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چکیده :امروزه به گسترش شبکههای هوشمند ،بیش از پیش توجه شده است و اين به دلیل مزايای مختلف فني و اقتصادی
آنهاست .يکي از مهمترين جنبههای شبکههای هوشمند ،بهکارگیری تولیدات ولتاژ پايین در ساختار شبکههای توزيع و تبديل آنها
به ريزشبکه است .ريزشبکه ،شبکة فشار ضعیفي است که در مدهای عملکردی مختلف در رابطه با شبکه باالدست خود کار
ميکند :مد عملکردی متصل به شبکه باالدست يا منفصل از آن .اين تغییر وضعیتِ عملکردی همواره با چالشهايي برای
بهرهبرداران ريزشبکه همراه بوده است .يکي از اين چالشها تفاوت بسیار جريانهای خطا در دو مد عملکردی ريزشبکه است.
تجهیزات حفاظتي که براساس جريانهای خطا در حالت منفصل تنظیم شدهاند ،ممکن است در حالت متصل به شبکه ،عملکرد
درستي نداشته باشند .يکي از روشهای کاهش اثرات سوء اين اختالفها ،استفاده از محدودکنندههای جريان خطا ( )FCLاست.
همچنین يکي از عوامل تأثیرگذار در کنار مباحث فني ،مباحث اقتصادی مربوط به  FCLاست .در اين مقاله ،ابتدا تابع هدفي
مبتني بر جنبههای فني و اقتصادی  FCLبرای کاهش میزان اختالف بین جريانها و سپس مقادير بهینه اين محدودکنندهها با
الگوريتم بهینهسازی خفاش به دست آمده است .نتايج شبیهسازیهای انجامشده در محیط  ،MATLABتأثیر قراردادن  FCLرا
در ريزشبکه از بعد فني و اقتصادی نشان ميدهد.
واژههایکلیدی :محدودکنندة جريان خطا ( ،)FCLالگوريتم خفاش ،ريزشبکه ،جريان خطا ،شرايط اقتصادی.


 -1مقدمه 
امروزه با گسترش تکنولوژیهای پیشرفته و توجهه بهه
نیازهای گوناگون مانند کهاهش تولیهد کهربن دیاکسهید و
اسههتفاده از تولی هدات تجديدپههذير ،شههبکههههای سههنتي بههه
تاريخ ارسال مقاله1395/01/21 :
تاريخ پذيرش مقاله1395/09/03 :
نام نويسندة مسئول :گئورگ قره پتیان
نشاني نويسندة مسئول :ايران  -تهران  -دانشگاه صنعتي امیرکبیر -
دانشکده مهندسي برق.

شبکههای مدرن تبديل شدهاند .اين شبکههای مدرن بايد در
مقابله با چالشهای موجود ،هوشمندتر رفتهار کننهد .بسهتر
شبکه های هوشهمند ،پاسهخ مناسهبي بهرای مقابلهه بها ايهن
چالش ها است؛ زيرا تلفات سیستم قدرت را کاهش و بازده
و انعطافپذيری سیستم قدرت را افزايش ميدهد [.]1- 4
در راستای اجرای شبکه های هوشمند ،کاربرد تولیدات
پراکنده در شبکه های فشار ضعیف ،مفهوم ريزشبکهها را به
وجود آورده است .شبکههای هوشمندی که شامل تعهدادی
تولیدات پراکنده و ذخیرهسازهای انرژی و بارههايي تحهت
کنترل يک سیستم کنترل واحد باشد ،ريزشبکه را به وجهود

مکانيابي بهینه محدودکننده جريان خطا بهوسیله الگوريتم بهینهسازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ريزشبکه
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مي آورد .کنترلر مرکزی در ريزشبکه با تبادل سهیگنال ههای

در دهه های اخیر بهه علهت پیشهرفتههای حاصهل در

مخابراتي با تمام واحدها ،قابلیت اعمال فرمان های کنترلهي

الکترونیک ،قدرت راه حل ههای جديهدی بهرای مشهکالت

الزم را به همه واحدها دارد [.]5- 6

موجهود در سیسههتمههای قههدرت بههه وجهود آمههده اسههت.

اگرچه استفاده از تولیدات پراکنده مزايای زيادی را برای

محدودکننده های جريان خطا ( )FCLتجهیزاتي مبتنهي بهر

مشترکان و شبکه قدرت همراه دارد ،چالشهايي را نیهز بهه

الکترونیک قدرت بوده اند که جريان خطها را هنگهام بهروز

وجود ميآورد .يکي از اين چهالش هها ايجهاد تغییهرات در

اغتشاش هايي مانند اتصهال کوتهاه محهدود مهيکننهد .ايهن

تنظیمات حفهاظتي بهه علهت تغییهر در حالهت عملکهردی

محدودکننده ها به دو دسته فعهال و غیرفعهال تقسهیمبنهدی

ريزشبکه از حالت متصل به شبکه به حالت منفصل از شبکه

ميشوند .نمونه غیرفعال بهصهورت داممهي در شهبکه قهرار

است؛ درنتیجة اين تغییر مد عملکردی تنظیمات حفاظتي در

ميگیرد و به همین دلیهل ،تلفهات داممهي ايجهاد مهيکنهد؛

داخل ريزشبکه بايد تغییر کند [ .]7جدايي ريزشبکه از شبکه

درصورتيکه نمونه فعال در مواردی که اتصال کوتهاهي رخ

باالدست ،سطوح اتصال کوتاه در باسهای مختلف داخهل

دهد ،در شبکه قرار ميگیهرد .محدودکننهده ههای فعهال در

ريزشبکه را کاهش ميدهد .شکل  ،1ساختار يک ريزشهبکه

شرايط عادی عملکرد ريزشبکه هیچ تأثیری نداشته اند و در

نمونه را نشان ميدهد کهه در دو مهد عملکهردی متصهل و

مقابل ،در شرايط اتصال کوتاه در مدت زماني کمتهر از نهیم

منفصل کار ميکند [.]8

سیکل امپدانسي بزرگ از خود در مسیر عبور جريان خطها
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شکل(:)1ساختاریکریزشبکهنمونه[ ] 8

Bypass Switch

چنانچه تمهام تولیهدات پراکنهده در ريزشهبکه از نهو
ماشینهای سنکرون باشند ،جريان اتصال کوتاه در ريزشبکه
جزيره ای با ريزشبکه متصل به شبکه تفاوت زيادی ندارد و

شکل(:)2ساختارالکتریکینمونهمحدودکنندهجریانخطا 

درواقع در حالت جزيره ای ،ژنراتورهای سهنکرون جريهان

مکان محدودکننده های جريان خطا مسئله ای است کهه

اتصال کوتاه را افزايش ميدهند (در حالت متصل به شهبکه

بر عملکرد آن در ريزشبکه تأثیر بهسزايي دارد و درنهايهت،

ژنراتورهای سنکرون پراکنده ،توان تولید نميکنند) و ادوات

انتخاب مکان بهینه باعث بهبود عملکردی سیستم ميشهود

حفاظتي معمول در چنین شرايطي بهدرستي عمل کنند؛ امها

که اين موضو در [ 24و  ]13- 16بررسي شده است .کاربرد

چنانچه تولیدات مبتنهي بهر اينهورتر در سهاختار ريزشهبکه

الگوريتم ژنتیک برای يافتن تعداد و مکان بهینه اين  FCLها

استفاده شده باشد ،به دلیل محدوديتهای موجود در ادوات

باعث کاهش هزينهه ههای مربهوط بهه فیوزهها و کلیهدهای

الکترونیک قدرت ،میزان جريان اتصال کوتاه محدود خواهد

مدارشکن شده است [ .]23در [ ]16نیز محدودکننهدهههای

شد []9- 12؛ درنتیجه تنظیمات حفاظتي را با مشکل روبهرو

جريهان خطهها بهههصههورت سهری بهها منبههع تولی هد پراکنههده

خواهد کرد .برای رفع چنین مشکالتي طرح های حفهاظتي

قرارگرفته اند تا مانع بههمخوردن تنظیمات حفاظتي بشوند.

گوناگوني مانند استفاده از رلهههای ديجیتهال ،ادمیتانسهي و

در موارد فوق ،ريزشبکه مدّنظر در حالت متصل به شبکه در

امپدانسي پیشنهاد شده است [.]9- 11

نظر گرفته شده است.
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همان طور کهه پهیش از ايهن بیهان شهد ،بها تغییهر مهد

مطالعهشده را نشان ميدههد) دو  DGبههکهار رفتهه اسهت.

عملکردی ريزشبکه ،جريان های اتصال کوتاه در ريزشهبکه

ريزشبکه دو فیدر دارد که در هر فیدر ،يک  DGقهرار داده

تغییر ميکنند کهه ممکهن اسهت موجها خطهای عملکهرد

شده است .ريزشبکه با توجه به وضعیت کلید مهدار شهکن

سیستمهای حفاظتي شوند .محدودکنندههای جريان خطا در

 ،S1به صورت متصل و يا منفصل کار مهيکنهد .ايهن نهو

اين موقعیت نیز ،میزان اختالف بین سطوح اتصال کوتاه را

اتصال کوتاه مبنای محاسبات قرارگرفته است؛ زيرا در چنین

کاهش ميدهند .مقدار امپدانس استفادهشده در زمان وقهو

شبکه هايي ،جريان اتصال کوتاهِ سه فاز بیشهترين مقهدار را

اتصال کوتاه بر اين اختالف تأثیر ميگذارد .در [ 18و  ]17به

دارد.

ترتیا با استفاده از الگهوريتم بهینههسهازی تجمعهي ذرات

در شرايطي که ريزشبکه به شبکه باالدست متصل باشد ،

( )PSOو الگوريتم ژنتیک ،مقدار اندازه بهینهه امپهدانس را

مقدار اين جريان خطا در باسهای مختلف زياد اسهت .در

برای کاهش اختالف بین جريانهای اتصال کوتاه در مدها ی

حالت متصل نیز دو حالت حضورداشتن يا نداشتن DGهها

مختلف عملکردی ريزشبکه بهه دسهت آورده انهد .در []19

بررس هي مههيشههود .در صههورت حضههور DGههها ،مقههادير

تعیین مکان و اندازه FCLها بهطور همزمان بررسهي شهده

جريان های اتصال کوتاه بیش از حالت قبل نیز خواهد شد.

است .در آن مقاله ،هزينههای مختلفي در نظر گرفته شدهاند

همچنین حالت سوم نیز عملکرد منفصل از شبکه ريزشبکه

و به همین دلیل هزينه  FCLبه صورت عددی ثابت در نظر

است .در اين حالت ،جريان های اتصال کوتاه به مراتها از

گرفته شده است.

دو حالت قبلي کمتر است .بهر ايهن اسهاس ،سهه سهاختار

در اين مقاله برای يافتن اندازه بهینه FCLها ،تابع هدف
جديد مبتني بر اختالف جريان ههای اتصهال کوتهاه در مهد
متصل به شبکه و منفصل از شبکه و هزينههای مربهوط بهه
 FCLتعريف شده است .به دلیل اينکهه مسهامل اقتصهادی
همواره محدودکنندة تعیین اندازه های مناسا  FCLاسهت،

متفاوت بررسي ميشود:
ساختار  :Aريزشبکه متصل به شبکه اصلي؛ امها بهدون
DGها.
ساختار  :Bريزشبکه متصل به شبکه اصلي بها حضهور
DGها.

تابع هدفي شامل هزينه ها تعريف شهده اسهت .در تعريهف

ساختار  :Cريزشبکه منفصل از شبکه اصلي.

هزينة مربوط به  FCLعالوه بهر انهدازه امپهدانس ،جريهان

در شکل  3جريان های اتصال کوتهاه ريزشهبکه در سهه

عبوری از آن نیز مدّنظر قرار گرفته است .تابع هدف مدّنظر

ساختار برای بهاسههای مختلهف نشهان داده شهده اسهت.

با استفاده از الگوريتم بهینهسازی الهامگرفته از خفاش ،بهینه

همانطور که انتظار ميرود ،جريهانههای اتصهال کوتهاه در

شده است .در بخش بعد ،تابع هدف پیشنهادی ،تعريهف و

ساختار  Bبیشهتر از  Cو آن نیهز بیشهتر از  Aاسهت .ايهن

سپس الگوريتم خفاش و مراحل عملکهردی آن بیهان شهده

اختالف ها بسیار زياد است و برای رفع آن از  FCLاستفاده

اسههت .در بخههش چهههارم ،شههبیهسههازیهههای مربههوط بههه

ميشود .همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،در

سناريوهای مختلف ارامهه شهده اسهت و بهرای مقايسهه از

اين مرحله فرض ميشود که FCLها بهصهورت سهری بها

الگوريتم بهینهسازی ژنتیهک ،اسهتفاده و در پايهان از مقالهه

DGها و همچنین محل اتصال ريزشبکه قرار گرفتهاند.

نتیجهگیری شده است.

 -2- 2تابعهدف 

فرمولبندیمسئله 

-2

برای يافتن مقادير بهینه اندازه FCLها تابع هدفي شامل

مطالعهشده 

 -1- 2شبکه

دو قسمت فني و اقتصادی در نظر گرفته شده است .قسمت

همانطور که بیان شد ،تولیدکنندههای پراکنده از عناصر
اصلي ريزشبکهها هستند .در شکل ( 1که ريزشهبکه نمونهه

فني براساس اختالف ماتريسهای امپدانس در سه سهاختار
احتمالي استوار است .بر همین اساس ZA ،و  ZBو  ZCبهه
ترتیا ماتريسههای امپهدانس سهاختارهای  Aو  Bو  Cرا
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نشههان مههيدهن هد .بههرای محاسههبة ايههن مههاتريسههها ،ابتههدا
ماتريس های ادمیتانس محاسبه و سپس معکوس ميشهوند.

()5

بر اين اساس ،قسمت اول تابع هدف بهصورت زير محاسبه
ميشود:
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ضرايا وزنهي فهوق از عوامهل مهمهي هسهتند کهه در
بهدستآمدن نتیجة مسئله تأثیر بهسزايي دارند .انتظار ميرود

)I (kA

Conf. A

12

با انتخاب اين ضرايا با مقادير کم ،نتايجي بسیار نزديک به

10

مرجع [ ]8به دست آيد .هر چه مقادير اين ضرايا وزنهي

Conf. B
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افزايش يابهد ،تهأثیر مالحظهات اقتصهادی در انهدازه FCL

افزايش ميبايد .درواقهع ،مقهادير مختلهف ايهن ضهرايا،
قیمت های مختلف  FCLرا مهدل مهيکنهد .همچنهین ايهن
ضرايا کامالً مستقل و متفاوت از يکديگر هستند و يها بها
توجه به اندازه  ،FCLيک تابع چند ضابطهای دارند .انتخاب
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دقیق اين ضرايا با تکرار شبیهسازیهها و يها بها عملکهرد
شخصي باتجربه صورت مي گیرد .در اين مقالهه ،بهه دلیهل
مطرح بودن ايده تلفیق مباحث اقتصادی و فني  ،FCLايهن
ضرايا ،برابر در نظر گرفته شدهاند.
اما نتیجة محدوديت های اعمهال شهده بهر تهابع ههدف
بهصورت زير بیان ميشود:
()6

0  R s  R s Max

()7

0  R1,2  Rmax

محدودکنندههای جريان خطا بهصورت زير بیان ميشود:

()8

X s min  X s  X s Max

()2

Z FCL s  R s  jX s

()9

X min  X 1,2  X Max

()3

Z FCL 1  R1  jX 1

()4

Z FCL 2  R 2  jX 2

که در معادله فوق  mتعداد باسها و  ZA ,B,Cماتريسههای
امپدانس را در سه ساختار نشان ميدهد .در رابطه (ZA i, j )1

ماتريس امپدانس سهاختار  Aرا نشهان مهيدههد .امپهدانس

همچنین قسمت اقتصادی تابع ههدف بهینههسهازی بهه

رابطه کلهي تهابع ههدف از جمهع دو رابطهه ( )1و ()5
به صورت زير به دست ميآيد .ضرايا وزني اسهتفادهشهده
عمالً تأثیر قسمت دوم تابع هدف را کم يا زياد ميکنند:
of  of 1  of 2 

مقدار امپدانس و همچنین به جريان عبهوری از آن وابسهته
است و درواقع با انهرژی تلهفشهده در  FCLارتبهاط دارد
[ .]25با اين توضیح کهه ضهرايا  w1و  w2و  w3ضهرايا
وزني مربوط به جريانهای سه فاز هستند و بنابراين قسمت
دوم تابع هدف بهصورت رابطه ( )5بیان ميشود:

()10

2

w 1 ZAi , j I A  w 2 Z B i , j I B  w 3 ZC i , j I C
2

2

m

m

))   (abs (ZB i , j  ZAi , j )  abs (ZC i , j  ZAi , j
i 1 j 1

برای يافتن مقدار بهینة اندازه  FCLتابع فوق بايد کمینه
شههو د .يههافتن پاسههخ بهینههه چنههین تههوابعي بهها اسههتفاده از
الگوريتمهای بهینهسازی امکانپذير است .يکي از روشهای

5

هوش محاسباتي در مهندسي برق ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار 96
نوين برای اين مسئله ،الگوريتمي الهامگرفته از خفاش است.

در معادله فهوق t ،شهماره مرحلهه همگرايهي را نشهان

در ادامه ،الگوريتم خفاش [ ،]20- 22معرفي و اعمال آن به

مي دهد و  αعددی تصادفي در بازه  0تا  1است کهه بهرای

مسئلة تعیین مقدار بهینة  FCLبررسي ميشود.

تنظیم فرکانس بهکار مي رود و فرکهانس را در بهازه  fmaxو
 fminقرار مي دهد .هر خفاش بها درصهد احتمهالي سهیگنال

الگوریتمبهینهسازیخفاش 

-3
الگوريتم بهینهسازی خفاش ،الگوريتم جديد الهامگرفته
از رفتار خفاش برای يافتن غذا است .خفاشهها بها تولیهد
امواج مافوق صوت ،طعمه خود را رهگیری و شکار ميکنند.
امواج ارسالي با برخورد با محیط و طعمهه مهدّنظر بازتهاب
ميشوند و با توجه به سطوح مختلف انتشهار محهل طعمهه
شناسايي ميشود .اين توانايي شگفتانگیز خفاش در تبادل
امواج ،به خفاش در شکار طعمهها و عبور از موانع مختلف
کمک ميکند .هر خفاش سه مشخصه اساسهي دارد :مکهان
(  ،)Xiسرعت (  )Viو کیفیت حرکت .مکهان فعلهي خفهاش
تحت تأثیر مکان قبلي آن و مکان بهترين خفاش است .هر

مربوط به بهترين خفاش را دريافت ميکند .چنانچه سیگنال
را دريافت کند ،به سمت بهترين خفاش حرکت خواهد کرد.
اين مرحله در زير نشان داده شده است.
()14

t

If (rand)  ri  X new  X old   * A

 Aمیانگین شدت بلندی موج در مرحله  tام و  εعهدد
تصادفي بین ] [-1,1است .اگر خفاش به طعمه خود برسد،
کمینه شدت موج خواهد داشت کهه معمهوالً صهفر فهرض
مي شود .با اين فرض هرچه خفاش به شکار نزديک شهود،
شدت موج بايد کاهش يابد:
()15

Ait 1   * Ait , rit 1  ri 0 1  exp( t)

خفاش مسیر خود را با توجه به مسیر بهترين خفاش تعیین

در معادله فوق  βعددی بین صهفر تها يهک اسهت و γ

ميکند .براساس موارد فوق ،الگوريتم خفاش بهصورت زير

عددی مثبت است .هرچه تعداد مراحل افزايش يابد ،مقدار r

بیان ميشود:

به صفر میل ميکند و مقدار شدت موج به سمت صفر میل



خفاشها از خاصیت مکانيابي براساس صوت ،مسیر

ميکند.

خود را مييابند.


خفاش ها به صورت تصادفي با سهرعت  Viدر مکهان
مشخص و با فرکانس ثابت  fminدر جههات مختلهف
پرواز مي کنند و صوتي با طولموج  λو میزان شهدت
 A0تولید ميکنند.



خفاشها به صورت دامم میزان طول موج تولیدی خود
را با توجه به میزان نزديکي به طعمه تغییر ميدهنهد.
نرخ تغییرات با پارامتری به نام  rمشخص ميشود.



شدت موج صوتي تولیدی از مقهدار کمینهه  Aminتها
مقدار بزرگي مانند  A0تغییر ميکند.
براساس اصول فوق ،الگوريتم خفاش بهصهورت زيهر

بیان ميشود.
()11
()12
()13

X it  X it 1 V i t
V i t V i t 1  (X it  X * )f i

) f i t  f min   (f max  f min

سازیهاونتایج 

  -4
شبیه
شکل ( )1ريزشبکه نمونه مدّنظر را بهرای شهبیهسهازی
نشان ميدهد .اين ريزشبکه  2فیدر دارد و هر يک از فیدرها
دارای يک  DGاسهت .پارامترههای مختلهف ريزشهبکه در
جدول ( )1نشان داده شده است .همچنین ضرايا  w1و w2

و  w3در عمل با يکديگر متفاوت در نظر گرفته ميشوند تا
تأثیر قیمت يکي از FCLها را کمتر يا بیشتر کنند .در ايهن
مقاله ،اين ضرايا با توجه به ماهیت توان تلفهاتي0/5 p.u.
در نظر گرفته شده است .در تعیین اين اعداد از روش سعي
و خطا استفاده شهده اسهت .اگرچهه DGهها در ههر بهاس
دلخواهي متصل اند ،در اين مرحله فرض شده است کهه در
باس های  2و  8قرارگرفتهاند.

6

مکانيابي بهینه محدودکننده جريان خطا بهوسیله الگوريتم بهینهسازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ريزشبکه
مطالعهشده 

جدول(:)1اطالعاتDGهاوشبکهنمونه

دستآمده(امپدانسسلفی -
به 
امپدانسهای 

جدول(:)2مقادیر

مشخصات سیستم

مقاومتی)تولیداتپراکندهدرباس2و 6

Z=0.1529+j 0.1406 Ω/km

امپدانس فیدر

SCC=500 MVA , X/R=6

شبکه

20 MVA, 115/12.47 kv , Dyn,
X+=X- = X0 =10%, Xn=5%

پارامترهای ترانس

Sb=100MVA, Vb=12.47kV

مقادير مبنا

X+=X- = X0 =5%,
12.47kV/480V Yn/D

ترانس  DGها

X+=X- =9.67%, X0 =5%, Xn=5%

راکتانس  DGها

شکل ( )4نمهودار همگرايهي بهرای حهالتي نشهان داده
ميشود که در سهاختار  FCLصهرفاً از عنصهر مقهاومتي و
سلفي استفاده ميشود .در اين قسمت فهرض شهده اسهت
DGها در باسهای شهماره  2و شهماره  6هسهتند .در ايهن

تابع

امپدانس

هدف

18/8825

تابع

امپدانس

FCL

0/175

0/0007+0j

Z1

0/126

0/0003+0j

Z2

+j2.515

هدف

18/8009

0/1277+0/01j

0/072

Zs


دستآمده(امپدانسسلفی -
به 
امپدانسهای 

جدول(:)3مقادیر
مقاومتی)تولیداتپراکندهدرباس3و 7
تابع هدف
19/2218

حالت ،فرض شده است که مقادير امپهدانس صهرفاً شهامل

سلفي  -مقاومتي

FCL

0/1068+0j

Z1_TCI

0/1120+0j

Z2_TCI

0/5025+2/6229j

Zs_TCI

قسمت سلفي و مقاومتي باشند .مقادير امپدانسها در جدول

140

 2بیان شده است .همچنین مقدار نهايي تابع هدف نیز برابر

120

برای مقايسه و صحتسنجي نتايج بهینهسازی ،مسهئله،

80

يک بار با الگوريتم ژنتیک حل شده است .هر دو الگهوريتم
دارای تعداد تکرار يکسان ( )200هستند و تعداد نسل اولیهه

60

برای الگوريتم ژنتیک  20در نظر گرفته شده اسهت .نتهايج

40

حاصل از الگوريتم در جهدول  2نشهان داده شهده اسهت و

20

مشاهده ميشود اگرچه اختالف مقادير نهايي تابع هدف ،کم
است ،الگوريتم ژنتیک مقدار بیشتری برای تابع هدف دارد.
با تغییر مکان DGها به باسهای ديگر ،نتهايج حاصهل

150

200

منتقل ميشوند و مقادير بهینه  FCLبهرای تهابع ههدف بهه
دست ميآيد .با توجه به جداول  3و  4مشاهده ميشود که
با توجه به مکان DGها که به انتهای فیدر نزديکتر است و
مقدار امپدانسها بیشتر شده است .مقدار تابع هدف کمینه از
حالت قبل بیشتر است .همچنین در يک نگاه کلي مشهاهده

50

0

شکل(:)4روندهمگراییتابعهدفبااستفادهازالگوریتم
خفاش(امپدانسسلفی -مقاومتی) 

برای FCLها و تابع هدف بررسي شهده اسهتDG .هها را
يکبار به باسهای  3و  7و بار ديگر بهه بهاسههای  4و 8

100
Iteration

0

Value of Objective function

 18/8009شده است.

100


دستآمده(امپدانسسلفی -
به 
امپدانسهای 

جدول(:)4مقادیر
مقاومتی)تولیداتپراکندهدرباس4و 8
تابع هدف
19/2218

سلفي  -مقاومتي

FCL

0/1118+0j

Z1_TCI

0/1178+0j

Z2_TCI

0/4830+2/6377j

Zs_TCI

ميشود به علهت ماهیهت ريزشهبکه (کهه ابعهاد کوچهک و
امپدانس خطوط کوچک دارد) پاسخ کلي و مقدار بهینه تابع
هدف با تغییر مکان DGها تغییر زيادی نداشته است.

شکل ( )5نمودار همگرايي حالتي را نشان ميدههد کهه
در ساختار  FCLصرفاً از عنصر مقاومتي و سلفي يا خازني

7

96  بهار، شماره اول، سال هشتم،هوش محاسباتي در مهندسي برق

خازني و مقاومتي با استفاده از الگوريتم بهینهسازی خفاش

 فرض شهده اسهت مقهادير، در اين حالت.استفاده ميشود

 برای صحتسنجي نتايج از الگهوريتم.به دست آمده است

امپدانس شامل قسمت سلفي يا خازني و قسهمت مقهاومتي

 همچنین برای بررسي تأثیر مکان.ژنتیک استفاده شده است

.) بیهان شهده اسهت5(  مقادير امپدانسها در جدول.هستند

ههاDG  حاالت اتصال مختلهف،ها بر نتايج بهینهسازیDG

 شهده11/9422 همچنین مقدار نهايي تابع هدف نیهز برابهر

 نتايج شبیهسازیها.در چند باس مختلف بررسي شده است

.است
140

تأثیر بهتر امپدانس خازني را در کاهش اختالف جريانهای

120

.اتصال کوتاه نشان ميدهد
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