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Abstract:
In this paper, the modified bee optimization algorithm is proposed to appropriate switches
placement regarding distributed generation to maximize the feeders’ reliability of a
typical distribution network in Mazandaran. In this regard, actual network information
including number of consumers, average consumption, feeders failures, feeders access
time, repair time, etc. are used to determine network reliability indices. The optimal
location of switches is determined by different scenarios due to the presence of distributed
generation and the importance of feeders in the studied network. Moreover, the effect of
cut-out fuses and ring points on feeders is considered in determining the appropriate
switches placement, which is usually not considered in the reliability analysis of the
distribution network and switches placement. Different indices are considered to
determine the importance of feeders and a questionnaire has been prepared to utilize the
personnel experiences of the distribution company to weigh these indices. Comparing and
analyzing the results shows the ability of the proposed method in determining the
appropriate switches locations in a real network.
Keywords: Switch Placement, Reliability, Optimization, Bee Algorithm, Distribution
Network.
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چکیده :در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینهسازی زنبورعسل بهبودیافته ،جایابی مناسب کلیدها برای بیشینهسازی قابلیت
اطمینان فیدرهای شبکة توزیع نمونه در استان مازندران با در نظر گرفتن تولید پراکنده پیشنهاد میشود .در این راستا ،اطالعات واقعی
شبکه شامل تعداد مصرفکنندهها ،مقدار متوسط مصرف ،خرابی فیدرها ،مدت دسترسی به فیدرها ،زمان تعمیر و  ...برای تعیین
شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه استفاده میشوند .مکان بهینة کلیدها ،با توجه به سناریوهای مختلف ناشی از حضور تولید پراکنده
و اهمیت فیدرها ،در شبکة مطالعهشده تعیین میشود .همچنین ،تأثیر کلیدهای کاتاوت تیغهای و نقاط رینگ موجود در فیدرها در
تعیین مکان مناسب کلیدها لحاظ شده است که معموالً در تحلیلهای قابلیت اطمینان شبکة توزیع و جایابی کلیدها در نظر گرفته
نمیشود .برای تعیین اهمیت فیدرها ،شاخصهای مختلفی لحاظ شده و بهمنظور وزندهی به این شاخصها ،پرسشنامهای تهیه شده
است تا از تجارب پرسنل شرکت توزیع استفاده شود .مقایسه و تحلیل نتایج بهدستآمده ،نشاندهندة توانایی روش پیشنهادی در
تعیین مکان مناسب کلیدها در یک شبکة واقعی است.

واژههای

کلیدی :جایابی کلید ،قابلیت اطمینان ،بهینهسازی ،الگوریتم زنبورعسل ،شبکة توزیع

 -1مقدمه

1

در صورت بروز خطا در بخشی از شبکة توزیعع ،الزم
است مراحلی طی شود تعا شعبکه بعه حالعت ععادی خعود
بازگردد؛ زیرا با بروز خطا ،کلید قدرت موجود در ابتعدای
 1تاریخ ارسال مقاله1398/03/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/06/17 :

فیدر ،برق فیعدر را قطعع معی کنعد .بنعابراین ،کعل فیعدر و
پست های توزیعی که با ایعن فیعدر تغذیعه معی شعوند ،در
خاموشی به سر خواهند بعرد؛ ازایعن رو الزم اسعت مکعان
خطا ،پیدا و سکسعیونرهای مناسعب قطعع شعود ،عملیعات
مانور صورت گیرد ،بار فیعدر تغذیعه شعود و تنهعا ناحیعة
آسیب دیده (و قسمت هایی از فیدر که امکان انجعام معانور
برای تغذیه آنها وجود ندارد) تا رفع عیب ،بی بعرق بمانعد.

نام نویسندة مسئول :حسین قلیزاده نرم

با این توصیف ،واضح اسعت تعالش تمعامی شعرکتهعای

نشانی نویسندة مسئول :ایران  -شاهرود  -دانشگاه صنعتی شاهرود

توزیع به کاهش زمان مکانیعابی خطعا و حعوزة خاموشعی

 -دانشکدة مهندسی برق و رباتیک

معطوف باشد؛ چون سود ب یشتری را به دنبعال دارد .بعرای
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ارزیابی قابلیت اطمینان در شعبکه ،شعاخص هعای مختلفعی

براساس یک مدل برنامهریزی محدب عدد صعحیح ترکیبعی

وجود دارد؛ ازجمله شاخص متوسط زمان قطععی سیسعتم

پیشنهاد شده است .در مرجع [ ،]16جایابی کلیدهای کنتعرل

( ،)1SAIDIمتوسععط فرکععانع قطعععیسیسععتم (،)2SAIFI

از راه دور ،با در نظر گرفتن ریسک اقتصادی ناشعی از نبعود

شاخص کل انرژی تأمین نشده ( ،)3ENSشاخص متوسعط

اطمینان در دستاوردهای حاصل از اسعتقرار ایعن تجهیعزات

دسترسی به انرژی ( )4ASAIو . ...

انجام شده است .در مرجعع [ ،]17جایعابی ادوات حفعاظتی

سکسیونرها نقش مهمعی را در بهبعود قابلیعت اطمینعان

مانند فیوز و ریکلوزر ،با در نظعر گعرفتن ععدم قطعیعت در

سیستم دارند؛ ازایعنرو ،تععداد و مکعان آنهعا بایعد بعهطعور

میزان خرابی موقتی و دائم ،میزان تعمیر و بار انجام شعده و

هوشمندانه و مناسب تعیین شود .الگوریتم هعا و روش هعای

از روشهای برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح ترکیبی برای

متعددی برای تعیعین تععداد و مکعان بهینعة سکسعیونرها در

حل مسئلة جایابی استفاده شده است .در مرجعع [ ،]18یعک

شبکة توزیع هوایی مطرح و ارائه شده است؛ برای مثعال ،در

مدل برنامهریزی عدد صحیح ترکیبی برای جایابی کلیعدهای

مرجععع [ ،]1روش آبکععاری فععوالد بععرای تعیععین مکععان

جداکننده با در نظر گرفتن احتمال عملکرد اشتباه ،برای ایعن

سکسیونرها استفاده شده اسعت .در مرجعع [ ،]2یعک روش

تجهیزات ارائه شده است .در مرجع [ ،]19جایابی کلیعدهای

ابتکاری برای تعیین تعداد و مکان سکسیونرها ارائه شده که

کنترل از راه دور در حضور تولید پراکنده انجام شده اسعت.

در آن ،فقط به نوع کلیدهای اتوماتیک توجه شده اسعت .در

در مرجع [ ،]20یک مدل برنامهریزی ععدد صعحیح ترکیبعی

مراجع [ ]3و [ ،]4با جستجوی مستقیم و یکایعک شعماری،

برای جایابی همزمان نشانگر خطا و کلیدهای جداکننعده در

تعداد و مکان سکسعیونرهای شعبکة توزیعع مشعخص شعده

شبکههای توزیع ارائه شده است .در مرجعع [ ،]21تععداد و

اسععت .در مرجععع [ ،]5روشععی مبتنععی بععر جابععهجععایی

مکان کلیدهای کنترل از راه دور ،با هدف حداکثرکردن سود

سکسیونرهای موجود در شبکه بهمنظور دستیابی بعه قابلیعت

مورد انتظار و حداقلکردن ریسک تعیین شده است.

اطمینان بهتر ارائه شده است .در مرجع [ ،]6روشی مبتنی بر

در همععة ایععن پعع وهشهععای انجععامشععده ،فععرب بععر

تعویض شاخه برای مکانیعابی سکسعیونرها و نقعاط معانور

اتوماتیکبودن سکسیونرها بوده است و دربارة شعبکههعا بعا

مطرح شده است که در آن ،با حذف و اضافه کردن شاخهها

سکسیونرهای دستی بحث نشده است .در این مقالعه ،مکعان

در فیدرهای فشار متوسط ،ساختار بهینه جستجو میشود .از

بهینة نصب سکسیونرها و ریکلوزرها با هدف بهبود قابلیعت

روشها و الگوریتمهای بهینهسازی گونعاگونی ،ماننعد اصعل

اطمینان شبکة توزیع و با در نظر گرفتن تأثیر تولید پراکنعده،

بهینه سعازی بلمعن ،[2] 5الگعوریتم ژنتیعک ،[7] 6آب کعاری

نقاط رینگ ،کلیدهای کاتاوت تیغهای و همچنین ،اولویعت

9

فیدرها نسبت به یکدیگر تعیعین معیشعود .منظعور از نقعاط

] ،[10الگوریتم ایمنی ،[11] 10الگوریتم  ،[12[ 11PSOبعرای

رینگ در شبکه ،نقاطی است که در صورت قطع تغذیة فیدر

حل مسئلة مکانیابی کلیدها در شبکههعای توزیعع و بهبعود

از مسیر اصلی بتوان شبکه را از محل این نقاط با مسعیرهای

قابلیت اطمینان استفاده شده اسعت .در مرجعع [ ،]13مسعئلة

دیگر تغذیه کعرد تعا مقعدار خاموشعی را کعاهش داد .بعرای

جایابی کلیدهای جداکننعده بعا قابلیعت کنتعرل از راه دور و

تفکیک کلیدهای اتوماتیک از کاتاوتهعا و سکسعیونرهای

اتومات بهصورت برنامهریزی خطعی ععدد صعحیح ترکیبعی

دستی ،کلیدها به دو صعورت سعریع و کنعد در نظعر گرفتعه

مدل شده است .مرجع [ ]14یک الگوریتم  PSOچند هدفة

میشوند .جداکردن بخش آسیبدیده از بخش سعالم شعبکه

باینری برای جایابی ادوات حفاظتی ،مانند فیعوز و ریکلعوزر

توسط کلیدهای اتوماتیک ،آنی فرب شده اسعت؛ امعا بعرای

در سیستم توزیع ،با در نظر گرفتن تولیعد پراکنعده پیشعنهاد

کلیدهای کند ،زمان دسترسی به کلید لحاظ میشود .گفتنعی

داده است .در مرجع [ ،]15جایعابی کلیعدهای کنتعرل از راه

است در این پ وهش ،کلیدهای اتوماتیک بهصورت کلید تند

دور بهمنظور بهبود کارآیی بازیابی شبکة توزیع و بهینهکردن

 -کند در نظر گرفته شدهاند .منظعور از عملکعرد تنعد ،قطعع

مزایای قابلیت اطمینان ،با در نظر گرفتن هزینة ایعن کلیعدها

سریع کلید بعد از وقوع خطا است؛ درحالیکه خطای پشت

فوالد ،[8] 7برنامهریزی دودوئعی،[9] 8الگعوریتم مورچگعان
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n

آن میتواند کند قطع شود .در نظعر گعرفتن ایعن وی گعی در
صورت نبودن رینگ تأثیری نعدارد؛ امعا در حضعور رینعگ،
مدت زمان بیبرقی از مدت زمان دسترسی و تعمیر به مدت

i j Ni j

()2
ij

زمععان دسترسععی کععاهش مععییابععد .ایععن موضععوع دربععارة
کاتاوتها و سکسیونرهای دستی نیز صدق میکنعد .بعرای
تعیین مکان بهینة کلیدها از الگوریتم بهینهسازی زنبورعسعل
بهبودیافته استفاده میشعود .روش پیشعنهادی بعرای جایعابی

λ
j 1
n

N
j1

n

j

Ui Ni
j

()3
ij

بهینة محل نصب سکسیونرها و ریکلوزرها روی چهار فیدر



j 1
n

N

قابلیت اطمینان شبکه ،از گزارشعات آمعاری سعاالنة واقععی

SAIDI i 

j1

یک شبکة توزیع نمونه در استان مازندران پیادهسعازی شعده
است .همچنین ،در این مقاله بعرای محاسعبة شعاخص هعای

SAIFIi 

n

()4

i j (a) U i j

L

ENSi 

j1

L i (a)  L i (p)f
j

j

اسععتفاده شععده اسععت .بععرای اولویععتبنععدی فیععدرها نیععز
پرسشنامه ای تهیه شده است تا نظرات کارشناسان خبره نیعز
در جایابی کلیدها لحاظ شود.

iام  i j ،نرخ خرابی نقطعه بعار jام در فیعدر iام و  U i jنیعز
زمان خروج سالیانة نقطة بار jام در فیدر iام است .همچنین،

 -2فرمولبندی مسئله
تاکنون توابع مختلفی برای جایعابی بهینعة کلیعدها ارائعه
شده است .در این مقاله ،تعابع هعدف ( )OFزیعر بعهمنظعور
جایابی بهینة کلیدها برای افزایش قابلیت اطمینعان شعبکه در
نظر گرفته شده است.
m

SAIDi SAIFIi ENSi
( OF = min ∑ Wi
+
+
)
SAIDb SAIFIb ENSb

()1

در روابط باال N i j ،تعداد مشعترکین نقععطة jام در فیعدر

) Li j (aو ) Li j (pبهترتیب بیانکنندة مقععدار متوسععط بار
پست توزیع و مقدار پیک بار در نقطة بار jام در فیعدر iام و
 fمقدار ضریب بار پست در دورة زمانی مطالعهشده هستند.
گفتنی است تعداد کلیدهای موجود برای نصب ،بهعنوان
محدودیت در مسئلة جایعابی کلیعدها در نظعر گرفتعه شعده
است.

i=1

 -3الگوریتم بهینهسازی زنبورعسل بهبودیافته
در رابطة باال i ،شمارة فیدر m ،تعداد فیعدرهای معدنظر
بععرای جایععابی سکسععیونرها و ریکلوزرهععا روی آنهععا و Wi

بیان کنندة اهمیت فیدرها است .همچنین ،عبعارات ،SAIFIb
 ENSb ،SAIDIbبهترتیب بیان کنندة مقدار میانگین شاخص
متوسط زمان قطعی در  mفیدر ،میانگین شعاخص فرکعانع
قطعععی فیععدر در  mفیععدر ،میععانگین شععاخص کععل انععرژی
تععأمیننشععده در  mفیععدر ،در شععرایط موجودنععد .منظععور از
شرایط موجود ،محاسبة شعاخصهعا بعدون در نظعر گعرفتن
هیچگونعه کلیعد اتوماتیعک در شعبکه اسعت .شعاخصهعای
 SAIDIi ،SAIFIiو  ENSiو بععهصععورت زیععر تعریععف
میشوند:

در این مقاله برای جایابی مکان بهینة کلیعدها از الگعوریتم
بهینهسازی زنبورعسل بهبودیافته استفاده شده است .الگعوریتم
زنبورعسل شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است کعه
نخستینبار در سال  2005توسعه یافعت [ .]22ایعن الگعوریتم
شبیهسازی ،رفتار جستجوی غذای گروههای زنبورعسل است.
در نسخة ابتدایی ،این الگوریتم نوعی از جسعتجوی محلعی را
انجام میدهد که با جستجوی تصادفی ترکیعب شعده اسعت و
میتواند بعرای بهینعهسعازی ترکیبعی ،بهینعهسعازی هعمزمعان
چندمتغیر یا بهینهسازی تابعی به کار رود.
مراحل الگوریتم به شرح زیرند [:]22
 ابتدا راه حل های ممکن (زنبورها) بهصورت تصعادفی
انتخاب میشوند ( kتعداد زنبورهای اولیه).
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 میزان شایستگی راهحلهای اولیه تعیین میشود.

نحوة کاهش همسایگی در الگوریتم زنبورعسعل بعهصعورت

 در صورت محققنشدن شرط توقف به مرحلة بععدی

زیر است [:]23

میرود.
 براساس میزان شایستگی هر زنبور به تعداد  zبهتعرین

)ngh(t
t

()5

= )ngh (t+1

زنبور از  kزنبعور انتخعاب معیشعوند .ایعن  zزنبعور بعرای

 nghبیانکنندة همسایگی زنبورهای نخبه و بعرای تمعام

جستجوی محلی به دو دستة زنبور نخبة گروه یک 12و زنبور

زنبورهای نخبه یکسعان اسعت و  tشعمارة تکعرار الگعوریتم

نخبة گروه دو 13تقسیم میشوند .با توجه بعه اینکعه احتمعال

اسععت .در مععدل پیشععنهادی از فرمععول زیععر بععرای تعریععف

بهترین راهحل (زنبور) در اطراف راهحلهعای نخبعه وجعود

همسایگی استفاده شده است [:]23

دارد ،زنبورهای بیشتری (زنبورهای سرباز )14به سعمت ایعن
زنبورها ارسال میشوند .پع از جسعتجوی محلعی ،بهتعرین

( )6

1
ngh
Patch sizeti  
t (1  exp(F (elite it )))2

زنبور جایگزین زنبوری میشود که جستجو در پیرامعون آن
انجام شده است.

در این مدل ،هر زنبور نخبه i ،همسایگی مربوط به خود

 در این مرحله ،جستجوی سراسری انجام معیشعود و

را دارد .در تکرارهععای اولیععه ،همسععایگی هععر دو الگععوریتم

به تعداد  k-zزنبور بهصورت تصادفی انتخعاب معیشعوند و

تقریباً یکسان است؛ اما هنگامی کعه میعزان شایسعتگی یعک

برای تکرار تا رسعیدن بعه جعواب ،الگعوریتم از مرحلعة دو

زنبور نخبه خوب شد ،همسایگی مدل پیشنهادی کوچکتعر

دوباره تکرار میشود.

می شود و درنتیجه ،جستجوی دقیعق تعری صعورت خواهعد

در مععدل اصععلی الگععوریتم زنبورعسععل ،همسععایگی
زنبورهای نخبه در هر تکرار بهصورت خطی کاهش مییابد

گرفت .در این پ وهش ،شرط همگرایعی ،تغییرنکعردن تعابع
هدف در  30تکرار یا حداکثر  50تکرار است.

تا جستجو در مراحل پایانی ،دقیقتر صورت گیعرد .در ایعن
فراینععد ،بععرای کععاهش حععوزة همسععایگی ،از مقععدار تععابع
شایستگی هیچ فیدبکی گرفته نمعیشعود .در بعضعی معوارد
ممکن است الگوریتم حتعی در تکرارهعای بعاال نیعز نتوانعد
همسایگی نقطه بهینة سراسری را پیدا کند .بعه همعین علعت
بهتر است این همسایگی مقدار بزرگ تری داشعته باشعد .در
حالت عکع آن ،اگر الگوریتم بتواند همسایگی نقطعه بهینعة
سراسری را پیدا کند ،الزم است همسایگی تعریفشده برای
زنبورهای نخبه ،مقعدار کعوچکی داشعته باشعد تعا جسعتجو
دقیقتر صورت گیرد.
به این منظعور در معدل پیشعنهادی ،از تعابع شایسعتگی
زنبورهای نخبه برای تعریف همسایگی آنهعا اسعتفاده شعده
است .در این مدل اگر میزان شایستگی زنبعور نخبعه خعوب
باشد ،همسایگی تعریفشده برای آن کوچک خواهد بعود و
اگر رضایتبخش نباشد ،همسعایگی تعریعفشعده بعرای آن
بزرگ خواهد بود .از مزایای ایعن تغییعر ،بعه گیرنکعردن در
حداقلهای محلی و جستجوی گستردهتر در تکرارهای اولیه
و جستجوی دقیق در تکرارهای بعاال معیتعوان اشعاره کعرد.

 -4شبکة واقعی مطالعهشده
روش پیشنهادی در جایابی مکان بهینة کلیدها روی یک
شبکة توزیع نمونه در استان مازندران ارزیابی میشعود .ایعن
شبکه ،سه پست فوق توزیع ( 63کیلوولت) دارد که بیست و
یک فیدر فشار متوسط ( 20کیلوولت) از آن انشعاب گرفتعه
شدهانعد .گفتنعی اسعت فیعدرهای  C ،B ،Aو  Dبعهعنعوان
فیدرهای پایلوت برای مطالعه در نظر گرفته شدهاند .نمعودار
تکخطی فیدرهای مذکور در شعکلهعای ( )1تعا ( )4ارائعه
شدهاند .شایان ذکر است برای تهیة نمودارهعای تعکخطعی،
بارهای موجود در انشععابات فرععی در محعل فیعدر اصعلی
تجمیع شدهاند.
همانطور که در رابطة ( )1بیان شد ،در این مقالعه تعأثیر
اهمیععت فیععدر در جایععابی مکععان نصععب سکسععیونرها و
سکشناالیزرها لحاظ شده است .برای اولویت بندی فیعدرها،
وی گععیهععای مختلفععی (اشععارهشععده در جععدول  )1ماننععد
امنیتیبودن فیدرها ،حیاتیبودن فیدرها ،طول فیدرها ،میعزان
صنعتی و تجاریبودن فیدرها و تعداد مشترکین لحاظ شعده
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 وزن هر فیدر ،با توجه به وی گی بار مصرفی ،برابر بعا

است .وزن هریک از این وی گیها بهصعورت زیعر محاسعبه

نسبت بار مصرفی هر فیدر به مجموع بعار مصعرفی فیعدرها

میشود:
 وزن هر فیدر ،با توجه به وی گی طول فیدر ،برابعر بعا

است.
 وزن هر فیدر ،با توجه بعه وی گعی تععداد مشعترکین،

نسبت طول هر فیدر به مجموع طول فیدرها است.
 وزن هر فیدر ،با توجه بعه وی گعی مصعرف خعانگی،

برابر با نسبت تعداد مشترکین هر فیدر بعه تععداد مشعترکین
فیدرها است.

برابر با نسبت مصرف خانگی هر فیدر به مجمعوع مصعارف

میععزان درصععد وزنععی فیععدرها ،بععا توجععه بععه هریععک از

خانگی فیدرها است.
 وزن هر فیدر ،با توجه بعه وی گعی مصعرف تجعاری،

وی گیها ،در جدول ( )1محاسبه شده و رتبهبندی فیدرهای

برابر با نسبت مصرف تجاری هر فیدر به مجمعوع مصعارف

مطالعه شده در جدول ( )2آمده اسعت .گفتنعی اسعت بعرای

تجاری فیدرها است.

تعیععین اهمیععت هریععک از وی گعیهععا نسععبت بععه یکععدیگر،

 وزن هر فیدر ،با توجه بعه وی گعی مصعرف صعنعتی،

پرسشنامهای طراحی شده و در اختیار کارشناسان خبره قعرار

برابر با نسبت مصرف صنعتی هر فیدر به مجمعوع مصعارف

گرفته است .تععداد  27پرسشعنامه جمععآوری شعده اسعت.

صنعتی فیدرها است.

نتیجة رتبه بندی فیدرهای مطالعه شعده در جعدول ( )2آمعده
است.
AL11

AL19

AL18

AL17

21

20

AL10

AL9

AL5
12

24

25

AL23

AL22

11

14

13

19
17

15

16

22

5

6

AL6
AL16

AL21

10

9

8
7

18
23

AL8

AL7
AL4

AL15

AL14

AL13

AL2
3

4

2

AL3

1

AG

AL1

AL12

AL20

شکل ( :)1نمودار تکخطی فیدر A
BL6
13

BL12

BL11

12

BL10

10

11

BL9

8

9

BL5
7

BL3

BL4
6

BL2

5

BL1
3

4

2

1

BL7

BL8

15
14
BL13

16

BL14

شکل ( :)2نمودار تکخطی فیدر B
CL5
6

5

3

4

1

2

9
7

CL7

CL4

CL3

CL2

8
CL6

شکل ( :)3نمودار تکخطی فیدر C

CL1

CG

BG
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4
3
DL3

1

2

DG

5
DL2

DL4

DL1

شکل ( :)4نمودار تکخطی فیدر D

جدول ( :)1درصد وزن فیدرها با توجه به هریک از ویژگیها
ویژگی

A

B

C

D

امنیتی

0/75

1/5

4/5

2/25

حیاتی

0/75

1/5

4/5

2/25

طول فیدر

8

3/79

0/44

0/45

فاصله

8

8

8

8

بار مصرفی

1/53

3/66

1/81

0/98

صنعتی

0/64

1/6

1/28

4/48

تعداد مشترکین

1/81

2/86

1/47

0/84

صعبالعبور

7

-

-

-

باد

7

3/5

3/5

3/5

گرما

2/5

5

5

5

سرما

5

2/5

2/5

2/5

خانگی

1/61

2/1

0/85

0/36

توریستی

5

5

-

-

تجاری

0/13

0/49

2/18

1/18

آلودگی

0/85

1/14

0/28

1/71

جمع کل

46/88

42/55

36/31

33/5

جدول ( :)2رتبهبندی فیدرهای مطالعهشده
نام فیدر

A

B

C

D

مقادیر نرمالیزهشده ()%

29/44

26/69

22/8

21/07

 -5نتایج شبیهسازی
برای تعیین محل مناسب کلیدها ،بهمنظور بهبود قابلیعت
اطمینان به کمک الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته ،سناریوهای
زیر در نظر گرفته شدهاند:
 سناریو یک :جایابی کلیدها با در نظر گعرفتن اهمیعت
یکسان برای فیدرها و بدون تولید پراکنده.
 سناریو دو :جایابی کلیدها با در نظعر گعرفتن اهمیعت
فیدرها و بدون تولید پراکنده.
 سناریو سه :جایابی کلیدها با در نظعر گعرفتن اهمیعت
یکسان برای فیدرها و باوجود تولید پراکنده.

 سناریو چهار :جایابی کلیدها با در نظر گرفتن اهمیت
فیدرها و باوجود تولید پراکنده.
 سناریو پنج :جایابی بهینة دو کلیعد در فیعدرهای  Aو
 Bبا قید هممسیربودن کلیدها.
گفتنی است نتایج شبیهسازیهعا در تمعامی سعناریوهای
باال با محدودیت امکان نصب یک تا شعش کلیعد در چهعار
فیدر مدنظر به دست آمده اند .محدودیت تععداد کلیعدها بعا
توجه به نظر کارشناسان محترم شرکت توزیعع نیعروی بعرق
مازندران تعیین شده است .همچنعین ،در همعة سعناریوهای
باال ،تأثیر کلیدهای کاتاوت تیغه ای لحاظ شعده اسعت کعه
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معموالً در تحلیل های قابلیت اطمینان شبکة توزیع و جایابی

گرفته شده برای تععداد کلیعدها ،در جعدول ( )3نشعان داده

کلیدها در نظر گرفته نمیشوند.

شده اند .همچنین برای نمونه ،همگرایی الگوریتم بهینهسازی

 -5-1جایابی کلیدها با در نظر گررفتن اهمیرت
یکسان برای فیدرها و بدون تولید پراکنده

برای جایابی سه کلید در شکل ( )5نشان داده شده است .بعا
توجه به شکل ،الگوریتم در تکرار بیست و نهم همگرا شده
است .با توجه به اطالعات جدول ( ،)3مکان مناسب نصعب

در این بخش برای جایابی بهینة کلیدها ،فرب میشعود

کلیدها در فیدرها به شرح زیرند:

فیدرها اهمیت یکسان دارند و تولید پراکنعده ای در سیسعتم
وجود ندارد .نتایج شبیهسازی ،با توجه به محدودیت در نظر
جدول ( :)3مکان کلیدها با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و بدون تولید پراکنده
تابع هدف خط محل نصب

2/4188

2/1927

1/995

1/8453

1/7375

1/6472

AENS

ENS

ASUI

CAIDI ASAI

SAIDI

SAIFI

نام فیدر تعداد کلید

16

26/5504

61225/1693

0/9943 0/0057

1/7004

29/2793 49/7864

A

-

6/7880

31699/8287

0/9977 0/0023

0/7218

28/4156 20/5116

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

-

33/1646

44341/0835

0/9985 0/0015

0/9392

14/2932 13/4246

D

66/9827

3/9903 0/0097 138326/2469

3/8376

75/3456 85/3214

جمع

 8و 16

23/4826

54150/9399

0/9957 0/0043

1/6257

23/0625 37/4927

A

-

6/7880

31699/8287

0/9977 0/0023

0/7218

28/4156 20/5116

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

-

33/1646

44341/0835

0/9985 0/0015

0/9392

14/2932 13/4246

D

63/9149

3/9917 0/0083 131252/0175

3/7629

69/1287 73/0276

جمع

 8و 16

23/4826

54150/9399

0/9957 0/0043

1/6257

23/0625 37/4927

A

-

6/7880

31699/8287

0/9977 0/0023

0/7218

28/4156 20/5116

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

3

30/7305

41086/6139

0/9994 0/0006

0/9271

5/0384

5/4346

D

61/4808

3/9926 0/0074 127997/5479

3/7508

60/2701 64/6414

جمع

 8و 16

23/4826

54150/9399

0/9957 0/0043

1/6257

23/0625 37/4927

A

7

5/2254

24402/5847

0/9982 0/0018

0/6962

22/6717 15/7836

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

3

30/7305

41086/6139

0/9994 0/0006

0/9271

5/0384

5/4346

D

59/9182

3/9932 0/0068 120700/3039

3/7252

54/5262 59/9134

جمع

 13 ،8و 22

20/4926

47255/9711

0/9962 0/0038

1/6034

20/6076 33/0422

A

7

5/2254

24402/5847

0/9982 0/0018

0/6962

22/6717 15/7836

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

3

30/7305

41086/6139

0/9994 0/0006

0/9271

5/0384

5/4346

D

56/9282

3/9937 0/0063 113805/3351

3/7029

52/0713 55/4630

جمع

 13 ،8و 22

20/4926

47255/9711

0/9962 0/0038

1/6034

20/6076 33/0422

A

 7و 14

4/5104

21063/6153

0/9984 0/0016

0/7540

18/0872 13/6380

B

-

0/4797

1060/1654

0/9998 0/0002

0/4762

1/5987

3/3575

C

3

30/7305

41086/6139

0/9994 0/0006

0/9271

5/0384

5/4346

D

56/2132

3/9939 0/0061 110466/3657

3/7607

47/4867 53/3174

جمع

1

2

3

4

5

6
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3.18

رتبة فیدرها تغییری نمیکند .به دلیل اینکه وضعیت نعامطلوب

3.16
3.14

شعاخصهعای قابلیععت اطمینعان فیعدرها بععر اخعتالف جزئععی

3.12

Best Cost

3.1
3.08
3.06

تعداد زیاد فیدر و اختالف چشمگیر بین رتبة آنها ،نقش رتبعه

3.02

پررنگ بوده است و در تعیعین محعل نصعب کلیعد تأثیرگعذار

2.98

خواهد بود.

3.04

3

50

45

40

35

30

25
Iteration

20

15

10

5

0

رتبهبندی آنها غلبه دارد؛ اما در حالت کلی ،با در نظعر گعرفتن

شکل ( :)5همگرایی الگوریتم بهینهسازی برای جایابی سه کلید با
در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و بدون تولید پراکنده

 تک کلید :خط  16فیدر .A
 دو کلید :خطوط  8و  16فیدر .A
 سه کلید :خطوط  8و  16فیدر  Aو خط  3فیدر .D
 چهار کلید :خطوط  8و  16فیدر  ،Aخط  3فیدر  Dو
خط  7فیدر .B
 پنج کلید :خطوط  13 ،8و  22فیدر  ،Aخعط  3فیعدر
 Dو خط  7فیدر .B
 شش کلید :خطوط  13 ،8و  22فیدر  ،Aخط  3فیعدر

شکل ( :)6مجموع شاخص  SAIFIفیدرها برحسب تعداد
کلیدها با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و بدون
تولید پراکنده

 Dو خطوط  7و  14فیدر .B
با توجه به نتایج جدول ( ،)3مشاهده معیشعود بعا افعزایش
تعداد کلیدها ،شاخصهای قابلیت اطمینان بهبود مییابند؛ بعرای
نمونه ،شکلهای ( )6و ( )7بعهترتیعب تغییعرات شعاخصهعای
 SAIFIو  ENSرا نشان میدهنعد .شعکل ( ،)6بهبعود %36/97
شاخص  SAIFIو شکل ( )7بهبود  %20/14شعاخص  ENSرا
با افزایش تعداد کلید از یک به شش نشان میدهد.
جدول ( )3نشان میدهد با اضافهشدن هر کلید به فیدر،
شاخصهای آن فیدر بهبود مییابند .نکتة مهم این است کعه
بعاوجود محعدودیت در کلیعدها ،هعیچ کلیعدی بعه فیععدر C

اختصاص نمییابد .به این دلیل که فیعدر  ،Cشعاخص قابعل
اطمینان بسیار خوبی دارد و نیاز چندانی به کلید ندارد.

 -5-2جایابی کلیدها با در نظر گررفتن اهمیرت
فیدرها و بدون تولید پراکنده

شکل ( :)7مجموع شاخص  ENSفیدرها برحسب تعداد کلیدها
با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و بدون تولید
پراکنده

 -5-3جایابی کلیدها با در نظر گررفتن اهمیرت
یکسان برای فیدرها و وجود تولیرد پراکنرده در
فیدر متصل به بار AL23
در این بخش برای جایابی بهینة کلیدها ،فرب میشعود
فیدرها اهمیت یکسان دارند و یک منبعع تولیعد پراکنعده در

در این بخش ،جایابی بهینعة کلیعدها ،بعا توجعه بعه رتبعة

فیدر متصل بعه بعار  AL23وجعود دارد .جعدول ( ،)4نتعایج

بهدستآمده برای فیدرها ،در جدول ( )2و با فرب نبود تولید

شبیهسازی را با توجه به محدودیت در نظر گرفته شده برای

پراکندهای در سیستم انجام میشود .نتایج شبیهسازی با توجعه

تعداد کلیدها نشان میدهد.

به محدودیت در نظر گرفته شده بعرای تععداد کلیعدها نشعان

با مقایسة نتایج جدولهای ( )3و ( ،)4مشاهده میشود بعا

میدهند مکان مناسب برای نصب کلیدها در فیدرها بعا تغییعر

حضور تولید پراکنده ،محل نصعب کلیعدها در فیعدر  Aبعرای
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حالتهای پنج و شش کلیدی تغییر میکند .اگر کلید در محل

از  47255/9711به  46318/1669کمتر بوده اسعت؛ بنعابراین،

قبلی (خط  )22نصب شعود ،تعابع هعدف بعه مقعدار 1/6436

تابع هدف کاهش مییابد.

افزایش مییابد که بیشتر از  1/6419است .همچنین ،با توجعه

شکلهای ( )8و ( )9بهترتیعب تعغیعیرات شاخصهعای

به جدول ( ،)4قابلیت اطمینان سیستم برای حالتهای پعنج و

 SAIFIو  ENSرا با در نظر گرفتن اهمیعت یکسعان بعرای

شش کلیدی با حضور تولید پراکنعده ،افعزایش و مقعدار تعابع

فیدرها و باوجود تولید پراکنده در فیدر متصل به بار AL23

هدف کاهش مییابد .شایان ذکر است شاخص  SAIFIفیعدر

نشان میدهند .شکل ( ،)8بهبود  %36/11شاخص  SAIFIو

 Aاز  20/6076به  21/2598برای حالعتهعای پعنج و شعش

شکل ( ،)9بهبود  %20/82شاخص  ENSرا با افزایش تعداد

کلیدی افزایش مییابد؛ اما این افزایش در برابر کعاهش ENS

کلید از یک به شش نشان میدهد.

جدول ( :) 4مکان کلیدها با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و وجود تولید پراکنده در فیدر متصل به بار AL23
تابع هدف خط محل نصب AENS

2/4188

ASUI

SAIDI CAIDI ASAI

16

61225/1693 26/5504

0/0057

29/2793 49/7864 1/7004 0/9943

A

-

6/7880

31699/8287

0/0023

28/4156 20/5116 0/7218 0/9977

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

-

44341/0835 33/1646

0/0015

14/2932 13/4246 0/9392 0/9985

D

138326/2469 66/9827

0/0097

75/3456 85/3214 3/8376 3/9903

جمع

54150/9399 23/4826

0/0043

23/0625 37/4927 1/6257 0/9957

A

-

6/7880

31699/8287

0/0023

28/4156 20/5116 0/7218 0/9977

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

-

44341/0835 33/1646

0/0015

14/2932 13/4246 0/9392 0/9985

D

131252/0175 63/9149

0/0083

69/1287 73/0276 3/7629 3/9917

جمع

54150/9399 23/4826

0/0043

23/0625 37/4927 1/6257 0/9957

A

-

6/7880

31699/8287

0/0023

28/4156 20/5116 0/7218 0/9977

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

3

41086/6139 30/7305

0/0006

5/0384 0/9271 0/9994

5/4346

D

127997/5479 61/4808

0/0074

60/2701 64/6414 3/7508 3/9926

جمع

54150/9399 23/4826

0/0043

23/0625 37/4927 1/6257 0/9957

A

7

5/2254

24402/5847

0/0018

22/6717 15/7836 0/6962 0/9982

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

3

41086/6139 30/7305

0/0006

5/0384 0/9271 0/9994

5/4346

D

120700/3039 59/9182

0/0068

54/5262 59/9134 3/7252 3/9932

جمع

46318/1669 20/0859

0/0037

21/2598 32/2618 1/5175 0/9963

A

7

5/2254

24402/5847

0/0018

22/6717 15/7836 0/6962 0/9982

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

3

41086/6139 30/7305

0/0006

0/9271 0/9994

5/384

5/4346

D

112867/5309 56/5215

0/0062

52/7235 54/6826 3/6170 3/9938

جمع

46318/1669 20/0859

0/0037

21/2598 32/2618 1/5175 0/9963

A

 7و 14

4/5104

21063/6153

0/0016

18/0872 13/6380 0/7540 0/9984

B

-

0/4797

1060/1654

0/0002

1/5987 0/4762 0/9998

3/3575

C

3

41086/6139 30/7305

0/0006

5/0384 0/9271 0/9994

5/4346

D

109528/5615 55/8065

0/0060

48/1389 52/5370 3/6748 3/9940

 8و 16
2/1927

 8و 16
1/995

 8و 16
1/8453

 13 ،8و 23
1/7323

 13 ،8و 23
1/6419

ENS

SAIFI

نام فیدر

جمع

تعداد کلید

1

2

3

4

5

6
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 -5-4جایابی کلیردها برا در نظرر گررفتن اهمیرت
فیدرها و وجود تولید پراکنده در فیدر متصل به برار
AL23
در این بخش ،جایابی بهینة کلیعدها ،بعا توجعه بعه رتبعة
فیدرها و در نظر گرفتن تولید پراکنده در فیدر متصل به بعار
 AL23انجام میشعود .نتعایج شعبیهسعازیهعا ،بعا توجعه بعه
محدودیت در نظر گرفته شده بعرای تععداد کلیعدها ،میعزان
بهبععود شععاخصهععای  SAIFIو  ENSرا بععهترتیععب برابععر
 %36/11و  %20/82با افزایش تعداد کلید از یعک بعه شعش
نشان میدهند که معادل سناریوی قبل است .دلیل این تشابه
آن است که مکان نصب کلیعدها بعا در نظعر گعرفتن درجعة
اهمیت فیدرها تغییری نمیکند.
برای نشاندادن اهمیت جایگاه تولید پراکنده از دیعدگاه
قابلیت اطمینان سیستم ،تولید پراکنده بهجای نصب در فیعدر
متصل به بار  ،AL23در فیعدر متصعل بعه بعار  AL7در نظعر
گرفته می شود که مدنظر برخی کارشناسعان محتعرم شعرکت
توزیع نیروی برق است .نتایج شبیهسعازی نشعان معیدهنعد
وجود تولید پراکنده در فیدر متصل به بار  ،AL7با توجه بعه
محل نصب بهینة کلیدها ،تأثیری بر قابلیعت اطمینعان شعبکه
ندارد؛ اما وجود تولید پراکنعده در  AL23بعر بهبعود قابلیعت
اطمینان شبکه مؤثر است.

شکل ( :)9مجموع شاخص  ENSفیدرها برحسب تعداد کلیدها
با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و باوجود تولید
پراکنده در فیدر متصل به بار AL23

 -5-5جایابی بهینة دو کلید در فیدرهای  Aو B

با قید هممسیربودن کلیدها
اگععر دو کلیععد مععدنظر ،بععهصععورت زوج ریکلععوزر و
سکشناالیزر باشند ،باید در یعک مسعیر قعرار گیرنعد؛ یعنعی
خطایی که سکشناالیزر حع میکند را ریکععلوزر نیعز بایعد
ببیند؛ بنابراین ،دو کلید نمیتواننعد در دو انشععاب جداگانعه
قرار گیرند .برای این منظور ،مکانیابی بهینه با این قید برای
فیدرهای  Aو  Bاجرا شد که نتعایج در جعدولهعای ( )5و
( )6آمدهاند.
نتایج جدولهای ( )5و ( )6نشان میدهند با اعمال قیعد
هم مسیربودن کلیدها ،مکان نصب فیدرها تغییر میکند؛ برای
نمونه ،مکان نصب کلید از خطوط  8و  ،16بعه خطعوط  7و
 16برای فیدر  Aو مکان نصب کلید از خطعوط  7و  14بعه
خطوط  5و  10برای فیدر  Bتغییر کرده است.

شکل ( :)8مجموع شاخص  SAIFIفیدرها برحسب تعداد
کلیدها با در نظر گرفتن اهمیت یکسان برای فیدرها و باوجود
تولید پراکنده در فیدر متصل به بار AL23

جدول ( :)5مکان بهینة نصب دو کلید در فیدر  Aبا و بدون قید هممسیربودن کلیدها
خط محل نصب

AENS

ENS

ASUI

ASAI

CAIDI

SAIDI

 7و 16

24/7263

57018/8963

0/0051

0/9949

1/6875

26/5473 44/7992

با قید

 8و 16

23/4826

54150/9399

0/0043

0/9957

1/6257

23/0625 37/4927

بدون قید

SAIFI

قید مسیر

تعداد کلید
2
2
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تعداد کلید

قید مسیر

SAIFI

SAIDI

CAIDI

ASAI

ASUI

ENS

AENS

خط محل نصب

2

با قید

20/7882

14/5507

0/7000

0/9983

0/0017

22514/7391

4/8211

10  و5

2

بدون قید

18/0872

13/6380

0/7540

0/9984

0/0016

21063/6153

4/5104

14  و7
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 نتیجهگیری-6
 دیععدگاهی بععرای جایععابی مکععان بهینععة،در ایععن مقالععه
سکسوینرها و سکشنالیزرها در یک شبکة توزیع واقععی بعا
 نقعاط رینعگ و اهمیعت،در نظر گرفتن تأثیر تولید پراکنعده
 در جایعابی مناسعب، همچنعین.فیدرها پیشنهاد شعده اسعت
 تأثیر کلیدهای کاتاوت تیغهای لحاظ شده است که،کلیدها
معموالً در تحلیل های قابلیت اطمینان شبکة توزیع و جایابی
 اهمیعت فیعدرها در تعیعین.کلیدها در نظر گرفته نمیشعوند
،مکان مناسب کلیدها نقش بهسزایی دارد؛ اما در این مطالععه
با توجه به نامناسبتربودن وضععیت شعاخصهعای قابلیعت
 بعدون توجعه بعه، نسبت بعه سعایر فیعدرهاA اطمینان فیدر
 بیشترین کلیعد،اهمیت باالی آن در مقایسه با فیدرهای دیگر
 بعا توجعه، نصب تولید پراکنده.را به خود تخصیص میدهد
 در تعیعین محعل مناسعب کلیعدها و بعر،به محل نصعب آن
 بعا،شاخصهای قابلیت اطمینان تأثیرگذار است؛ برای مثعال
 مکعان،AL23 نصب منبع تولید پراکنده در فیدر متصل به بار
مناسب کلیدها در این فیدر تغییر می کند و مقدار تابع هدف
را کاهش میدهد؛ درحالیکه نصب تولید پراکنعده در فیعدر
 بر تعیین محل نصب بهینة کلیدها تأثیری،AL7 متصل به بار
.ندارد و شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه را تغییر نمیدهد
در نظر گرفتن محدودیت امکان نصب کلید روی یک مسعیر
 جابجایی مکان مناسب نصب کلیدها را سبب میشود؛،فیدر
 مکعان نصعب کلیعد از، با توجه به قیعد معذکور،برای نمونه
 تغییر کعردهA  برای فیدر16  و7  به خطوط16  و8 خطوط
.است
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