله محاسبه میشود
 نشان داده است که این الگوریتم به جای، انجام شدGSA  وPSO ،GA تمها
 مطالعات عددی که برای مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوری
 با افزایش امپدانس آن بهصورت بهینه ضمن کاهش هزینه کل نصب این تجهیزات عملکرد،نصب تعداد بیشتر محدود کننده جریان خطا
.بهتری به لحاظ کاهش سطح اتصال کوتاه باسهادارد و زودتر به نقطه بهینه همگرا میشود
، کاهش سطح اتصال کوتاه، الگوریتم جست و جوی گرانشی، الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات، محدودکننده جریان خطا:دواژهها
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Abstract
Considering the high importance of the electricity industry as the infrastructure of other infrastructures of the
country, increasing the reliability of the correct operation of the protection programs in the electricity transmission
network is considered as one of the measures that can be mentioned in the direction of passive defense. One of
these methods is the use of fault current limiters (FCL) in the transmission network. In power systems, the technical
and economic benefits of using FCL depend on the type, number, installation locations and optimal parameters of
limiters. In the present study, the number, location and impedance of FCLs in the network are determined to
achieve various goals such as reducing the short circuit level, then, the minimum number of limiters along with the
installation locations and the optimal parameter of each limiter are calculated in two steps using a meta-heuristic
algorithm, called the Hybrid Optimization algorithm (PSOGSA) (Combination of the Particle Swarm Optimization
Algorithm (PSO) and Gravitational Search Algorithm (GSA)). In the following, the proposed meta-heuristic
algorithm is compared with genetic algorithms, PSO and GSA. According to the results of the numerical studies
conducted to compare the proposed algorithm with GA, PSO and GSA algorithms, the proposed hybrid algorithm
instead of installing more fault current limiters, by increasing its impedance optimally while reducing the total cost
of installing this equipment; has better performance in terms of reducing the short circuit level of buses and it
converges to the optimal point faster.
Keywords: Fault Current Limiter, Particle Swarm Optimization Algorithm, Gravitational Search Algorithm, Short
Circuit Level Reduction, GSA, PSO, and GA Optimization Algorithms
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 .1مقدمه
بحث تشخیص خطاهای رخ داده در شبکههای قدرت با توجه بهه
اهمیت استراتژیک شبکههای قدرت و هزینههای باالی تجهیهزات
بهکار رفته در آن ،از اولویهت و اهمیهت بهاالتری برخهوردار اسهت.
بنابراین اسالمی و همکاران در کنار بسیاری دیگهر از محققهین در
زمینه تشخیص خطا [ ]1-1کارهای متعهددی انجهام دادهانهد .در
همین راستا یک محدود کننده جریان خطا 1دستگاهی اسهت کهه
جریان اتصال کوتاه (در شبکه انتقال و توزیع قهدرت) را در حهین
خطا تشخیص میدهد و آن را محهدود مهیکنهد .بههطهور سهنتی
محدود کننده جریهان خطها در سهامانهههای انتقهال توسهعه داده
شدهاند ،اما بعد از ایجاد تغییرات در سامانههای توزیع در دو دههه
اخیر ،محدود کننده جریان خطا در سامانه های توزیع نیز کهاربرد
زیادی پیدا کرده است .دالیل کاربرد محدود کننده جریهان خطها
در سههامانهه ا توزی هع بههه وجههود آمههدن تغیی هرات توسههعهای و
سامانهها است که به چند نمونهه در زیهر اشهاره

ساختاری در این
میشود:
 -1نفوذ منابع تولید پراکنهده و در نتیجهه افهزایش سهطح اتصهال
شبکهها؛

کوتاه این
 -2توسعه شبکهههای توزیهع جدیهدتر بها سهاختارهای حلقهوی و
شبکهای؛
 -1توسعه شبکههایمیکروگرید.
درسامانه های قدرت ،فواید فنی و اقتصادی بهکارگیری ،FCL
به نوع ،تعداد ،مکانهای نصب و پارامترهای بهینه محدود کننده-
ها وابسته است .همچنین تعداد  FCLهای مورد استفاده در شبکه
رابطه مستقیمی با سهطح اتصهال کوتهاه و هزینهه شهبکه خواههد
داشت .پارامترهای یک  FCLنیز امپهدانس آن و نهوع آن خواههد
بود .همچنین مهمترین عامل محدود کنندگی جریهان خطها یهک
 FCLیعنی امپدانس آن باید به گونهای انتخاب شود تا وظیفهه آن
به بهترین حالت ممکن انتخاب شود .توسعه روزافزون سامانهههای
توزیع انرژی الکتریکی و همچنین افهزایش بهه ههم پیوسهتگی در
شبکههای قدرت به دلیل نیاز به باال بودن ظرفیت آنها منجر بهه
افزایش سطح اتصال کوتاه و جریهانههای خطهای بهزر تهر و در
نتیجه ازدیاد گرمای حاصله ناشی از عبور جریهان القهایی زیهاد در
ژنراتورها ،ترانسفورماتورها و سهایر تجهیهزات و همچنهین کهاهش
قابلیت اطمینان شبکه میشود .در زمان اتصال کوتاه صرف نظر از
آسیبی که به خاطر بروز قوس الکتریکی به نقطه اتصال کوتاه وارد
میشود ،جریانهای عظیمی که از ژنراتورها به طرف نقطهه عیهب
جاری میشود سبب وارد شدن تنشهای دینامیکی و حرارتی باال
بههه تجهیههزات قههدرت از قبیههل خطههوه هههوایی ،کابههلههها،
ترانسفورماتورها و کلیدهای قدرت میشود .عبور چنین جریانی از
)Fault Current limiter (FCL
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شبکه نیاز به تجهیزاتهی دارد کهه توانهایی تحمهل ایهن جریهان را
داشته باشند و برای قطع این جریان نیازمند کلیدهای قهدرت بها
قدرت قطع باال هستید که هزینههای سنگینی به سامانه تحمیهل
میکند.
محدود کننده های جریان خطا ( )FCLتجهیزاتی هستند کهه
برای فهاق آمهدن شهبکه قهدرت بهر شهرایط حهاد گهذرا (اضهافه
جریانهای شدید) در دهههای اخیر مطرح شدهاند FCL .بههطهور
سری با سایر تجهیزات شبکه در مدار قرار گرفته و وظیفه محدود
کردن جریان اتصال کوتاه مدار را قبل از رسیدن به مقدار حداکثر
خود دارند بهطوری که توسط کلیدهای قدرت موجود قابهل قطهع
باشند .این تجهیزات ،در حالت عادی مقاومت کمی در برابر عبهور
جریان از خود نشان می دهند ولی پس از وقوع اتصال کوتهاه و در
لحظات اولیه شروع جریان ،مقاومت آنها یک باره بزر شده و از
باال رفتن جریان اتصال کوتاه جلهوگیری مهیکننهد .بها توجهه بهه
شکل ( ،)1موقعیت یک  FCLبایهد بهه گونههای انتخهاب شهود تها
بیشترین کاربرد را دارا باشد .برای داشتن عملکرد مقاوم و قابلیت
اطمینان در سامانههای قهدرت الزم اسهت جریهانههای خطها در
سامانه به مقدار پایینتری محدود شوند.
در زمینه اراقه ساختارهای جدید محدود کننده ههای جریهان
خطا و نیز مکان ،تعداد و سایز مناسب آنها در شهبکه ،همچنهین
تأثیر آنها بر عملکرد شبکه ،گزارشهای زیادی به چها رسهیده
است که در مجموع اهمیت استفاده از آنها در شبکههای قهدرت
جدید نشهان داده مهیشهود .صهفایی و همکهاران [ ،]0از محهدود
کننده جریان خطای پل برای مقابله با مشهکالت جریهان خطهای
باال استفاده کردهاند ،به گونهای که این محدودسهاز جریهان خطها
دارای ظرفیت باال برای استفاده در شرایط خطای سنگین و تغییر
ناگهانی بار هست.
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شكل  .1موقعیتهای مختلف  FCLدر شبکه
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یادی و همکارانش [ ،]1مزایای اقتصهادی اسهتفاده از  FCLاز
نوع ابررسانا را بیان نمودند و با جزقیات اراقه کردند؛ آنهها اثبهات
کردهاند که با توجه به هزینههایی نصب ادوات جدیهد ،اسهتفاده از
محدودسازهای جریان خطا با درنظهر گهرفتن هزینهه سهوخت و...
صرفه اقتصادی دارد .اکبری فرد و همکارانش [ ،]6انواع مدلههای
 FCLرا در شبکه فوق توزیع نمونهای در برزیل بررسهی نمودنهد و
با توجه به قرارگیری شبکهای صنعتی دارای صنایع فوالد در ایهن
سامانه ،بررسی اقتصادی و فنی قابل توجهای انجام دادهاند .قنبری
و همکاران [ ،]2محهدود کننهده جریهان خطها حالهت جامهدی را
معرفی نمودهاند که برای اتصال شبکه باالدست و پهاییندسهت در
سامانههای صنعتی کهارا هسهت .دومهر و همکهارانش [ 8و ،]0
محدود کننده جریان خطا ابررسانایی را که توسط شرکت نکسهان
ساخته شده است ،بررسی نمودند و استفاده آن در شبکهای عملی
را ارزیابی کهردهانهد .در ایهن گهزارش شهبکه فشهار متوسهطی در
انگلستان شبیهسازی گردیده و در شهرایط شهبیهسهازی و عملهی
 FCLرا آزمایش و ارزیابی نموده است .با توجه به این موضوع کهه
عملکرد محدود کننده جریان خطا به تعهداد و مکهان آن بسهتگی
دارد ،تنگ و همکاران [ ،]14با استفاده از الگوریتمهای هوشهمند
این مهم انجام پذیرفته است .طراحهی و جایهابی محهدود کننهده
جریان خطها در سهامانه توزیهع حلقهوی توسهط هونگسهومبوه و
همکاران [ ،]11صورت گرفته است .بلر و همکاران [ ،]12محهدود
کننده جریان خطای مقاومتی را در شبکه صنعتی با ولتهاژ 11KV
بررسی نموده و نشان دادهاند که میتوان با قهرار دادن  FCLبهین
دو باس بار تغذیه شده از دو فیدر مجزا ،قابلیت اطمینان شهبکه را
تا حد قابل قبولی باال برد .نمونه عملی محدودساز جریان خطهای
استفاده شده ،توسط  Yeو همکهاران [ ،]11گهزارش داده شهده و
حالت گذرا بریکرها و کلیدهای قهدرت بهه هنگهام حرهور  FCLو
بدون آنها بررسی گردیده است .گزارش چها شهدهای در سهال
 2410مکان و تعداد  FCLرا در شبکه واقعی در قسمتی از کشهور
ایران بررسی کرده و میزان کاهش و محدودسازی جریان خطا این
 FCLرا با استفاده از الگوریتمهای هوشهمند بهینهه نمهوده اسهت
[ .]10طراحی و استفاده از محدودسازهای جریان خطا در شهبکه
توزیع بوشهر ،توسط هاشم تمار [ ،]11اراقه شده و عملکهرد آن را
با استفاده از شبیهسازیهای مختلف نشان داده است .بهرامیهان و
همکارانش [ ،]16با استفاده از الگهوریتم  PSOبهه جایهابی بهینهه
محدود کننده جریان خطا پرداخته به گونه ای که توابع هدفهای
اقتصادی ،قابلیت اطمینان و تلفات را برای کمینه کهردن انتخهاب
نموده است Didier .و همکاران [ ،]12جایابی بهینه  FCLرا برای
بهبههود پایههداری سههامانه انجههام دادهانههد ،Jo ،Yu .و شهههریاری و
همکههاران [ ،]24-18مسههاقل حفههاظتی شههبکه را همههراه بهها
محدودیت های اقتصادی درهم آمیخته و محهدود کننهده جریهان
خطا را برای بهبود مشکالت قبل مکانیابی نمهودهانهد .همچنهین
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یانگ و همکاران [ ،]21با استفاده از الگوریتم بهبود یافته ژنتیک،
منط فهازی و الگهوریتم  PSOدر دو مرحلهه بهه کهاهش فرهای
جستجو ،جایابی و انتخاب بهینه امپدانس  FCLپرداخته کهه ایهن
مرجع تنها گزارشی بوده که به این ترتیب به این مسئله نگاه کرده
و در مقایسهای در انتهای آن ،برتری جایهابی دو مرحلههای را بهر
دیگر مقهاالت موجهود نشهان داده اسهت .محمودیهان و همکهاران
[ ،]22نیز توابع هدف قابلیت اطمینان و کاهش سطح اتصال کوتاه
را به عنوان اهداف مد نظر الگوریتم بهینهسازی (که الگوریتمههای
ژنتیک و  PSOچند هدفه بوده) ،درنظر گرفته است.
آالریفیو همکاران [ ،]21عنوانکردهاند که متغیرهای طراحهی
یک  FCLبه شرح زیر است:
 )1مکان )2 ،اندازه )1 ،محل و اندازه )0 ،تعداد و مکان )1 ،تعداد،
محل و انهدازه )6 ،انهدازه و نهوع و  )2انهدازه و پارامترههای .FCL
مکان  FCLنقطهای از یک سهامانه قهدرت اسهت کهه در آن FCL
متصل خواهد شد و دو نوع رویکرد قابل بررسی است :ارزیابی همه
گرههای شبکه بدون ههی پهیش فرضهی انجهام مهیشهود [.]20
بدخشان [ ،]21بیان کرده است که مکان بهینه بهرای FCLهها در
یک شبکه قدرت دارای چندین مزیت اسهت کهه شهامل افهزایش
قابلیت اطمینان و امنیت سامانه ،کاهش جریان خطا و افت ولتهاژ،
بهبود شرایط عبور از خطا از طری قابلیت و افزایش اتصال انرژی
تجدید پذیر هست .طیبی و همکاران [ ]26با اراقه یهک الگهوریتم
جدید آسیبپذیرترین شین در یهک شهبکه هوشهمند را در برابهر
حمالت سایبری تخمین حالت زدهاند .در این مقاله نیز ،بها توجهه
به پیچیدگیهای موجود از الگوریتم بهینهسازی ابتکاری اسهتفاده
میشود.

 .2روش تحقیق
 .2-1معرفی الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی
الگوریتم اجتماع ذرات که به اختصار  PSO1نامیده میشود یکی از
الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت است کهه از پهرواز پرنهدگان و یها
زنبورها در طبیعت برای یافتن غذا الهام گرفته است .نحوه ارتباه
بین الگوریتم اجتماع پرندگان با یک دسته از جوابهای تصهادفی
شروع به کار میکند سپس برای یافتن جواب مسئله بهینهسهازی
در فرای مسئله ،با بهروز کردن نسلها به جستجو میپردازد .ههر
d
ذره بهصورت چند بعدی با دو مقدار  x iو  vi dکهه بهه ترتیهب

معرف وضعیت مکانی و سرعت مربوه به بعد  dام از  iامین ذره
هستند تعریف میشود .در هر مرحله از حرکت جمعیهت ،ههر ذره
با دو مقدار بهترین بهروز میشود .که اولین مقدار ،بهترین جهواب
Particle Swarm Optimization

1
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از لحاظ شایستگی است که تاکنون برای هر ذره بهطهور جداگانهه
به دست آمده است که این مقدار  pbestنامیده مهیشهود .مقهدار
بهترین دیگری که توسط الگوریتم اجتماع پرندگان بهدست مهی-
آید ،بهترین مقداری است که تاکنون توسط تمام ذرهها در میهان

جمعیت بهدست آمده است این مقدار بهترین کلی است و g best
نام دارد .بعد از یافتن دو مقدار  g bestو  ، pbestسهرعت و مکهان
جدید هر ذره طب روابط زیر بهروز میشود:
()1

V i k 1 
) WV i k  c1r1 ( pbest ik  X ik )  c 2 r2 ( g best ik  X ik

) randjFijd (t

()1



j Kbest , j 1

) M ii (t

() 6

)) (x dj (t )  x id (t

) M pi (t ).M aj (t
R ij (t )  

(t ) 

aid

) Fijd (t )  G (t

که در آن ها rand j ،عهدد تصهادفی در فاصهله ] [0  1هسهت،
)  G (tثبات گرانشی در زمان  tبر اساس معادلهه بهاال اسهت و
 m jحجم عامل  jاست که یک مقدار کهم بهرای پیشهگیری از
انحراف تا صفر است و )  R ij (tفاصله اقلیدسی بین دو عامل  iو
 jاست که طب

)  R ij (t )  X i (t ), X j (tتعریف میشود.
2

X ik 1  X ik V i k 1

بهتر است توجه کرد که در اینجا از  Rدر عهو  R 2در معادلهه
قبل استفاده شده است؛ زیرا طب آزمایشهای بیهان شهده در R

که در روابط بهاال ،W ،وزن اینرسهی r1 ،و  r2عوامهل یهادگیری
است .برای جلوگیری از واگرایی الگوریتم ،مقدار نهایی سرعت هر

نتایجی بهتر از  R 2میدهد .در رابطهه قبهل  K bestسهری اولیهه

()2

ذره ]  V id [V max ,V minمحدود میشود.

الگوریتم جستجوی گرانشی ( )GSA1نیز یکهی از جدیهدترین
الگوریتم های جستجوی اکتشافی جمعیت محور هسهت .در GSA
یهک موقعیهت یهک عامههل در فرهای تحقیه توسهط  2شههاخص
مشخص میگردد:
 -1موقعیت آن (  ) x iو
 -2سرعت (

(. v i

در این روش سرعت و موقعیت جدید عامل  iطب روابط (1
و  )0خواهد شد.
()1

) v id (t  1)  rand i . v id (t )  aid (t

()0

)x id (t  1)  x id (t ) v id (t  1

عوامل  kبا بهترین میزان تناسب و بزر تهرین حجهم اسهت .در
واقع میتوان گفت که  K bestیک تابع زمان هست که تا  K 0در
آغاز رسیده با گذشت زمان برای بهبود اجرای  GSAتوسط کنترل
ایجاد و اکتشاف کاهش مییابد .در اینجا  K 0تا  nقهرار گرفتهه
(تعداد کل عوامل) بهصورت طولی تا  1کاهش مییابد.
ترکیههب دو الگههوریتم  PSOو  GSAباعههث مههیشههود سههرعت
همگرایی به مراتب افزایش یافته و احتمال رخهداد بهینهه محلهی
کاهش یابد .فلوچارت الگوریتم ترکیبی  PSO-GSAدر شهکل ()2
نمایش داده شده است.

ایجاد جمعیت اولیه
ارزیابی تابع هزینه برای همه عاملها
بهروزرسانی  -Gbest1G.بدترین و بهترین
جمعیت برای همه عاملها

که در آنها v i ،سرعت عامل  iدر بعهد  dهسهت کهه فاصهله

حرکت این عامل را از موقعیت کنهونی آن نشهان مهیدههدx id ،

محاسبه جرم؛ نیرو و شتاب برای همه عامل ها

موقعیت عامل  iرا نشان داده و  tعدد تکهرار هسهت و rand i
متغیههر تصههادفی یکنواخههت در فاصههله ] [0  1اسههت .ایههن عههدد
تصادفی استفاده میشود تا خصوصهیات تصهادفی را بهه جسهتجو
بدهد و تنوع و احتمال رسیدن به مطلوبیت کلی را افزایش دههد.

بهروزرسانی موقعیت و سرعت

در معادله قبل  aidشتاب عامل  iدر بعهد  dبهوده و مهیتهوان
بهصورت زیر محاسبه کرد:

شره پایان تکرار
بلی
نمایش بهترین پاس
شكل  .2فلوچارت الگوریتم

Gravitational Search

1

ترکیبی PSO-GSA
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با استفاده از شتاب بهدست آمده در الگهوریتم  GSAاز رابطهه
( )1و ترکیهب آن بهها رابطهه ( )1از الگههوریتم  PSOبهه رابطههه ()2
میرسید.
()2

) v i (t  1)  w v i (t )  c1  rand  ai (t
)) c 2  rand  ( gbest  x i (t

در رابطه ( v i (t ) ،)2سرعت عامل در تکرار  tام c1 ،و c 2
ضرایب وزنی w ،تابع وزنهی بهین صهفر و یهک rand ،یهک مقهدار
تصادفی در محدوده صفر و یک ai (t ) ،شتاب عامل  iدر تکرار
 tام و  g bestبهترین راهحل است .بعد از مشهخص شهدن رابطهه
( ،)2در هر تکرار ،موقعیت ههر ذره بههصهورت زیهر بههروزرسهانی
میشود:

()8

)x i (t  1)  x i (t ) v i (t  1

 .2-2روش پیشنهادی برای جایابی و اندازهدهی بهینه
FCLها
روش پیشنهادی از دو مرحله تشکیل شده اسهت .در مرحلهه اول،
مکانیابی  FCLبه وسیله تعریهف یهک مهاتریس احتمهال صهورت
میپذیرد .در مرحله دوم با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ،GSA
اندازه بهینه امپدانس  FCLبا توجه بهه تهابع ههدف تعریهف شهده
انتخاب خواهد گردید .شهکل ( )1رونهد کلهی روش پیشهنهادی را
نشان میدهد.

مکانیابی دو مرحلهای و انتخاب بهینه پارامترهای FCL

مرحله اول
تعیین موقعیت کاندید نصب FCL
.ماتریس احتمال-
مرحله دوم
انتخاب بهینه امپدانس FCL
.الگوریتم بهینه سازی-
شكل  .3روند کلی روش پیشنهادی

 .1-2-2مرحله اول :مكانیابی FCLها

جریان قابل قطع توسط بریکر در مراجع مختلف 2 ،الی  14برابهر
جریان نامی شبکه عنوان شده است [ 11 ،2 ،0و .]10
روند مرحله اول روش پیشنهادی بها محاسهبه پخهش بهار در
حالت عادی شهبکه شهروع خواههد شهد .روش پخهش بهار مهورد
استفاده در این مقاله روش نیوتون رافسون مرسوم در شبکهههای
قدرت است [ .]0پخش بار گوس سایدل فقهط بهرای شهبکهههای
حلقوی قابل اجراست و برای شبکههای شعاعی همگرا نمیشود .از
طرف دیگر پخش بار پسرو-پیشرو فقط برای شبکهههای شهعاعی
قابل استفاده است؛ اما پخش بار نیوتن رافسون قابلیت حل هر دو
شبکه شعاعی و حلقوی را دارد.
در گام بعدی ،آنالیز اتصال کوتاه شبکه شامل بررسی شهرایط
اتصال کوتاه در نقاه مختلف شهبکه انجهام مهیگیهرد .در تمهامی
باسهای شبکه ،اتصال کوتاه سه فاز بدون مقاومت (شهبیهسهازی
بدترین شرایط وقوع یک اتصال کوتاه) شبیهسهازی شهده اسهت و
جریان عبوری از خطوه شبکه با اسهتفاده از پخهش بهار نیوتهون
رافسون در تمامی حاالت محاسبه خواهد شد .برای مثال در شبکه
 14باس استاندارد ،در تمامی  14باس شبکه یک اتصال کوتاه سه
فاز بدون مقاومت شبیهسازی شده است و جریان عبوری از تمامی
خطوه در هر حالت محاسبه میگردد.
در گام نهایی روند مکانیهابی  ،FCLاقهدام بهه تشهکیل یهک
ماتریس احتمال میشود .بها اسهتفاده از ایهن مهاتریس احتمهال و
تجزیه و تحلیل نتایج آن ،مکانهای کاندیهد نصهب  FCLانتخهاب
خواهد شد .این ماتریس (که قابلیت پیهادهسهازی در ههر سهامانه
حلقوی و شعاعی را دارا هست) بهصورت زیر ساخته میشود:
با توجه به نتایج گام قبل ،در هر حالت خطا در سامانه جریان
خطوه مشخص خواهد بود .این جریان بهرای ههر خهط و در ههر
حالت ،ممکن است از جریان در حالت عهادی شهبکه بیشهتر و یها
کمتر باشد .در صورت بیشتر بودن جریان خطها از جریهان حالهت
عادی برای یک خط در هر حالت ،یک شاخص بهر همهین اسهاس
تعریف میشود .این شاخص برای هر خهط بهدین صهورت تعریهف
میشود که تفاضل جریان خطا از جریان حالت عادی در هر حالت
محاسبه و برای تمامی حاالت با هم جمع میشود .رابطهه ریاضهی
آن بهصورت زیر است:
M

با توجه به اینکه یک  FCLمیتواند سطح اتصال کوتاه شبکه را به
وسیله وارد کردن یک امپهدانس در شهرایط خطها کهاهش دههد،
موقعیتهای انتخابی استفاده از  FCLنیز به همین موضوع مرتبط
خواهد شد .بیشینه جریان اتصال کوتاه قابل قطع توسط یک کلید
قطع مدار یا بریکر ( )CBدر شبکه حد مشخصی دارد .این بیشینه

112

()0

I fault ,i  I normal ,i

i 1

I N 

) (if I fault  I normal

بهطوری که  Nشماره خط در سامانه تحت مطالعه M ،تعداد
حاالت بیشتر بودن جریان در هر حالت خطا از جریهان در حالهت
نرمال i ،شماره هر حالت بیشتر بودن جریان خط از جریان حالت
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عادی شبکه I fault ،بیهانگر جریهان خهط در ههر حالهت خطها،
 I normalبیانگر جریان خط در حالت عادی است.
پس از مشخص شدن شاخص  ، I Nباید به دنبال شاخصی
باشید که مکانیابی  FCLرا دقی تر سازد .در حالت بیشتر بهودن
جریان خطا از جریان حالت عادی ،دو حالت ایجاد میشود که آیا
این جریان از بیشینه جریان قابل قطع بریکر بیشتر است یا کمتر
اگر جریان کمتر از حد قابل قطع بریکر باشد ،توسط بریکهر قابهل
شناسایی و قطع بوده و برای سامانه مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما
اگر جریان از حد قطع بریکهر بیشهتر باشهد ،باعهث ایجهاد آسهیب
میشود .در نتیجه بایهد بهرای بیشهتر شهدن اهمیهت ایهن حالهت
شاخصی تعریف شود .این شاخص که  N fنام دارد ،بیانگر تعهداد
حاالت بیشتر شدن جریهان خهط در ههر حالهت خطها از بیشهینه
جریان قابل قطع توسط بریکر است .بیشینه جریان قابل قطع ههر بریکهر
در این مقاله 2/1 ،برابر جریان حالت عادی انتخاب میشود [.]14
()14

N f  number of fault current
exceeds the CB rated current

پس از مشخص شهدن دو شهاخص  I Nو  N fبهرای ههر
خط ،ماتریس احتمال ( )Probability matrixکاندیهد نصهب FCL
در سامانه تشکیل میشود .درایههای ایهن مهاتریس از ترکیهب دو
شاخص معرفهی شهده در روابهط (( 10در حالهت نرمهالیزه) و)24
تشکیل میشود .ترکیب شدن این دو شاخص با استفاده از عملگر
ضرب هست ،بدین صورت که برای هر خط هر دو شاخص در ههم
ضرب خواهند شد .علت این ضرب مشهخص شهدن میهزان تهأثیر
شاخص دوم در شاخص اول است .ماتریس احتمال یهک مهاتریس
سطری یا ستونی هست که در صورت ستونی درنظر گرفته شدن،
دارای  Nسطر و  1ستون است .رابطه ریاضهی ایهن مهاتریس در
رابطه ( )11مشخص شده است.

()11










 N f 1  I 1

.
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PROB  

.

 N  I
N
 fN

افزایش جریان از لحاظ قدرت قطع کلیهد (افهزایش جریهان خطها
بیشتر از مقدار جریان قطع کلید) است که این معیار به هم ضرب
شدهاند .بنابراین تعداد خطوه با افزایش جریهان خطها بهه همهراه

مقدار افزایش و تعداد خطوطی که مقدار افزایش جریهان خطهای
آنها از قدرت قطع کلید مربوطه بیشتر است بههعنهوان شهاخص

یترین شین و محتملترین خط برای نصب محهدود کننهده
بحران 
شدهاند .انتخاب تعداد FCLها بها توجهه شهرایط شهبکه و
انتخاب 
طراحان آن خواهد بود که در مراجع مختلف بهصورت معمول این
تعداد مشخص شده است [ .]11-10شکل ( ،)0فلوچهارت مرحلهه
اول روش پیشنهادی را نشان میدهد.

شروع مرحله اول
پخش بار در حالت عادی شبکه
آنالیز اتصال کوتاه

محاسبه شاخص I N
محاسبه شاخص

Nf

تشکیل ماتریس  PROBو مرتب سازی آن
تعیین موقعیت کاندید
شکل  .0فلوچارت مرحله اول روش پیشنهادی
 .2-2-2مرحله دوم :اندازه بهینه امپدانس FCLها
پس از مشخص شدن محلهای کاندید نصب  ،FCLدر مرحله دوم
روش پیشنهادی بهه دنبهال پیهدا کهردن انهدازه بهینهه امپهدانس
 FCLهای انتخاب شده است .هدف نهایی انتخاب بهینه امپهدانس

پس از مشخص شدن ماتریس  ، PROBبایهد بها توجهه بهه

هر  ،FCLکاهش سطح اتصال کوتاه کل شبکه است .در این مقاله

مقادیر درایههای آن در مورد موقعیت نصهب  FCLتصهمیمگیهری

تابع هدف انتخاب شده به دنبال پیدا کردن مقدار امپدانس بهینهه

شود .برای این منظور درایههههای ایهن مهاتریس از زیهاد بهه کهم

هر  FCLاست به گونهای که سطح اتصال کوتاه شبکه کاهش یابد.

مرتب سازی میشوند .بیشترین مقدار در میان درایههههای مرتهب

این کاهش سطح اتصال کوتاه در واقهع بهه معنهای آن اسهت کهه

شده از زیاد به کم ماتریس  ، PROBبیانگر محتمهلتهرین خهط

بریکرهای تمامی خطهوه در تمهامی حهاالت وقهوع خطها در ههر

برای نصب  FCLاست .علت این امر وجود دو شهاخص اسهت-1 :

نقطهای از شبکه قادر به قطع جریان اتصال کوتاه باشند .پهس در

تعداد خطوه دچار افزایش جریان و مقدار این افهزایش کهه خهود

نتیجه مهیتهوان از شهاخص معرفهی شهده در رابطهه ( )10یعنهی

سختی و شدت را نیهز در درون خهود دارد و  -2سهختی و شهدت

 I Nدر محاسبه تابع هدف استفاده نمود.

جایابی و اندازهدهی بهینه محدودکنندههای جریان خطا در شبكه انتقال با استفاده از الگوریتم بهینهسازی فرا ابتكاری؛ رضا اسالمی و حمید ارلنیزاده

همچنین از جهت دیگر ،هر چقدر که امپدانس انتخهاب شهده
 FCLکمتر باشد ،هزینه مصرفی این  FCLکمتهر خواههد بهود در
حالی که این مقدار امپدانس باید حداقل مقداری را برای کهاهش
جریان اتصال کوتاه وارد شبکه کند .با توجه به مطالب فوق ،تهابع
هدف استفاده شده در این مقاله در رابطه ( )12معرفی شده است.
Nf

()12

N

I

i 1

Z FCL 

Nf


i 1

fitness  w 

در رابطه ( w ،)12فاکتور وزنی هست که برای باالنس کهردن
و متعادلسازی دو ترم استفاده شده در رابطه تهابع ههدف ،مهورد
استفاده قرار گرفته است .همچنین  Z FCLبیانگر امپدانس
در محلهای انتخاب شده است .بقیه سمبلهای استفاده شده نیز
FCL

در قسمت قبل توضیح داده شدهاند .هدف این مقاله ،کمینهسازی
رابطه ( )12و استفاده از الگوریتم ترکیبی  PSO-GSAاسهت .بعهد
از پیدا شدن جهواب بهینهه توسهط الگهوریتم  ،PSO-GSAشهبکه
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متصل به باس است .این سامانه با د نظر گرفتن موارد قبل ،طهول
خطوه ارتباه ،اطالعات مربوه به این خطوه شامل سطح مقطع و
جنس هادی در نرمافزار متلب مدلسازی میشود.

 .3نتایج و بحث
 .1-3نتایج حاصل از شبیهسازی روش پیشنهادی
بدین منظور قدم به قهدم همهراه بها اجهرای روش پیشهنهادی در
سامانه  14باس استاندارد پیش میرویم .در اولین گام با اسهتفاده
از پخش بار به روش نیوتون رافسهون ،جریهان تمهامی خطهوه در
حالت عادی مشخص میشود .شکل ( )2نتایج جریهان عبهوری از
خطوه حاصل از پخهش بهار در شهبکه مهورد مطالعهه را نمهایش
میدهد .همانطور که دیده مهیشهود ،جریهان خطهوه  2 ،1و 0
بیشتر از سایر خطوه است .بیشترین جریهان عبهوری مربهوه بهه
خط  1با مقداری بیش از  4/401کیلو آمپر است.

همراه با  FCLهای انتخاب شده در موقعیتهای مناسب همراه بها
اندازه بهینه امپدانس مورد نظر مورد تجزیه وتحلیل قرار خواههد
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شكل  .5فلوچارت مرحله دوم روش پیشنهادی

سامانه  14باس استاندارد  ،IEEEهمانطور که در شهکل ()6
نمایش داده شده است ،جههت اعمهال روش پیشهنهادی انتخهاب
میشود .این سامانه ،یک شبکه انتقال حلقوی اسهت [ .]11علهت
انتخاب این سامانه جهت شبیهسازی ،حلقوی بهودن و پیچیهدگی
سامانه است .این سامانه دارای  6ژنراتور 12 ،خط انتقال و  24بار
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بعد از مشخص شدن جریانههای تمهامی خطهوه در حالهت
عادی ،بهمنظور آنالیز اتصال کوتاه و شهبیهسهازی بهدترین حالهت
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وقوع خطا ،یک خطای سه فاز بدون مقاومت بر تمامی بهاسههای
شبکه اعمال میشود .در واقع در این حالت تعداد  14خطای سهه
فاز در نقاه مختلف شبکه خواهید داشهت کهه بها اسهتفاده از آن،
آنالیز اتصال کوتاه در گام دوم صورت پذیرد.
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شكل  .7جریان تمامی خطوه شبکه  14باس  IEEEدر حالت عادی

جدول ( )1مشخصات اولیه شبکه مورد مطالعه قبل از اعمال روش
پیشنهادی را مشخص کرده است.
جدول  .1مشخصات اولیه شبکه قبل از روش پیشنهادی
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در شکل ( ) 8جریان تمهامی خطهوه بهرای خطهای سهه فهاز
اعمالی بر باس  1نمایش داده شده است .این جریان از آن جههت

پس از آنالیز حالت عادی شبکه و حالت اتصال کوتهاه شهبکه،
در گامهای بعد به دنبال پیدا کردن موقعیت مناسهب نصهب FCL
هستیم .همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شهد ،ابتهدا بهه
دنبال پیدا کردن شاخص  I Nو سپس شاخص  N fبرای ههر
خط بوده و سپس با توجه به نتایج آن ،به دنبال تشکیل مهاتریس
 PROBهستیم.
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برای نمایش انتخاب شده که در میان  14حالت ممکن بر اسهاس
مشاهدات جهدول ( ،)2بهدترین حالهت بهوده و در خهط  0باعهث
افزایش جریان خطا حتی تا مقداری نزدیهک  24PUشهده اسهت.
همچنین در این شکل دیده میشود که جریان خطا در خطوه 1
الی  0از بیشینه جریان قابل قطع توسط بریکرها بیشتر بوده و در
این حالت ،بریکرها قادر به قطع جریان نخواهند بود .در نتیجه این
حالت باعث اضافه شدن یک شماره به تعداد شهاخص  N fبهرای
این چهار خط خواهد شد؛ اما در دیگر خطوه این جریهان از حهد
قطع بریکرها کمتر بوده و باعث ایجاد مشکل نمیشود .یکی دیگر
از مشاهدات این حالت ،کمتر شدن جریان خط  0نسبت به حالت
عادی شبکه هست (در این حالت جریان خط  4/411 .KAاست).
در دیگر خطوه جریان عبوری افزایش یافته و در محاسبه شاخص
 I Nبرای خطوه مذکور مؤثر است.
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شكل  .1جریان تمامی خطوه شبکه  14باس  IEEEدر حالت
خطا بر باس ( 1بدون حرور )FCL
جدول ( )2بیانگر نتایج مرحله اول روش پیشنهادی در سامانه
 14باس  IEEEاست .در این جدول نتایج دو شاخص معرفی شده
و درایه مربوطه ماتریس احتمال برای ههر خهط نشهان داده شهده
است .نتایج این جدول از این جههت حهاقز اهمیهت اسهت کهه در
تعدادی از خطوه شاخص  N fصفر بوده و نتایج درایه مهاتریس
احتمال برای آنها صفر خواهد بود .همچنین در این جدول درایه
ماتریس احتمال خطوه  2 ،1و  0از سایر اعداد بیشهتر اسهت .در
صورتی که هدف انتخاب سه خط بهعنوان خطهوه کاندیهد نصهب
 FCLدرنظر گرفته شوند ،سه خط مذکور کاندیهدای محهل نصهب
 FCLخواهند بود [ 21و .]22
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جایابی و اندازهدهی بهینه محدودکنندههای جریان خطا در شبكه انتقال با استفاده از الگوریتم بهینهسازی فرا ابتكاری؛ رضا اسالمی و حمید ارلنیزاده

جدول  .2نتایج مرحله اول روش پیشنهادی در سامانه  14باس IEEE
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پس از مشهخص شهدن خطهوه  2 ،1و  0بههعنهوان خطهوه
مناسههب جهههت نصههب  ،FCLمرحلههه اول روش پیشههنهادی پایههان
می پذیرد .در مرحله دوم روش پیشنهادی ،اقهدام بهه پیهدا کهردن
انههدازه بهینههه ایههن سههه  FCLانتخههاب شههده در خطههوه  2 ،1و 0
خواهیم کرد .همانطور که در قسمت قبل گفته شهد ،تهابع ههدف
پیشنهادی (رابطه  )12برای این سه خط نوشته شده است و همراه
با هم اجرا می شود .فاکتور وزنی برای هر خط متناسب با شهاخص
 Iآن انتخاب میشود به گونهای کهه دو تهرم موجهود در تهابع
هدف با هم در تعادل قرار بگیرند .این فاکتور وزنی برای خطوه ،1
 2و  0به ترتیب مقادیر  4/12 ،4/11و  4/2انتخاب میشود.
پس از مشهخص شهدن خطهوه  2 ،1و  0بههعنهوان خطهوه
مناسههب جهههت نصههب  ،FCLمرحلههه اول روش پیشههنهادی پایههان
میپذیرد .در مرحله دوم روش پیشنهادی ،اقهدام بهه پیهدا کهردن
انههدازه بهینههه ایههن سههه  FCLانتخههاب شههده در خطههوه  2 ،1و 0
خواهیم کرد .همانطور که در قسمت قبل گفته شهد ،تهابع ههدف
پیشنهادی (رابطه  )12برای این سه خط نوشته شهده و همهراه بها
هم اجرا میشود .فاکتور وزنی برای هر خهط متناسهب بها شهاخص
 Iآن انتخاب میشود بهگونهای کهه دو تهرم موجهود در تهابع
هدف با هم در تعادل قرار بگیرند .این فاکتور وزنی برای خطوه ،1
 2و  0به ترتیب مقادیر  4/12 ،4/11و  4/2انتخاب مهیشهود .ایهن
مقادیر بر اساس نتایج خروجی توابع ههدف تعریهف شهده انتخهاب
میشود (در انتخاب مقادیر سعی میکنیم مقادیر دو ترم در حهدود
همدیگر قرار گیرند).
پس از اجرای تابع هدف برای سه خط کاندید در شبکه مهورد
مطالعه ،مقادیر نشان داده شده در جدول ( )1بهدست خواهند آمد.

این مقادیر نشان دهنده امپهدانس ههر  FCLبهر حسهب پریونیهت
شبکه است .پس از انتخاب مقهادیر جهدول ( ،)1شهبکه در حالهت
حرور این  1تجهیز  FCLآنالیز خواهد شد .همهانطهور کهه قهبالا
گفته شد ،تجهیز  FCLبر حالت عادی شبکه تأثیر نخواهد داشت و
تنها به هنگام وقوع خطا وارد عمل شده و امپدانس محدود کننهده
را به امپدانس شبکه اضافه میکند .در نتیجه شبکه جدید تنهها در
حالت اتصال کوتاه تحلیل خواههد شهد و حالهت عهادی آن ماننهد
حالت عادی شبکه بدون حرور  FCLاست.
جدول  .3نتایج مرحله دوم روش پیشنهادی در سامانه  14باس IEEE
امپدانس )PU( FCL

خط

4/106

1

4/262

2

4/102

0

شکل ( )0نشان دهنده تعهداد تکهرار و همگرایهی تهابع ههدف
پیشنهادی است .همانطور که در این شکل مشخص است ،بعهد از
 04تکرار به جواب بهینه خود رسیده اسهت .در ایهن شهکل دیهده
میشود الگوریتم بهینهسازی  PSO-GSAتوانسته از بهینهه محلهی
فرار کند و در مقدار بهینه جدید ،باعث کمینهه شهدن تهابع ههدف
گردد .شکل ( )14نشان دهنده جریهان تمهامی خطهوه در حالهت
وقوع خطا در باس ( 1بدترین حالتی که جریان آن در حالت عادی
در شهههکل ( )8نمهههایش داده شهههد) پهههس از حرهههور  FCL 1در
موقعیتهای خطوه  2 ،1و  0با امپدانس مشخص شده در جدول
( )1است.
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شكل  .9روند همگرایی تهابع ههدف پیشهنهادی بها اسهتفاده از الگهوریتم
PSO-GSA
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شكل  .11جریان مقایسهای تمامی خطوه شبکه  14باس  IEEEدر

در شکل ( ،)0دیده میشود که بیشینه جریان خطا در خهط 1
رخ داده که از مقدار بیشینه جریان قابل قطع توسط بریکهر کمتهر
است .در نتیجه این جریان توسط بریکر قابل قطهع خواههد بهود و
شبکه در مقابل اتصال کوتاه به وقوع پیوسهته حفاظهت مهیشهود.
همچنین در این شکل دیده میشود کهه سهطح اتصهال کوتهاه بهه
مقدار قابل توجهی کاهش یافته و جریان خطا در تمامی خطوه به
مقدار قابل قطع توسط بریکرها رسیده اسهت .ایهن نتیجهه نشهانگر
صحت و دقت روش پیشنهادی هست که حتی در بهدترین حالهت،
حرور  FCLتوانسته کارساز باشد و سطح اتصال کوتهاه شهبکه بهه
حد قابل قبولی کاهش دهد .نکته جالب توجه در این حالت کاهش
جریان اتصال کوتاه در خط  0هست کهه در حالهت بهدون حرهور
 FCLمقداری در حدود  24PUرا دارا بود امها در ایهن حالهت بهه
مقداری کمتر از  2PUکاهش یافته است .این کهاهش قابهل توجهه
نشان دهنده موقعیتهای مناسب FCLهای پیشنهادی است .شکل
( )11مقایسه جریانهای خطوه در شکلهای ( 8و  )14را نمایش
میدهد .مشاهده میگردد که هی یهک از خطهوه شهبکه در اثهر
خطای رخ داده در باس  1که بدترین خطای شبکه (دومهین رتبهه
سطح اتصال کوتاه و اولین رتبه افزایش جریان نسهبت بهه جریهان
نامی) جریانی بیشتر از  2/1برابر جریان نامی (ظرفیت قطهع کلیهد
قدرت) ندارند که این صحت عملکرد الگوریتم را نشان میدهد
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شكل  .11جریان تمامی خطوه شبکه  14باس  IEEEدر حالت خطا بر
باس ( 1در حرور )FCL

حالت خطا بر باس 1

در شکل ( )11خط  0که در واقع خط هدف بهرای کهاهش سهطح
اتصال کوتاه هست ،طبیعی است اثر زیادی از نصب محدود کننهده
جریان خطا داشته باشد .همچنین به دلیل تغییر در مقدار ماتریس
امپدانس باس بعد از افزوده شدن  FCLطبه رابطهه زیهر ،ممکهن
است برخی از مقادیر قطر اصلی ماتریس امپهدانس کهاهش جزقهی
داشته باشند که این امر موجب افزایش جریان اتصال کوتهاه آنهها
خواهد شد .اما این افزایش هرگز منجر به افهزایش تها حهد قهدرت
قطع کلید مربوطه نخواهد بود چرا که کمتر بهودن جریهان اتصهال
کوتاه خطوه بعد از نصب محدود کننده جریان خطا از مقهدار
قدرت قطع کلید آن ها جزو قیود مسئله بهوده و قطعهاا رعایهت
خواهد شد.
 .2-3مقایسه با روشهای  PSOو GSA

بدین منظور تابع هدف سه  FCLانتخاب شده در موقعیتههای ،1
 2و  0به وسیله این روشهای  PSOو  GSAدوباره اجهرا خواهنهد
شد .برتری الگوریتم ترکیبی  PSO-GSAدر مقایسه با دو الگوریتم
 PSOو  ،GSAقدرت آن در فرار از جواب بهینه محلی و رسیدن به
مقدار بهینه سراسری است .الگوریتم ترکیبی  PSO-GSAبه وسیله
نیرویی عمل کند که دیگهر عوامهل جسهتجو بهه همهدیگر اعمهال
میکند ،اما تغییر جهت فرهای جسهتجو در الگهوریتم  PSOبهرای
رسیدن به جواب بهینه تنها بها دو عامهل  pbestو  g bestصهورت
میپذیرد .در نتیجهه تنهها دو عامهل در رسهیدن بهه جهواب مهؤثر
میباشند .یک تفاوت دیگر این الگوریتم ،بهروز شهدن فاصهله بهین
جوابهها اسهت .در االگهوریتم ترکیبهی  PSO-GSAفاصهله جهواب
کنونی در جواب بعدی مؤثر است اما در دو الگوریتم  PSOو ،GSA
روند به این صورت نیست .الگوریتم  PSOدر مقایسهه بها الگهوریتم
 PSO-GSAدارای مشکالت زیادی اسهت .یکهی از ایهن مشهکالت
ضعیف بودن آن در همگرایی به جواب بهینه و گیر کردن در جواب
بهینه محلی است.
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شکل ( ) 12روند تعداد تکرار و همگرایی این سهه الگهوریتم را
در مقایسه با هم نشان میدههد .همهانطهوری کهه در ایهن شهکل
مشخص است ،الگوریتم ترکیبی  PSO-GSAههم زودتهر بهه نقطهه
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بهینه همگرا شده و هم جواب بهینه کمتری در مقایسه با دو روش
دیگر دارد.
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شكل  .12مقایسه همگرایی و مقادیر تابع هدف پیشنهادی با استفاده از سه الگوریتم  PSO ،PSO-GSAو

شکلهای ( )11و ( ،)10مقایسه این سه روش در حالت آنهالیز
اتصال کوتاه را نمایش میدهند .شکل ( )12مقایسهه سهه روش در
حرور  FCLبهینهسازی شده در حالت خطا در بهاس  1را نمهایش
داده و شکل ( )11مقایسهای بین حالت عهادی و  1حالهت قبهل را

GSA

نمایش میدهد .در هر دو شکل مشخص است که الگوریتم ترکیبی
 PSO-GSAدر مقایسه با دو روش دیگهر ،کارسهازتر بهوده و نتهایج
بهتری را اراقه میدهد.
25

بدون حرور محدودساز

با حرور محدودساز و استفاده از الگوریتم GSA
با حرور محدودساز و استفاده از الگوریتم PSO
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با حرور محدودساز و استفاده از روش ترکیبی PSO-GSA
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شماره خط
شكل  .13مقایسه آنالیز اتصال کوتاه شبکه در وقوع خطا بر باس  1با استفاده از سه الگوریتم

 .3-3مقایسه با الگوریتم ژنتیک
در مقایسه با روش ژنتیهک ،تهابع ههدف سهه  FCLانتخهاب شهده
توسههط مرحلههه اول روش پیشههنهادی بهها اسههتفاده از الگههوریتم
ژنتیههک بهینههه مههیشههوند .نتههایج مقایسهههای بهینهههسههازی تههابع
ههههدف پیشهههنهادی توسهههط دو روش  PSO-GSAو الگهههوریتم

 PSO ،PSO-GSAو GSA

ژنتیههک در جههدول ( )0نمههایش داده شههده اسههت .از نتههایج ایههن
جههدول م هیتههوان دریافههت کههه بهههطههور کل هی روش پیشههنهادی
عملکههرد مناسههبتههری نسههبت بههه الگههوریتم ژنتیههک دارد .دلیههل
ایههن برتههری ،بیشههتر شههدن میههزان امپههدانس و در نتیجههه بیشههتر
شههدن هزینههه و تههأثیر نههاچیز بههر کههاهش جریههان اتصههال کوتههاه
است.

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401
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شكل  .11مقایسه آنالیز اتصال کوتاه شبکه در وقوع خطا بر باس  1با نمایش سه بعدی

محدود کننده جریان خطا در واقهع ضهمن داشهتن هزینهه کمتهر،

جدول  .1نتایج مقایسهای دو الگوریتم  PSO-GSAو ژنتیک
بیشترین میزان

امپدانس ( FCLپریونیت) مشخص شده
در خطوه

کاهش جریان
خطا ()%

انها خطوه شهبکه در اثهر وقهوع
مقدار کاهش بیشتری در جری 
روش الگوریتم

اتصال کوتاه در باسه شبکه دارد.
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