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Abstract
Phase balancing and power losses are two significant problems in distribution networks. Rephasing
technique is one solution for phase unbalancing. Reconfiguration is also used for power loss reduction
and voltage profile improvement. While reconfiguration does not have a great effect on power loss
reduction, in this paper a new method for simultaneous optimization of rephasing and reconfiguration
problems in distribution networks are introduced to reduce phase unbalancing and power losses and
improve the voltage profile. The greatest advantage of simultaneous optimization of rephasing and
reconfiguration is a very low performing cost. Besides, optimal DG placement can reduce the power
loss and improve voltage profile. As there are several objective functions, the objectives are fuzzified
and integrated as the fuzzy multi-objective function. Eventually, by using the BF-SD algorithm,
optimization of rephasing, reconfiguration and DG placement are simultaneously performed. At the
end, the proposed method is applied to feeder No. 3062 in Ahwaz, Iran.
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چکيده:نامتعادلی بار و فاز و همچنين تلفات ،دو مسئله بسيار مهم در شبکههاي توزيع هستند .يکی از روشهايی که براي از بين
بردن نامتعادلی در شبکه معرفی میشود ،جابجايی فازها میباشد .همچنين يکی از راهحلهاي مؤثر در کاهش تلفاات و بهباود
پروفيل ولتاژ ،بازآرايی میباشد .اين در حالی است که بازآرايی ،تأثير زيادي در متعادل کردن شبکه نخواهد داشت .بر اين اساس
در اين مقاله ،روش جديدي در بهينهسازي همزمان متعادلسازي فاز به همراه بازآرايی در شبکههاي توزيع ارائه میشود .در اين
حالت ،عالوه بر از بين رفتن نامتعادلی در فازها ،کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ نيز مهيا میگردد .بزرگترين مزيت استفاده از
بازآرايی و جابجايی فاز نسبت به روشهاي ديگر ،هزينه اجراي بسيار کم آنها میباشد .همچنين حضور  DGدر شابکه باعا
کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ میشود .با توجه به اينکه چند هدف از جنسهاي مختلف وجود دارد ،لذا با استفاده از مفهوم
فازي ،آنها را نرماليزه کرده و در نهايت با استفاده از الگوريتم  ،BF-SD1بهينهسازي بازآرايی و جابجايی فاز همزمان باا نصا
بهينه  DGانجام میشود .مزيت استفاده از اين الگوريتم ،سرعت و دقت باالي آن نسبت به ساير روشهاي قبلی میباشد .در انتها
الگوريتم پيشنهادي در شبکه  3062اهواز بررسی خواهد شد .
کلماتکليدي :بازآرايی ،پروفيل ولتاژ ،تلفات ،جابجايی فاز ،جريان زمين 


-1مقدمه 1
عاادم تعااادل بااار 2و فاااز 3يکاای از مشااکالت رايااج
سيستم هاي توزيع میباشد .عدم تعادل بار خود اصلیتارين
علت نامتعادلی در فازها است .منشاء عدم تعادل بار ،وجود
تعداد زيادي بارهاي تکفاز ،دوفااز و ساه فااز نامتقاارن در
1

تاريخ ارسال مقاله1394/12/12 :

شبکه است .در پی نامتعادلی در بارها و فازهاا ،تلفاات ددر
هاديها و سيم نول و مصرف کنندهها ).افزايش میيابد.
همچنين اين موضوع عملکرد رلاه هااي اضاافه باار و
اضافه جريان را دچار اختالل میکند و قابليت اطمينان شبکه
را کاهش می دهد .از جمله روشهاي کاهش اين ناتعاادلی،
استفاده از ادوات  FACTSو جابجايی فاز است ]1و2و.[3
جابجايی فاز نخستين بار در سال  1997باا تکنياک برناماه

تاريخ پذيرش مقاله1396/04/08 :

عدد مختلط بکار گرفته شد ] .[2زمان محاسبه زياد آن باع

نام نويسندهي مسئول :رحمت اهلل هوشمند

شد تا اين برنامه فقط براي شبکههاي کوچک کارايی داشته

نشانی نويسندهي مسئول :ايران -اصفهان  -دانشگاه اصفهان-

باشد .بناابراين محققاان باراي اجاراي جابجاايی فااز باه

دانشکده مهندسی -گروه برق
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بهينه سازي همزمان جابجايی فازها ،بازآرايی و جايابی  DGدر شبکهها ي توزيع با استفاده از الگوريتم BF-SD

 ،DGبا اهاداف کااهش تلفاات و بهباود

الگوريتمهاي هوشمند رو آوردند .در مرجع [ ]5الگوريتم سرد

بازآرايی و نص

شدن تدريجی  4براي اجراي جابجايی فاز معرفی شاد .در

پروفيل ولتاژ و کااهش جرياان زماين فيادر اصالی انجاام

مرجع [ ]6از الگوريتم ژنتيک براي اين امر استفاده شده است.

میشود .در اين قسمت جابجايی فاز ،بازآرايی و در نهايت

اين الگوريتم نتايج قابل قبولی را در مدت زمان بسيار کمتر ي

تابع هدف مسئله توضيح داده خواهد شد.

نسبت الگوريتم قبل بدست آورد .اشکال اين مقاله ،جابجايی
فازهاي زياد و در نتيجه خاموشی و هزينه زياد براي سيستم

5

- 1- 2جابجاييفاز 

بود .در مراجع ]7و [8هزينه انجام جابجايی نيز در نظر گرفته

در جابجايی فاز ،همانند شکل د )1جاي فازها از ديدگاه

شده و با استفاده از الگوريتمهاي سيستم خبره و جستجوي

مصرف کننده عوض میشود تا جريانهاي سه فااز شابکه،
6

ممنوعه به نتايج خوبی رسيده است .در مرجع ] [2جابجايی

متعادلتر شوند .بارها و خطوط در فيدرهاي توزيع میتواند

را با استفاده از الگوريتم ترکيبی  BF-PSOانجام داد.

به صورت تک فاز ،دو فاز و يا سه فاز باشد .هر بار سه فاز،

يکی از روش هاي اصلی در کااهش تلفاات ،باازآرايی

به شش طريق ممکن میتواند به سه فاز وصل شود ،ولی با

میباشد .در بازآرايی مسير تغذيه بارها عوض میشود و باي د

توجه به اينکه موتورها ،با معکوس شدن عملکرد ناشای از

توجه داشت که پس از هر بازآرايی ،ساختار شعاعی شابکه

تعويض فاز آسي

میبينند ،لذا بايد در تعويض فازها به اين

حفااش شااود [ 9و .]10در ] [17- 11بااازآرايی را بااا هاادف

مسئله توجه داشت .به همين منظور در تعويض فازها فقط

کاهش تلفات انجام داده است .در [ ]1دو روش بازآرايی و

دو استراتژي توالی مثبت و منفی مد نظر قرار میگيرد .يعن ی

جابجايی فاز بطور همزمان انجام شده اند و براي اجراي آن

از شش حالت موجود فقط دو حالت انتخاب میشاود .باه

از الگوريتم  BF-NMاستفاده شده است که در آن قابليات

عبارت ديگر اگر فازها را به صورت  x ,y ,zدر نظر بگيريم،

بازآرايی نسبت به جابجايی فاز در کاهش تلفات مشاخ

فقط دو حالت کلی براي تعويض فاز پيدا میکنيم:

شده است .در مراجع ] [23- 18بازآرايی را به همراه مکاان
ياابی و نصا

 DGانجااام داده و قابليات  DGدر کاااهش

تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ مشخ

شده است.

در اين مقاله با استفاده از الگوريتم جستجوي باکتريايی

که  x,y,zهر کدام میتواند اتصال باز و يا اتصال بسته باشد.

ارتقاء يافته با الگوريتم پيچش ديناميک ،بهينهسازي همزمان

يعنی اگر ترانس تک فازي فقاط باه فااز  Aمتصال باشاد

بازآرايی ،جابجايی فاز و مکانيابی  DGپيشنهاد شده است.

د ،)AOOبه دو حالت  OAOو  OOAمیتوان تعويض فاز

دو ويژگی الگوريتم پيشنهادي ،يکی دقات بااال و ديگاري

را در آن گره انجام اين موضوع براي گرههاي دو فاز و سه

سرعت باالي همگرايی است .توابع هادف مسائله ،شاامل

فاز نيز بيان میگردد .تعويض فاز بصورتی انجام میشود که

هزينه وقفهها و کارگر ،جريان زمين فيادر اصالی ،پروفيال

بارها بين سه فاز ،بطور نسبتاً متقارن تقسيم شوند تا با ياک

ولتاژ و تلفات توان در نظر گرفته شده است .چون که چند

سيستم متعادل روبرو شويم

هدف از جنسهاي متفاوت وجود دارد ،لاذا باا اساتفاده از
مفهوم فازي ،آنها را نرماليزه کرده و با جمع ضريبی از آنها،
تابع هدف کلی بدست میآيد.

-2اجزاءاصليمسئله
در هنگام انجام عمل جابجايی فاز ،برخی از بارها تغذيه
نمیشوند .هزينه اي براي جريمه اين قطعای بارق در نظار
گرفته میشود که بايد به حداقل برسد .جابجايی فاز در کنار

شکل(:)1نحوهانجامجابجاييفاز 

هوش محاسبات ی در مهندسی برق ،سال هشتم ،شماره دوم ،تابستان 96

- 2- 2بازآرايي  
شبکه هاي توزيع به علت اينکه به صاورت مساتقيم باا
مصااارفکنناااده در ارتبااااط هساااتند ،تغييا ار در ميا ازان
مصرفکنندگان و اضافه شدن بارهاي جدياد ،در عملکارد
اين بخش از سيستم تأثير میگذارد .اين تأثيرات ،معضالتی
از جمله افزايش تلفات در کل سيساتم توزياع ،اضاافه باار
روي پستهاي فوق توزيع ،افت ولتاژ در پستهاي توزيع
و نقض محدوديتهاي موجود بر ولتاژ باسهاا و جرياان
فيدرها را به وجود میآورد ]4و .[24از جمله راههاي ماوثر
در کاهش اين تلفات و بهبود پروفيال ولتااژ ،انجاام عمال
بازآرايی در سيستم توزيع است .بازآرايی به نحاوي انجاام
میشود که شبکه مورد نظر در بهينهترين ساختار مورد نظر
به بهره برداري برساد دشاکلد .))2معماوالً عمال باازآرايی
طوري انجام میشود که مسير تغذيه بارها کوتاهتر شاوند و
بارها به گره مبنا نزديکتر شوند تا در اين صورت افت ولتاژ
خطوط کاهش يافته و تلفات کمتر شود.
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براي کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتااژ ،از باازآرايی باه
عنوان يک روش اصلی اساتفاده مایشاود .نصا

 DGدر

کاهش تلفات و بهبود پروفيال ولتااژ تاأثير مثبات دارد .باا
 ،DGهر سه

اجراي همزمان جابجايی فاز ،بازآرايی و نص

هدف کاهش تلفات ،بهبود پروفيل ولتاژ و تعادل شبکه بطور
همزمان حاصل خواهد شد.

- 1- 3تابعهدف 
براي ارزيابی مسائل جابجايی فااز ،باازآرايی و نصا
 ،DGاهداف مختلفی تحت عنوان تابع هدف در نظر گرفته
شده است که در ادامه معرفی خواهند شد:

-1-1-3جريانزمينفيدراصلي 
يکی از معيارهاي مهمی که کاهش آن به معنی کااهش
نامتعادلی فازها است ،جريان زمين میباشد .اگر جريان زمين
فيدر اصلی را مد نظر قرار دهيم ،بالطبع ،جريان زمين بقياه
گرهها نيز کاهش میيابد ،که بهصورت زير بدست میآيد:
I N  Ia  Ib  Ic

د)1

که  I Nجريان زمين فيدر اصلی و  I a , I b , I cجريان
سه فاز فيدر اصلی هستند.

-2-1-3ميانگينافتولتاژ 
ديگر مسئله مهم که در سيستمهاي توزيع ماورد توجاه
شبينيکليدهابرايبازآرايي 
شکل(:)2پي 

- 3- 2نصب DG
استفاده گسترده از منابع  DGدر شبکه هااي هوشامند،
میتواند عالوه بر بهبود پروفيل ولتاژ و کااهش تلفاات ،در
قابليت اطمينان ،ايمنی ،بازده و کيفيت شابکه نقاش داشاته

قرار میگيرد ،ثابت نگه داشتن ولتاژ در حاين انتقاال تاوان
است .البته تلفات باع

میشود تا دسترسی به ايان هادف

مشکل گردد .لذا تا جايی که ممکن است بايد سعی شاود،
افت ولتاژ را به حداقل رساند .لذا داريم:
د)2

1 c
 (Vrated  (VP ) i ) / Vrated
3 p a

(Vd ) i 

باشد .لذا براي اينکه بتوان از حداکثر مزايااي  DGاساتفاده

که  (Vd ) iافت ولتاژ هار گاره و (Va ) i , (Vb ) i , (Vc ) i

کرد ،بايد بهترين مقدار و بهترين مکاان را باراي  DGپيادا

ولتاژ سه فاز هر گره است و همچنين  Vratedولتاژ فاز نامی

شود [.]25

در ابتااداي فياادر اساات .در نتيجااه ميااانگين افاات ولتاااژ

-3بيانمسئلهپيشنهادي
با اجراي جابجايی فاز ،شابکه متعاادل خواهاد شاد و
بالطبع ،جريان زمين شاخه ها نيز کاهش خواهد يافت .ولی

د  ) (Vd ) AVاز رابطه زير بدست میآيد:
n

د)3

 (Vd )i
i 1

1
n

(Vd ) AV 
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که در اين رابطه n ،بيانگر تعداد کال گارههااي شابکه
میباشد.

اين اساس مقدار تلفات کل سيستمد ) Plossبر اسااس رابطاه
زير بيان میگردد.
n

د)8

-3-1-3هزينهتعويضفاز 
براي انجام عمل تعويض فاز الزم است تا براي مادت
زمانی ،تغذيه انرژي يک سري از بارها قطع شود که با در نظر
گرفتن اهميت آن بارها ،هزينهاي را در بر خواهد داشت .لذا
بايد تعويض فازها بهگونهاي صورت گيرد کاه ايان هزيناه
حداقل گردد .اثر تعويض فاز در گره  iبرابر است با:
k

د)4

CICi   c j (t i )  L j

د)5

c j (ti )  ct j  ti

شده است که بر اساس ناوع آن دباار تجااريک کشااورزيک
صنعتیک خانگی و  )...داراي هزينه هاي مختلفی میباشدk .

تعداد کل بارهايی است که در اثر جابجايی فاز در باار iام،
برق آنها قطع میشود همچنين  t iمدت زمان قطع برق در
اثر تعويض فاز در گره  iام است .بنابراين هزينه وقفه کال
p

CIC t   CIC k
k 1

که  pتعداد گرههايی است که عمل تعويض فاز در آنها
انجام میگيرد .عالوه بر هزينه وقفاه ،هزيناه تعاويض فااز
شامل هزينه کارگر نيز خواهد بود .در نهايات تاابع هزيناه
تعويض فاز کل به صورت زير بيان میشود:
د)7

ماتريس  3*1جريان همان خط و  nتعداد کل شااخههااي
فيدر است.

-5-1-3تابعهدفپيشنهادي 
از آنجايی که در مسئله بهينه سازي مورد نظر اين مقاله،
چهار هدف کاهش تلفات ،جريان زمين فيدر اصلی ،ميانگين
افت ولتاژ و هزينه تعويض فاز در شبکه توزيع به صاورت
همزمان دنبال میشود ،لذا بايد تابع هدفی تعريف شود کاه
تمامی اين اهداف را در خود داشته باشد .بنابراين در ادامه با
استفاده از مفهوم فازي ،تابع هدف مناس

تعريف خواهاد

شد.

- 2- 3قيودمسئله 
در اجراي همزمان جابجايی فازها ،باازآرايی و نصا

د  ) CICtاز رابطه د )6بدست میآيد[:]26
د)6

j 1

که R j ،ماتريس  3*3مقاومات هار خاط فيادر و i j

j 1

که در آن  ct jهزينه هر کيلووات سااعت ،بارق قطاع

Ploss   i *j R j i j

CRt  CICt  CLt

که  CLtهزينه کارگر در کل گرههايی است که تعويض

 ،DGپس از هر اجرا بايد قيود زير رعايت شده باشند:
أ) بعد از انجام هر بازآرايی ،بايد ساختار شعاعی شبکه
حفش شود.
ب) پس از هر بازآرايی و جابجايی فاز ،تمامی باارهاا
بايد تغذيه شوند.
ج) مقدار ولتاژ گاره هاا باياد در محادوده حاداکثر و
حداقل مجاز خود باقی بماند.
د) مقدار جريان شاخهها نبايد از مقدار مجازشان بيشتر
شوند.

فاز در آنها انجام گرفته است .مدت زمان الزم براي اجراي
هر جابجايی فاز و همچنين هزينه کارگر باراي انجاام ايان
کار ،در مرجع [ ]7آورده شدهاند.

-4-1-3تلفاتتوان

-4بيانفازيمسئلهپيشنهادي 
براي اينکه بتوان پارامترهاي تلفات ،جريان زمين فيادر
اصلی ،ميانگين افت ولتاژ و هزينه تعويض فاز را به عناوان

با توجه به اهميت کاهش تلفات در شبکه هاي توزياع،

يک تابع هدف ،در کنار هم داشته باشيم ،از تابع هادف باا

اين موضوع در تابع هدف مسئله در نظر گرفته میشود .بر

متغيرهاي فازي استفاده میشود .در حوزه فازي ،هر متغيار
با يک تابع عضويت همراه است .تابع عضويت ،نشان دهنده
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درجه عضويت هر متغير است که مایتواناد مقاداري باين

فرض کنيد محدوده افت ولتاژ شبکه را بين  0/05و 0/1

صفر و يک داشته باشد.در اين بخش با اساتفاده از تئاوري

در نظر گرفته شود .مقادار  0/05باه ايان معناسات کاه در

مجموعه هاي فازي ،درجاه عضاويتی د )µباه هار کادام از

صورتيکه ولتاژ پست اصلی برابر با يک پريونيت باشد ،آنگاه

پارامترها اختصاص داده میشود .از آنجاييکه درجه عضويت

حداقل ولتاژ شبکه بايستی برابار باا  0/95پريونيات باشاد.

پارامترها داراي مقاديري بين صفر و يک میباشد ،لذا امکان

حداقل افت ولتاژ شبکه را نيز باين  0/005و  0/01در نظار

مقا يسه بين اين پارامترها ايجاد میشود .به هماين دليال در

میگيرند .اگر ميان مقادير حداکثر و حداقل مقادير افت ولتاژ

تابع هدف ،مقادير فازي را جاايگزين پارامترهااي تلفاات،

استاندارد ،ميانگين گرفته شود ،مقادير ميانگين افات ولتااژ

جريان زمين فيدر اصلی ،ميانگين افت ولتاژ و هزينه تعويض

حداکثر و حداقل شبکه برابر خواهند بود با:

فاز میکنيم.

- 1- 4تابععضويتجريانزمينفيدراصلي :
تابع عضويت جريان زمين فيدر اصالی بصاورت زيار
تعريف میشود:
I N  I N min

د)9

I N max  I N  I N min
I N  I N max

د)11

(Vd ) AV max  0/055

د)12

(Vd ) AV min  0/028

با توجه به شکل د ،)3در اين حالات   yبرابار  Vdو

همچنين  yminو  ymaxبه ترتي برابر باا  Vd minو Vd max
خواهند بود.

 0
 I N  I N min
 
 I N max  I N min
 1

اگر ميانگين افت ولتاژ کمتر از  0/028شد در تابع هدف
N

I

تعيين مقدار  IN maxبا توجه به رلههااي اضاافه جرياان
خطوط انجام میشود .همچنين  IN minنيز برابر با مقدار ايده
آل آن ،يعنی صفر در نظار گرفتاه مایشاود .نماودار تاابع

عضويت در شکل د )3آمده است .در اين حالت  y ،برابار
  I Nو همچنين  yminو  ymaxبه ترتي

برابر باا  I N minو

مقدار صفر به آن تعلق میگيرد و اگر بيشتر از  0/055شاد،
مقدار يک به آن تعلق میگيرد.

-3- 4تابععضويتهزينهتعويضفاز 
براي بيان تابع عضويت هزينه تعويض فاز از رابطه زير
استفاده میشود:
CRt  CRt min

د)13

CRt max  CRt  CRt min

 I N maxخواهند بود.

CRt  CRt max

براي تعيين

max


0
 CR  CR
t max
t
 
 CRt max  CRt min
1


CR

t

 CRtفرض میشود که جابجايی فاز در

پنج سرشاخه از فيدر انجام شده است و هزينه آن محاسابه
میشود CRt min .ني ز برابر با صفر در نظر گرفته میشود .در

اين حالت  y ،برابر  CRtو همچنين  yminو  ymaxبه ترتي
برابر با  CRt minو  CRt maxخواهند بود.
شکل(:)3تابععضويتتوابعهدف 

-2- 4تابععضويتميانگينافتولتاژ 
تابع عضويت ميانگين افت ولتاژ گره ها به اين صورت

د )10

Vd max  Vd AV  Vd min
Vd AV  Vd max

تابع عضويت تلفات به صورت زير میباشد:
Ploss  Plossmin

د)14

Plossmax  Ploss  Plossmin
Ploss  Plossmax

تعريف میشود:
Vd  Vd min

- 4- 4تابععضويتتلفاتتوان 


0
 V  V
Vd   d d min
Vd max  Vd min
 1


0
 P  P
  loss lossmin
 Plossmax  Plossmin
1


p

loss

در رابطه د )14براي تعيين  Ploss minو  Ploss maxبه ترتي ،
بهترين و بدترين حالت از آرايش فازها را در نظر گرفته و
مقادير  Ploss minو  Ploss maxمحاسبه میشوند .نماودار تاابع
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عضويت تلفات توان در شکل د )3نشان داده شده است که
در اين حالت  y ،برابر

  pو همچناين  yminو  ymaxباه

loss

برابر با  Plossminو  Plossmaxخواهند بود.

ترتي

موضوع منجر به سارعت همگرايای بااالي ايان الگاوريتم
میشود ]28و27و.[1

-1-1-5حرکتبهسمتمادهغذايي 
يک باکتري  E.coliبا توجه به محيط پيرامونش میتواند

-5- 4تابعهدففازيمسئله 
از مجموع چهاار تاابع هادف توصايف شاده در زيار
بخشهاي قبل ،يک تابع هدف فازي شده بصاورت رابطاه
زير تعريف میگردد:
OF  w1   ploss  w2   (Vd ) AV  w3   I N  w4   CRt

بااه دو روش متفاااوت حرکاات کنااد .چاارخش تاااژ هااا
نشان دهنده نوع حرکت کردن آنها میباشد .باکتري میتواند
شنا کند يا جهش داشته باشد و حرکت آن ،در طول مادت
زندگی اش بين اين دو روش متغير است .شکل د )4حرکت
باکتري را نشان میدهد [.]1
در  BFيک واحد حرکتی با جهات تصادفی ،نشاندهنده

د)15
 w3 ، w2 ، w1و  w4ضراي

وزنی هستند کاه

پريدن است و يک واحد حرکتی با جهت مشابه نسبت باه

بنابر اهميت آن فاکتور در تابع هدف از نظار طاراد در آن

آخرين مرحله ،معرف شنا کردن است .اين حرکت بصورت

ضراي

ضرب میشوند .البته بايد اين ضراي

باه گوناه اي تعياين

شوند که مجموع آنها برابر با واحد باشد .ايان تاابع هادف
توسط الگوريتم هوشمندي که در ادامه توضيح داده خواهد
شد ،بايد به مقدار مينيمم خود برسد تا جواب بهيناه قابال
قبولی ارائه داده شود.

زير بيان میشود:
)(i

د)16

) (i)(i
T

) i ( j  1, k , l )   i ( j, k , l )  C (i

که )   i ( j, k , lبيانگر موقعيت باکتري iام در مرحله
حرکت jام و توليد مثل kام و حذف و پراکندگی lام است.
) C (iطول گام و ) (iيک بردار تصادفی را مشخ

-5الگوريتمBF-SDکاربرديدرمسئله 

میکنند.

روشهاي متنوعی براي حل مسئله و پيدا کردن مقادار
بهينه قابل قبولی از تابع هدف مطرد شده وجود دارد .يکی
از اين روشها ،استفاده از الگاوريتمهااي هوشامند اسات.
الگوريتم ها در مدت زمان بسايار کمتاري نسابت باه روش
سعی و خطا به مقدار بهينه قابل قبولی مایرساند .در ايان
قسمت به معرفی الگوريتم  BF-SDپرداخته میشود .


- 1- 5الگوريتمجستجويباکتريايي 
الگوريتم جساتجوي باکترياايی نخساتين باار در ساال
 2002مطرد شد.اين الگوريتم بر اساس جساتجوي ذاذاي
باکتري  E.coliکه در روده انسان زندگی میکند ،بناا شاده
است .رفتار اين باکتري در چهار عملکرد حرکت به سمت
ماده ذذايی ،7حرکت دسته جمعی ،8توليد مثل 9و حاذف و
پراکندگی 10در حال مساائل بهيناه ساازي مادل مایشاود.
باکتري ها تا زمانی به سمت مکان هاي با مواد ذذايی بيشار
حرکت میکنند ،جهت حرکت خود را تغيير نمیدهند و اين

شکل(:)4نمائيازرفتارهايحرکتيباکتري E.Coli

-2-1-5حرکتدستهجمعي 
بح

بخشهاي قبل باراي مواردي بود که باکتريها به

صاورت منفرد عمال میکناند دبدون ايجاد سايگنال باراي
ساير باکتري ها) .ولی در اينجا بين باکتريها تبادل سايگنال
وجود دارد .لذا براي هر باکتري ،حرکت دسته جمعای باه
صورت زير تعريف میشود:
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J cc
( , i ( j, k , l )) , i  1,2,...S

د)17

s

J cc ( , P( j , k , l )   j cci ( ,  i ( j , k , l ) 
i 1

P

exp( attract  ( m   mi ) 2 ] 
m 1

s

attract

 [d

m 1

گير افتادن در نقاط بهينه

محلی جلوگيري کند .همچنينNed ،

تعداد پديده حذف و پراکندگی است وبراي هر باکتري

Ped

تعريف می شود که احتماال حاذف و پراکنادگی آن اسات
]28و27و.[1

i 1

P

] exp( repellant  ( m  mi ) 2
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s

 [h

repellant

- 2- 5الگوريتمپيچشديناميک

i 1

د)18

براي افزايش سرعت همگرايی در الگوريتم  BFمیتوان

در اياااان رابطااااه  wattract ، hrepellant ، d attractو

از الگوريتم پيچش ديناميک استفاده نمود .اساس کاار ايان

انتخاب

الگوريتم ،دوران نقاط ورودي به سمت بهترين نقطه تا ايان

 wrepellantپارامترهايی هستند که بايد بطور مناس
شوند .البته مناسا

اسات کاه  hrepellant  d attractباشاد.

)  J cc ( , P( j, k , lترکيااااا

لحظه میباشد .فلوچارت اين الگوريتم در شکل د )5مشخ

اثااااارات جاااااذب و

شده است .فرض می شود که هادف بدسات آوردن مقادار

   [1 ,..., p ]Tدفع سالول باه سالول و يکای از نقااط

مينيمم تابع ) f(xiمیباشد که مقادير  xiوروديهاي تابع مورد

حوزه بهيناه ساازي اسات .همچناين m ،  miاماين ترکيا
موقعيت باکتري iام و   mنيز mامين ترکي

باکتري مورد

نظر است.

نظر هستند .در ابتدا  xiها که تعداد آنها برابر با  mاست ،بطور
تصادفی انتخاب میشوند ولی در در مراحل بعادي ،باراي
بدست آوردن مکان آنها از رابطه زير استفاده میشود:


-3-1-5توليدمثل 

xi (k  1)  s n (r ,  ) xi (k )  (s n (r ,  )  I n ) x

د)19

پس از تعداد  Ncگام حرکت ،يک گام دمرحله) ،تولياد
مثل اتفاق می افتد .تعداد  Nreنمايانگر تعداد مراحال تولياد
مثل است .اگر تعداد کل باکتري ها برابار باا  Sدياک عادد
صحيح زوج مثبت) ،در نظر گرفته شود و تعداد  Srبااکتري
داراي ذذا و سالمت کافی باشند ،بنابراين تعداد  Srبااکتري
تکثير می شوند و تعداد  Srباکتري نيز از بين میروناد .لاذا

کااه در آن ) xi(kورودي iام در مرحلااه kام اساات.

*x

ورودي اسات کااه بااه ازاي آن ،تااابع در مرحلااه kام داراي
کمترين مقدار میباشد Sn(r,) .ماتريس چرخش نام دارد که
به صورت زير تعريف میشود ]29و:[30
n -1

i

))) S n (r ,  )  r  ( (R nn-i,n 1- j ( ni ,n1 j

د)20

i 1

j1

همواره تعداد باکتريها  Sمیباشد.
که،

-4-1-5حذفوپراکندگي 
شنا کاردن ،زمينه را باراي جااستجوي محاالی ،مهياا
می سااازد و فرآينااد تولياد نسال باه همگرايای سارعت
می بخشد .حال آنکه يک فضاي وسيع تنها با شانا و تولياد
نسل براي جستجوي بهترين نقطه سراسري نمیتواند کافی
باشد .در الگوريتم جس تجوي باکتريايی پيشاامد پراکنادگی
بعد از تعداد معينی از فرآيند توليد نسل اتفاق میافتد .ابتدا
يک باکتري با توجه باه احتماال از پايش تنظايم شاده

Ped

انتخاب میشود تا به موقعيت ديگري در محيط پراکنده شده
و حرکت داده شود .اين اتفاق ها میتواند بطاور ماؤثري از
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در اين روابط  ،که زاويه دوران يا چارخش ناام دارد،
عددي بين صفر و  2است .به  rنيز شعاع دوران میگويند
که آن هم عددي بين صفر و يک است .اين دو ،پارامترهاي
تنظيم الگوريتم می باشند n .نيز تعاداد بعاد فضااي مسائله
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استi,j .زاويه دوران بين بعد iام و jام است .براي سادگی

در اين مرحله به پايان رسيد ،الگوريتم جستجوي باکتريايی

کار ،تمامی  ها را با هم برابر میگيرند .در هر مرحله * xبه

وارد مراحل بعدي خود ،يعنی مراحل توليد مثل و حذف و

روز رسانی میشود و الگوريتم آنقدر ادامه میيابد که يا باه

پراکندگی میشود .الگوريتم جستجوي باکتريايی کار عادي

 kmaxبرسيم و يا جواب ها به يک نقطه همگرا شده باشند و

خود را ادامه می دهد تا در مراحل بعدي دوباره به الگوريتم

ديگر تغيير نکنند [.]31

پيچش ديناميک برسيم [.]31
مهمترين ويژگی که میتوان براي الگوريتم ارائاه شاده

- 3- 5بکارگيري الگوريتمپ يچشدينامي کدر
الگوريتمجستجويباکتريايي( )BF-SD

بيان نمود ،سرعت و دقت باالي آن نسبت به الگوريتمهاي
استفاده شده قبلی خود در اين زمينه میباشد.

يکی از معايبی که براي الگاوريتم باکترياايی مایتاوان
عنوان کرد ،جهش باکتري به صورت تصادفی میباشد .اين
جهش تصادفی ،بازده و کارآيی الگوريتم را کاهش میدهد.
از اين رو ،محققان و پژوهشگران براي رفع اين مشاکل از
الگوريتم هاي ديگري در کنار الگاوريتم باکترياايی اساتفاده
کرده اند تا جهش باکتري به صورت هدفمناد و باه سامت
نقطه بهينه باشد .در ] [2باراي حال ايان موضاوع از روش
نلدر -ميد 11استفاده کرده است .در مرجاع [ ]1از الگاوريتم
بهينه سازي تجمع ذرات ،12براي اين منظور اساتفاده کارده
است.
روشی که در اينجا معرفی استفاده شده است ،بکارگيري
الگوريتم پيچش ديناميک در الگوريتم جستجوي باکتريايی
است .همانگونه که در شکل د )6نشان داده شده است ،اين
الگوريتم به اين صورت عمل میکند که پس از اينکه مراحل
حرکت و شناي تمامی باکتري ها انجام شد m،بااکتري کاه
بدترين مکان را دارند ،انتخاب میشوند و به همراه بهترين
باکتري دباکتري با کمترين مقدار تابع هدف د* ))xبه عنوان
ورودي ،به الگوريتم پايچش دينامياک معرفای مایشاوند.
الگوريتم پيچش ديناميک طی مراحلی که قبالً در مورد آن،
توضيح داده شد دشکلد ،))5باکتريها را به سمت باکتريی که
داراي تابع هدف بهينهتري است ،حرکت میدهاد .پاس از
اجااراي مرحلااه kام د...و3و2و )k=1از الگااوريتم پاايچش
ديناميک x* ،بروز رسانی شده و به مرحله  k+1میرويم .اين
روند تا رسيدن به  kmaxادامه میيابد .اين عمل باع

میشود

تا باکتريهايی که مکان بدتري دارند به سمت بهترين مکان
د* ) xحرکت کنند .بعد از اينکه کار الگوريتم پيچش ديناميک

شکل(:)5فلوچارتالگوريت مپيچشديناميک 

-6روشپيشنهاديدرحلمسئلهبااس تفاده
ازالگوريتمBF-SD
در اين قسمت به نحوه استفاده از الگوريتم  BF-SDدر
جابجايی فاز ،بازآرايی و مکان يابی  DGپرداخته میشود.
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شکل د :)6فلوچارت الگوريتم  BF-SD

- 1- 6الگوريتمBF-SDدرجابجاييفاز 

- 2- 6الگوريتمBF-SDدربازآرايي 

جابجايی فاز ،به دو صورت توالی منفی و مثبت ،انجام

در برخی از شبکه هاي توزيع کليد هايی براي باازآرايی

می شود .بنابراين سه حالت مختلف براي اتصال يک بار به

در شبکه در نظر گرفته میشود .هر کليد ،دو حالت قطع يا

شبکه در نظر گرفته میشود .اگر شبکه داراي  nباس باشد و

وصل دارد .اگر  kکليد در شبکه در نظر گرفته شود ،طاول

تمامی باسها قابليت جابجايی فاز را داشته باشند ،طول هر

هر باکتري نيز برابر با  kخواهد بود و هر يک از قسمتها ي

باکتري نيز برابر با  nخواهد بود دشکل د .))7هر قسمت از

باکتري نيز حالت قطع يا وصل بودن کليد را نشان میدهاد

اين باکتري ،می تواند سه حالات مختلاف را باا توجاه باه

دشکلد .))7

حالت هاي ممکن براي جابجايی فاز ،دارا باشاد .همچناين
تعداد باکتري ها ) (Sرا دو تا سه برابر طول باکتريها ،يعنای
عددي بين  2nتا  3nدر نظر میگيرند.
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کرد .در اين مقاله عالوه بر مکان DGهاا ،مقادار آنهاا نياز

 - 3- 6الگوريتم  BF-SDدر مکانيابی DG
در مکان يابی  DGها ،الگاوريتم از باين نقااط از پايش
تعيين شده اي ،بهترين نقطهها را براي نص

بصورت متغير در نظر گرفته

 DGپيدا خواهد


باس n

باس n- 1

...

باس 2

باس 1

الف)باکترينمونهجابجايي 

کليد k

کليد k- 1

...

کليد 2

کليد 1

ب)باکترينمونهبازآرايي 

مقدار DGدgام)

...

مقدار  DGد1ام)

مکان  DGدgام)

...

مکان  DGد1ام)

ج)باکترينمونهجايابيDG

شکل(:)7باکترينمونهدرجابجاييفاز،بازآراييوجايابي DG


شده است .حال اگر تعداد DGهايی که قرار است در شبکه

کولر گازي در فصال تابساتان ،ناتعاادلی زياادي در شابکه

قرار بگيرند برابر با  gباشد ،آنگاه طول هر باکتري برابر با

بوجود میآيد .در شکل د )8دياگرام تک خطی شبکه نمايش

 2gخواهد بود .در هر باکتري g ،قسمت اول ،مربوط به

داده شده است .در اين شکل ،عالمت  نشان دهنده مکان

مکان DGها و  gقسمت دوم هر باکتري مربوط به مقدار

ترانس هاي توزيع  11KV/400Vو عالمت  گارههاايی را

DGها میباشد دشکلد .))7

نشان میدهد که فيدر به چند شاخه تقسيم شده است و اين



گره ها بدون بار محسوب می شوند .در شبيه ساازي ،ولتااژ

- 4- 6الگ وريتمBF-SDدرعملک ردهمزم ان

فيدر اصلی برابر با  1/05پريونيت باا زاوياه صافر در نظار

جابجاييفاز،بازآراييوجايابيDGها 
در اين بخش ،الگوريتم  BF-SDبکار گرفته میشود تا

با استفاده از آن ،جابجاايی فااز ،باازآرايی و جاياابی ،DG
صورت گيرد تاا مشاکالت تلفاات تاوان و افات ولتااژ و
نامتعادلی در شبکه بطور همزمان بهبود يابد .براي اين منظور
اگر تعداد باس هاي شبکه برابر با  nو تعداد کليدهاايی کاه
براي بازآرايی در نظر گرفته شده است برابار باا  kباشاد و
تعداد DGهايی که می خواهيم در شبکه جايگاذاري کنايم،
برابر با  gباشد ،آنگاه طول هر بااکتري برابار باا n+k+2g

خواهد بود .همچناين تعاداد بااکتري هاا نياز عاددي باين
) 2*(n+k+2gتا ) 3*(n+k+2gمی باشد .فلوچارت کامال
الگوريتم مورد نظر در شکل د )6آمده است.

-7نتايجشبيهسازي
- 1- 7اطالعاتاوليه
براي نشان دادن تاثير الگوريتم پيشنهادي ،الگوريتم روي

گرفته شده است .خط چين هاي نشان داده شاده در شاکل
د ،)8جزء شبکه اصلی نيستند و براي ايان در نظار گرفتاه
شدهاند تا شبکه قابليت بازآرايی را نيز داشاته باشاد .باراي
اينکه شبکه ساختار شعاعی خود را حفش کناد ،کليادهااي
بستهاي در گرههاي  61و  70و  72در نظر گرفته شده است
تا در صورت لزوم اين کليدها باز شوند .براي ايان شابکه،
چهار  DGبا حداکثر توان نامی  500KVAدر نظار گرفتاه
شده است .اين DGها میتوانند باصورت مرحاالهاي و باا
پلا ااههااااي  50KVAتغيا ااير کنا ااند د 500KVAو ...و
200و150و100وDG .)50ها بصورت سه فاز متقاارن و باا
ضري توان  0/85در نظر گرفته شدهاند .کل بار اکتيو شبکه
برابر 10/78MWو بار راکتيو شابکه برابار باا 6/66MVar
میباشد .اطالعات کاملتر در مورد شبکه در مرجع [ ]1آورده
شده است .همچنين پارامترهاي تنظيم الگوريتم  BF-SDدر
جدول د )1آورده شدهاند.
قابل ذکر است که در همه سناريوها=140 ،INmin=0 ،
،(Vd)AVmax = 0/055 ،(Vd)AVmin =0 /028 ،INmax

فيدر  3062اهواز اجرا شده اسات .در ايان شابکه بارهااي

 CRtmin =0و  CRtmax = 4200می باشد .مقاادير Plossmin

مسکونی و تجاري وجود دارند .به دليل وجود تعداد زيادي

و  Plossnaxدر هر چهار ساناريو متفااوت هساتند و باراي
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سناريوي :2جابجايی فاز و مکان ياابی و انادازه ياابی

شبکه را در نظر گرفت.

 DGبطور همزمان انجام میشود.
سناريوي :3جابجايی فااز و باازآرايی بطاور همزماان
انجام میشود.
سناريوي:4جابجايی فاز و بازآرايی و مکاان ياابی و
اندازه يابی  DGبطور همزمان انجام میشود.
نقاط معرفی شده جهت انجام جابجايی فاز و همچنين
نوع جابجايی دتاوالی چپگارد و راساتگرد) در هار چهاار
سناريو مشابه هم بوده که در جدول د )2آمده است .مکاان
 DGو اندازه آنها در سناريوهاي  2و  4و همچنبن کليدهاي
باز و بسته براي انجاام باازآرايی در ساناريوهاي  3و  4در
جاادول د )1مشااخ

شکل(:)8دياگرامتکخطيفيدر3062اهواز 

شاادهانااد .نتااايج بکااارگيري چهااار

سناريوي معرفی شده نيز بصورت جدول د )3بدست آماده
جدول(:)1پارامترهايالگوريتمBF-SDبرايشبکه72باسه
عنوانپارامتر 

است .در ستون مربوط به سناريوي  1شاهد کااهش شاديد

مقدار 

تعداد باکتر ي )(S

جريان زمين فيدر اصلی به ميزان تقريباً  331آمپر هستيم .در

200
4
10
4
2
0/2
100
50

تعداد مرحله شنا )(N s
تعداد مرحله حرکت )(Nc
تعداد مرحله توليد مثل )(Nre
تعداد مرحله حذف و پراکندگی )(Ned
احتمال حذف و پراکندگی در هر مرحله )(Ped
تعداد باکتريهاي کانديد براي پيچش ديناميک )(m
تعداد حداکثر بار ،اجرا ي الگوريتم ) SD(kmax

اين سناريو ،کارايی جابجايی فاز در متعاادل کاردن شابکه
مشخ

سناريوي  1در جدول د )4آمده است.
در اين سناريو شاهد کاهش تلفات نيز هستيم .علت اين
کاهش تلفات را با استفاده از يک قضيه رياضی میتوان بيان
کرد " .حاصل جمع توان دوم سه عدددکه مجموع آنها ثابت

/4

زاويه پيچش )(

شده است .مي زان بار سه فاز قبل و بعد از اجاراي



است) ،زمانی حداقل میشود که آن سه عدد به هم نزديک و
در حالت ايده آل با هم برابر باشند" .بنابراين با متعادل شدن

- 2- 7اجرايالگوريتم 

جريان سه فاز ،تلفات نيز کاهش میيابد .اگر به تلفاات باه

براي اجراي الگوريتم بر روي شبکه مورد نظار ،چهاار

ديد يک بار متغير نگاه کنيم ،با کاهش تلفات ،جريان خطوط

سناريو مختلف بصورت زير تعريف شده است:

کاهش يافته و بالطبع ،افت ولتاژ روي خطوط کاهش يافته و

سناريوي :1فقط جابجايی فاز انجام میشود.

در نهايت بهبود در پروفيل ولتاژ را خواهيم داشت .
واندازهآنهاج)حالتهايکليدهابرايبازآرايي 

جدول(:)2الف)نقاطکانديدبرايجابجاييفازب)نقاطکانديدبراينصبDG

الف) 

سناريوهاي  1تا 4

گره
*

توالی

37

38

44

48

60

65

67

-1

1

-1

1

1

1

-1



ب) 

سناريوهاي  2و 4

ج) 

سناريوهاي  3و 4

گره

17

26

26

67

اندازه )(KVA

500

500

500

500

کليدها

کليد 1

کليد 2

کليد 3

کليد 4

کليد 5

کليد 6

حالت

باز

بسته

باز

بسته

باز

بسته

*عدد  - 1به معناي توالی چپگرد و عدد  1به معناي توالی راستگرد است
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جريان زمين بارها ،تقابل جرياانهااي زماين فيادر اصالی

جدول(:)3نتايجچهارسناري و 
پارامتر

قبل از اجراي

سناريوي سناريوي سناريوي سناريوي
1

الگوريتم

3

2

4

جريان زمين
شاخه اصلی

1/98

333

0/68

2/27

1/21

دآمپر)
متوسط افت
ولتاژ د)%
تلفات د)KW

3/77

3/75

2/99

3/60

2/87

307

286/5

184/7

274/3

177/6

هزينه
جابجايی

طوري برهم بخورد که اين جريان افزايش يابد.
در سناريوي  4کاهش جرياان زماين ،ناشای از انجاام
جابجايی فاز است .دليل اصلی بهبود پروفيل ولتاژ و کاهش
تلفات هم با همان تفاسير ساناريوهاي  1تاا  ،3باازآرايی و
نص

 DGمیباشد.
در مورد مکان  DGها هم میتاوان گفات کاه DGهاا

حتی االمکان به انتهاي شاخه ها رانده میشوند .زيرا با ايان
کار هم پروفيل ولتاژ بهتر مایشاود و هام تلفاات کااهش

0

2300

2300

2300

2300

فازها د) $

میيابد .مقدار  DGهميشه بيشترين مقدار انتخاب شده است
زيرا اگر  DGرا يک بار با توان منفی در نظر بگيريم ،در اين

جدول(:)4بارهايسهفازقبلوبعدازاجرايسناريوي 1
قبل از اجراي الگوريتم
دوات)

بعد از سناريو  1دوات)

صورت بار شبکه کاهش میيابد و باا کااهش باار ،تلفاات
کاهش و پروفيل ولتاژ بهبود میيابد.
همچنين نمودارهااي مياانگين افات ولتااژ و مجماوع

بار فاز a

4579+2834/5j

3594/5+2227/4j

جريان سه فاز شاخه ها دجريان زمين) در شکلهااي د )9و

بار فاز b

3621/2+2249j

3571/7+2219/3j

د )10آمده است.

بار فاز c

2580/2+1582/7j

3614/2+2219/6j

450
initial condition
scenerio1

400

scenerio2
scenerio3

در سناريوي  2جريان زماين فيادر اصالی نسابت باه

350

scenerio4
300

سناريوي  1افزايش کمی داشته است .عماده تااثير  DGدر

250
)I N(A

200

شبکه ،بهبود پروفيل ولتاژ است .لذا با افزايش ولتاژ بارهاا،

150

جريان سه فاز آنها کاهش يافته و بالطبع جريان زماين نياز
کاهش میيابد .بنابراين چون حضور  DGتاثيرات متفااوتی

100

50

70

را در ولتاژ گرههاي مختلف دارد ،لذا در کاهش جريان زمي ن

هادرچهارسناريو 
نشاخه 

شکل(:)9جريانزمي

بارهاي مختلف نيز تاثيرات متفاوت داشته و همين موضوع
باع

1.06

شده تا تقابل جريانهاي زمين در شاخه اصلی ،به هم

initial condition
scenario 1
1.05

scenario 2

خورده و اين جريان در سناريوي  2افزايش يابد .وجود DG

scenario 3
scenario 4

1.04

کاهش بار شبکه از ديد باس مبنا میشود و در نتيجه،

1.03

جريان شبکه و شاخه ها کاهش میيابد .اين کاهش جريان،

1.02

خود عامل اصلی کاهش تلفات در اين سناريو میباشد.

1.01

1

در سناريوي  3شبکه دچار بازآرايی شده است .ساختار
شبکه طوري تغيير يافته که بارها به باس مبنا نزديکتر شده و
ولتاژ آنها افزايش يابد .با افزايش ولتاژ بارها ،جرياان آنهاا
کاهش میيابد و بالطبع ،تلفات و جريان زمين بارها کاهش

)Vavg(pu

باع

60

50

40
bus namber

30

20

10

0
0

70

60

50

40
bus number

30

20

10

0.99
0

هادرچهارسناريو
نافتولتاژگره 

شکل(:)10ميانگي

تمها
- 3- 7مقايسهنتايجباديگرالگوري 

نيز میيابد .البته الزم به ذکر است که بازآرايی هميشه جريان

براي نشان دادن عملکرد الگوريتم  ،BF-SDسناريوي 1

زمين فيدر اصلی را کاهش نمیدهد و ممکن است با کاهش

را با روش هاي اشاره شده در مرجع [ ]1مقايسه مایکنايم.
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نتايج مقايسه بصورت جدول د )5آمدهاند .با مقايسه رديف
مربوط به جريان زمين مشخ

انرژيتلفشدهقبلازاجرايالگوريتم= 
ميزانکاهشتلفاتانرژي-انرژيتلفشدهبعدازاجرايالگوريتم 

است که الگوريتم BF-SD

د )21

نسبت به ساير الگوريتمها بسايار بهتار عمال کارده اسات.
همچنين اين الگوريتم در کاهش تلفات و متوسط افت ولتاژ

اگر هزينه هر کيلووات ساعت انرژي برابر با  0/07دالر

نيز نتايج بهتري را نسبت به ساير الگوريتم ها داشته اسات.

در نظر گرفته شود و فرض شود در طول سال فقط يکباار

همچنين نمودار شکل د ،)11بيانگر سرعت و دقات بااالي

نتايج اين الگوريتم روي شبکه پياده سازي شود ،ميزان هزينه

اين الگوريتم ،در مقايسه با الگوريتمهااي  BFو BF-PSO

صرفه جويی شده در اثر اجراي الگوريتم ،در طی يک سال

میباشد.

برابر خواهد بود با:
= هزينه صرفه جويی شده ساالنه

مهايمتفاوت 
جدول(:)5نتايجحاصلازالگوريت 
الگوريتمها
جريان شاخه
اصلی دآمپر)

Proposed
BF-SD

BF-PSO
][1

]BF[ 1

]GA[1

]IA[ 1

1/98

113

114

130

121

3/7585

3/7589

3/7593

3/7590

هزينه اجراي الگوريتم پيشنهادي *0/07 -ميزان کاهش تلفات انرژ ي

د)22
ميزان هزينه صرفه جويی شده در هر سناريو را میتوان
در جدول د )6مشاهده کرد.

متوسط افت
3/7576

ولتاژ

جدول(:)6هزينهصرفهجوييشدهدراثراجرايالگوريتم 

ددر صد)
تلفات

286/5

دکيلووات)

289

291

289/7

درچهارسناريو 

289/5

سناريوي 

سناريوي 

سناريوي 

سناريوي 

1

2

3

4

0.2
proposed BF-SD

ميزان هزينه ناشی

0.18

BF-PSO

0.16

از کاهش تلفات

0.14

ددالر)

BF

70

80

60

50

40
interval

30

20

10

fitness

0.12

0.1

الگوريتم ددالر)

0.08

ميزان هزينه صرفه

0.06

جويی شده ساالنه

0.04
0

تمها
شکل(:)11نمودارهمگراييالگوري 

-8توجيهاقتصادي
الگوريتم و روشهاي پيشنهادي در اين مقاله عاالوه بار
اينکه در کيفيت بهره برداري شبکه تاثير مثبت داشتند ،بلکه
از نظر اقتصادي نيز نتايج مثبتی را به هماراه داشاته اسات.
تلفات انرژي ساليانه شبکه بصورت زير تعريف میشود:
) (KW) *8760(hتوان تلف شده= ) (KWhانرژي تلف شده

د)20
بنابراين ميزان کاهش تلفات انرژي از رابطه د )21بدست
میآيد :

هزينه اجراي

12570

2300
10270

74994

2300
72694

20051

2300
17751

79348

2300
77048

ددالر)


همانطور که مشخ

است در سناريوهاي  2و  4ميزان

سود حاصل از اجراي الگوريتم در شبکه بسيار بيشتر از دو
سناريوي ديگر است .علت آن هم وجود  DGمیباشد کاه
باع

کاهش قابل توجه تلفات شده است .چاون در اينجاا

هزينه نص

 DGدر نظر گرفته نشده است ،بنابراين هزيناه

صرفه جويی شده در اين سناريوها زيادتر شده است.
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شد .با بررسی نتايج بدست آمده ،مشاخ

شاد کاه ابازار
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. جابجايی فازها مایباشاد،اصلی براي متعادل کردن شبکه
هرچند جابجايی فاز در کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ
موثر است ولی اين تاثيرات به اندازه اي نيست کاه از ايان
روش به عنوان يک روش اصلی براي اين منظاور اساتفاده
 از ابزارهااي مهام درDG

 در مقابل بازآرايی و نص.شود

 اين موضاوع را.کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ هستند
 داراي هزيناه قابالDG

هم بايد در نظر داشت کاه نصا

 مزيات اصاالی روشهاااي بااازآرايی و.تاوجهی م ایباشااد
 هزينه بسيار کم،جابجايی فاز که در اين مقاله مطرد شدند
.اجراي آنها میباشد
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