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  چكيده

  

هاي جريان با توجه به محاسبات سنگين هماهنگي رله   

تعيين نقطه  شروع   به  هاي مربوطزياد و دشواري

(Break Point) هاي به هم پيوسته، استفاده از در شبکه

جريان زياد توجيه  هايهاي سنتي براي هماهنگي رلهروش

-هاي متعدد بهينهدر مقاالت گوناگون روش. باشدپذير نمي

هاي جريان زياد ارائه شده است سازي براي هماهنگي رله

ها صورت پذيرد، بلکه سيستم تا نه تنها هماهنگي بين رله

ترين نقطه از لحاظ زمان عملکرد قرار حفاظتي در بهينه

از به تعيين نقطه شروع از مزاياي اين روش عدم ني. گيرد

اما روش ارائه شده توسط اين مقاالت و همچنين . باشدمي

هايي است تابع شايستگي بکار رفته در آنها داراي کاستي

که در اين مقاله اين موارد بررسي شده و راه کار مناسب 

در پايان نيز نتايج بدست . جهت رفع آنها ارائه شده است

  .انديج قبل مقايسه شدهآمده با اين تغييرات با نتا

  
  
  
  مقدمه-١

  

ها در سيستم هاي جريان زياد از پرکاربردترين رلهرله   

از آنها به عنوان حفاظت اصلي در شبکه . قدرت هستند

هاي انتقال توزيع و به عنوان حفاظت پشتيبان در شبکه 

براي هماهنگي و تنظيم آنها بعد از انتخاب . شوداستفاده مي

تنظيم . به ازاء هر رله دو تنظيم مشخص شودمشخصه، بايد 

است که جريان شروع به کار  (PSM)اول، تنظيم جرياني 

کند و  بايد  متناسب با حداکثر جريان  بار  رله را تعيين مي

اين تنظيم در . انتخاب شود   )maxLI(عبوري از  رله 

با پله %   ٢٠٠تا %  ٥٠ها به صورت گسسته و از بعضي رله

هاي جديد اما در رله. قابل دستيابي است%  ٢٥هاي 

تواند به صورت پيوسته منظور اين تنظيم مي) ديجيتالي(

-سازي نيز  مد نظر قرار ميبهينه تنظيم ديگر که براي . شود



اين پارامتر زمان عملکرد رله را . گيرد، تنظيم زماني است

ها به صورت رلهاين تنظيم نيز در بعضي . کندتعيين  مي

تعبيه شده است؛  ٠٥/٠هاي و با پله ١تا  ٠٥/٠گسسته و از 

تواند به طور اين تنظيم مي) ديجيتالي(هاي جديد در رله

و  PSMهدف از هماهنگي، تعيين . پيوسته انجام شود

TSM هاي شبکه براي دستيابي به يک سيستم حفاظتي رله

ري و گگذاري، انتخاببا صفات سرعت عمل، تفاوت

سازي خطي هاي گوناگون بهينهروش. قابليت اطمينان است

هاي و غيرخطي همچون سمپلکس و همچنين الگوريتم

ها به کار براي هماهنگي رله  PSOو  GAابتکاري مثل 

در اين مقاله از الگوريتم ژنتيک استفاده شده . رفته است

  .است

  

  

  مروري بر الگوريتم ژنتيک -٢

  

تأثر از علم ژنتيك بوده و در واقع الگوريتم ژنتيك م   

ژنتيك يك الگوريتم . باشدسازي حقايق ژنتيك ميمدل

جستجوي هدفمند است كه به صورت جستجوي موازي 

اي از جوابهاي كند؛ يعني در اولين گام مجموعهكار مي

به هر كدام از . شوندممكن به صورت تصادفي توليد مي

در اين مقاله . شوده مياين جوابها كروموزوم يا سناريو گفت

باشدكه هر كروموزوم يك بردار مي) ١(همانند شکل 

TSM دهدهاي مختلف را پيشنهاد ميرله.  

 
TSM 1 TSM 2 .   .    .    .   . TSM n 

R1 R2 Rn 

 شمای يک کروموزم) : ١(شکل 

 )RGA(در الگوريتم ژنتيك حقيقي  هاTSMهر كدام از 

بازه مجاز تعريف شده، به صورت يك عدد حقيقي در 

پيوسته مناسب  TSMهاي با خواهد بود كه براي تنظيم رله

يك رشته  TSMهر  )BGA(ولي در ژنتيك باينري . است

باينري است که با رمزگشايي مناسب به يکي از اعداد 

اين حالت براي هماهنگي . شودگسسته مورد نظر تبديل مي

له بعد تابع در مرح. گسسته مناسب است TSMهاي با رله

که ژنتيک در پي بهينه  (Fitness Function)شايستگي 

کردن آن است، به هر کروموزوم متناسب با شايستگي آن 

در . دهدبه عنوان جواب  مسأله، يک عدد اختصاص مي

ها با رعايت اين مقاله هدف مينيمم کردن زمان عملکرد رله

ست، در هاي اصلي و پشتيبان افاصله زماني مناسب بين رله

تعريف ) ١(تواند به صورت رابطه  نتيجه تابع شايستگي مي

  .شود

)١(                                                    )( itfFF  

 

 Subject to:       0 CTIttt mbmb           

  

ام به  iزمان عملکرد رله  itها،تعداد رله  n،  )١(در رابطه 

bt،(ICli)ازای جريان خطاي جلوي همان رله  زمان   

  CTIعملکرد رله اصلي و زمان  mtعملکرد رله پشتيبان، 

از آنجايي که ژنتيک يک . فاصله زماني هماهنگي است

ساز بدون قيد است، در نتيجه قيود بايد به الگوريتم بهينه

صورت يک ضريب جريمه به تابع شايستگي اضافه شود تا 

هايي که قيود را برآورده با کاهش شايستگي کروموزوم

در نتيجه تابع . يابدکنند، احتمال انتخاب آنها کاهش نمي

تعداد  mکه شود سازی میپياده) ٢(نهايی به صورت رابطه 

های اصلی و پشتيبان خواهد بود و بقيه پارامترها جفت رله

  .اندقبالً تعريف شده

 

)٢                      ( 
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عملگر انتخاب و متناسب با در پايان ژنتيک به وسيله 

ها را برای ها، تعدادی از کروموزومشايستگی کروموزوم

اين . کندهای همبری، جهش و جايگزينی انتخاب میعملگر



کنند و مراحل باال تا ها جمعيت جديدی را توليد میعملگر

دياگرام . رسيدن به شرط توقف ادامه خواهد يافت

  .داده شده است نمايش) ٢(الگوريتم ژنتيک در شکل 

  
  دياگرام الگوريتم ژنتيک) : ٢(شکل 

  

 طرح مسأله-٣

  ها TSMپيوسته و يا گسسته بودن  -١-٣

  

، برای هماهنگی ]١[در بسياری از مقاالت همچون مرجع    

ها به صورت پيوسته در TSMگسسته،  TSMها با  رله

شوند و در پايان برنامه و يا پايان هر مرحله نظر گرفته می

های گسسته، جواب TSMار با گرد کردن آنها به  تکر

شود که اين روش از دو جهت قابل نهايی مشخص می

  :بررسی است

ها، تعداد حاالت TSMبا پيوسته در نظر گرفتن ) الف  

يابد، ولی ممکن و در نتيجه فضای جستجو افزايش می

فضايی که جواب مورد نظر در آن است بسيار محدودتر 

های کوچک نياز به تکرار بيشتر جه در شبکهباشد، در نتيمی

های بزرگ، افزايش برای همگرايی خواهد بود و در شبکه

تواند به حدی باشد که الگوريتم را از فضاي جستجو می

  .رسيدن به بهينه کلی سيستم باز دارد

با توجه به مشخص نبودن رفتار تابع ارزش نسبت به ) ب

پيش آيد که يک بهينه تواند حالتی سناريوهای مختلف، می

های پيوسته حاصل TSMبا  (Global optimum)کلی 

های TSMها به TSMشود ولی بعد از گرد کردن اين 

گسسته، سناريويی حاصل شود که در واقع نسبت به 

همانطور که در شکل . سناريوهای گسسته ديگر بهينه نباشد

نشان داده شده، واضح است که الگوريتم ژنتيک در ) ٣(

شود که همگرا می K٠ای يافتن مينيمم تابع به سناريو راست

   K٢يا  K١بعد از گرد کردن آن، به يکی از سناريوهای 

رسد در حالی که در بين سناريوهای گسسته سناريوی می

Kباشدجواب بهينه می  ٣.  

  

K3 K2 K0 K1

fit(K0)

fit(K3)

fit(K2)
fit(K1)

scenario

fit
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ss

*  discrete TSM
-- continous TSM

 
  ارزش سناريو هاي گسسته و پيوسته نمونه) : ٣(شکل 

  

  

  تابع شايستگی  -  ٢-٣

  

هاي برای هماهنگي رله ]١[مرجع  رزشی که درتابع ا   

با  . است) ٣(اضافه جريان پيشنهاد شده، به صورت رابطه 

شود که تابع اصلی مشخص مي)  ٣(و ) ٢(مقايسه  روابط 

)()(2به صورت  ii ttf قيد هم با . شده است تعريف

)())((2رابطه  mbmbmbmb ttttg   به تابع

حال توابع پيشنهادی مورد بررسي . ارزش اضافه شده است

  :شوندقرار گرفته و معايب شرح داده مي

  

)٣ (   2
2

2
1 ))(()( mbmbmbi ttttFF                   

  



)()(2 )الف ii ttf   :  اين تابع براي اعداد کوجکتر از

هاي است، در نتيجه براي زمان ١داراي شيب کمتر از  ٥/٠

يه مقداري که به عنوان شايستگی به عملکرد در اين ناح

به . شود، بسيار نزديک به هم خواهد بودآنها نسبت داده مي

,1.01ام iطور مثال براي دو زمان عملکرد براي رله  it  و

2.02, it  01.0  ها به صورتارزشو)( 1, itf و    

09.0)( 2, itfتفاوت  ٠٨/٠  شوند که تنهامي تعيين

 ١شود سناريو برای درک بهتر اين عيب، فرض مي. دارند

و  ٩/٠و  ١/٠ام را به ترتيب jو  iهای زمان عملکرد رله

پيشنهاد  ٨١٣/٠و  ٤/٠اين زمان ها را به ترتيب    ٢سناريو 

را  ٨٢/٠تابع مورد بحث به هر دو سناريو ارزش . دهد

به وضوح جواب  ١سناريو دهد در حالي کهنسبت مي

ها از آنجايي که زمان عملکرد رله. بهتري را ارائه داده است

معموالً  کوچک است، در نتيجه ممکن است الگوريتم 

ژنتيک نتواند تفاوت مناسبي بين سناريوهاي مختلف قائل 

شود و در نهايت از رسيدن به بهترين جواب ممکن باز 

  .بماند

)())((2 )ب mbmbmbmb ttttg  :  اين تابع

مشکالت بيان  همان  mbtنيز به دليل استفاده از توان دوم 

عالوه بر آن به علت . باشدشده در قسمت الف را دارا مي

اينکه مشتق  اين تابع در حوالي نقطه صفر، صفر است، 

را ) هاي منفيmbt(ها توانايي رفع کامل عدم هماهنگي

هاي منفي وجود خواهند داشت mbtچون همواره . ندارد

براي . که اين تابع اعداد کوچکي را به آنها نسبت دهد

اي تعيين شده که به گونه تشريح بيشتر فرض مي شود

)(2هاي منفي ضريبmbtبراي  mbt ،برابر  ١٠٠

mbt فاصله  ١هاي مثبت باشد و همچنين سناريو

,,1.01را  jو  i های اصلي و پشتيبانهماهنگی رله  jit  

,,01.02اين زمان را   ٢و سناريو   jit پيشنهاد دهند .

اين تابع براي هر دو سناريو، شايستگي 

)(01.0يکسان ,  jitg شود در حالي که را  قائل مي

يک  ١بيانگر يک عدم هماهنگي و سناريو  ٢سناريو 

در اينجا ضرورت انتخاب . سناريوي قابل قبول است

  .شودمناسب  ضرايب تابع نيز مشخص مي

  

  

  تعيين ضرايب -٣-٣

  

داراي سه ضريب ) ٣(تابع ارزش بيان شده در رابطه    

1  ،2  و است، که اين ضرايب از طريق سعي و خطا

اّما . شوندتعيين و به صورت مقادير ثابت به تابع اعمال مي

توانند بسيار وابسته به ماهيت مسأله باشند، اين ضرايب مي

در نتيحه برای مسائل متفاوت، نياز به تعيين مجدد اين 

سوي ديگر ثابت بودن اين ضرايب در از . ضرايب است

تواند باعث همگرايي زودرس طول اجراي الگوريتم مي

  .شده و مانع از رسيدن به بهينه کلي شود

  

  

  طرح پيشنهادي-٤

  

پيشنهاد  ٣-١با توجه به موارد بيان شده در قسمت   -١-٤

ژن متناظر نيز به  گسسته TSM هاي باشود براي رلهمي

 TSM هاي باو براي رله) باينريرشته ي (صورت گسسته 

) عدد حقيقي(ژن متناظر آن به صورت پيوسته  پيوسته

هايي که شامل هر دو اين موضوع در سيستم. انتخاب شوند

ها به دو گروه پيوسته و گسسته نوع رله هستند، با تقسيم ژن

با اين اقدام فضاي جستجو کاهش . قابل دستيابي است

ها در هر TSMه  رند کردن خواهد يافت و ديگر نيازي ب

  .گام نخواهد  بود

تابع  ٣-٢براي رفع عيوب ذکر شده در قسمت  -٢-٤

. بيان مي شود) ٤(شايستگي پيشنهادي به صورت رابطه 



)(قسمت اصلي تابع  f  متناسب با زمان عملکرد و به

با اين . کنددهي ميها را ارزشصورت خطي، کروموزم

  ٢١٣/١شايستگی   ٢و سناريو  ١شايستگي  ١ناريو تابع به س

. دارد ١گيرد که به درستي نشان از برتري سناريو تعلق مي

اين دو  g)( براي مشخص شدن تفاوت توابع مربوط به قيد

تابع جديد داراي شيب  . اندرسم شده) ٤( تابع در شکل

2

1

a
توان با تنظيم مناسب است که ميدر صفر منفي   

2a  از

هاي منفي جلوگيري کرد؛ همچنين با انتخابِ mbtانتخاب 

بجاي 
3a توان مانع از انتخاب ميmbtهاي بزرگ شد.  
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  )g(مقايسه توابع مربوط به قيد) : ٤(شکل 

  
  
  
  

داراي سه ) ٤(تابع شايستگي بيان شده در رابطه  -٣-٤

باشد، که پارامتر مي
1a ها، بر روي ارزش زمان عملکرد رله

2a  برmbt هاي منفي کوچک  و
3a روي mbt هاي

پس با بررسي خروجي الگوريتم . گذاردبزرگ اثر مي

ها و فاصله هماهنگي و متناسب با زمان عملکرد رله

توان  پارامترهاي هماهنگي بين آنها مي
1a ، 

2a  و
3a  را به

اي تنظيم کرد که الگوريتم سريعتر به جواب کلي گونه

براي دستيابي به اين منظور استفاده از يک کنترل . برسد

شود که توابع عضويت ورودي و کننده فازي پيشنهاد مي

و قوانين آن در جدول )  ٦(و ) ٥(هاي خروجي در شکل

  .اندآورده شده) ١(

  

  

  

  

  

 
  الف

  
  ب

  
  ج

) ها بميانگين زمان عملکرد  رله)ورودي هاي فازي الف) : ٥(شکل

هاي ميانگين فاصله هماهنگي) هاي مثبت جميانگين فاصله هماهنگي

  منفي

  

  



  

  )ضرايب تابع شايستگي(هاي فازي خروجي) :  ٦(شکل

  
  
  

نحوه عملکرد بدين صورت است که بعد از تکرار 

، کنترل کننده )تکرار ٥٠مثالً (يک مشخصي از الگوريتم ژنت

هاي الگوريتم مقادير فازي متناسب با جواب
1a ، 

2a  و

3aکند، اين را تعيين کرده و به تابع شايستگي اعمال مي

گوريتم افتد تا التکرار ژنتيک اتفاق مي ٥٠عمل در هر 

دياگرام الگوريتم پيشنهادي در . جواب بهينه کلي را بيابد

  .آورده شده است) ٧(شکل

  
  قواعد فازي) ١(جدول

inputs outputs 

Ave of 
time 

Ave of  
∆t + 

Ave of  
∆t - 

a_1 a_2 a_3 

L * * L * * 

M *  * M * * 

H *  * H * * 

* L L * * L 

* M M * * M 

* H H * * H 

* * L * L * 

* *  M * M * 

* *  H * H * 
  

  

  

  دياگرام  الگوريتم پيشنهادي) : ٧(شکل 

  

 نتايج و مقايسه-٥

  گسسته TSMهاي با هماهنگي رله  -١-٥

  

آورده شده و اطالعات ) ٨(شبکه مورد نظر در شکل    

. موجود هستند) ٥(تا ) ٢(مورد نياز اين شبکه در جداول 

 TSMي معمولي با هاي كاهشبا فرض استفاده از رله

هماهنگي ) ٥(گسسته با رابطه مشخصه بيان شده در رابطه 

- مي ١٥٠KVو  ١٠٠MVAمقادير مبنا . انجام شده است

  .باشند

 اطالعات خطوط )٢( جدول

Line  R(pu)  X(pu)  V 
(kV) 

1  0.0018  0.0222  150 

2  0.0018  0.0222  150 

3  0.0018  0.02  150 

4  0.0022  0.02  150 

5  0.0022  0.02  150 

6  0.0018  0.02  150 

7  0.0022  0.0222  150 

 



 اطالعات ژنراتور) ٣(جدول 

Generator  R(pu) X(pu)  V 
(kV) 

  0.000001 0.1  10 

 

 اطالعات ترانسفورماتور) ٤(جدول 

Transformator R(pu) X(pu) 
 ٠.٠٢٦٦٦٦ ٠.٠٠٠٠٠١ 

 
 

4
5

3
4

2
32

1 )1()1()1(1 
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M
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a
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TSM

t  )5   (

                                          
 





















000319901.0

0364465.0

46129.0

57922.8

98772.1

5

4

3

2

1

a

a

a

a

a

 

  
  ١-٥شبکه مورد مطالعه در قسمت ) : ٨(شكل 

  

هاي آورده شده در خروجي الگوريتم پيشنهادي و خروجي

  .با يکديگر  مقايسه شده اند) ٦(در جدول  ،]١[مرجع 

بودن  شود که الگوريتم جديد با وجود کوچکمشاهده مي

ها به جواب بهتري همگرا شده شبکه و کم بودن تعداد رله

با . است و زمان عملکرد سيستم حفاظتي بهبود يافته است

استفاده از تابع شايستگي جديد با كنترل فازي براي شبكه 

تابع شايستگي (رله نسبت به قبل  ٥ TSM) ٨(تست شكل 

  .بهبود يافته است]) ١[مرجع 

  

  

  ن هاي هماهنگيجفت جريا) ٥(جدول 

Main 
Relay

Backup 
Relay 

Main Relay 
SC current 

(A) 

Backup 
Relay SC 

current (A) 
8 9 4961.7704 410.8226 

8 7 4961.7704 1520.8911 

2 7 5362.2983 1528.066 

2 1 5362.2983 804.8782 

3 2 3334.5191 3334.5191 

4 3 2234.3308 2234.3308 

5 4 1352.8751 1352.8751 

6 5 4965.0442 411.3675 

6 14 4965.0442 1522.9084 

14 1 4232.7243 794.092 

14 9 4232.7243 407.2292 

1 6 2682.4959 2682.4959 

9 10 1443.6699 1443.6699 

10 11 2334.6515 2334.6515 

11 12 3480.7511 3480.7511 

12 14 5365.0609 1529.3638 

12 13 5365.0609 805.5618 

13 8 2490.7454 2490.7454 

7 5 4232.634 407.2472 

  

  

  

  پيوسته TSMهاي با هماهنگي رله  -٢-٥

  

شبکه انتخاب شده براي اين قسمت، بخش توزيع سيستم    

آورده  شده )  ٩(است که  در  شکل   IEEEباسه ٣٠

از نوع   هامرحله فرض بر اين است که رله در اين. است

به علت اينکه . هستندپيوسته  TSMي با کاهشي معمول

هاي اصلي و پشتيبان در اين شبکه زياد تعداد جفت رله

 .انددر نظر گرفته شده ٢تا   ٠١/٠ها در بازه ي TSMاست 
هاي اضافه جريان اين اطالعات مورد نياز هماهنگي رله

  .آورده شده است) 7(شبكه در جدول 



  )٨(براي شبكه شكل  گسستهTSM نتايج هماهنگي با ) ٦(جدول

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  باسه ٣٠ IEEEهاي هماهنگي براي شبكه جفت جريان )٧(جدول 

Main 
Num 

back 
up 

num 

SC_M 
(A) 

SC_B 
(A) 

Main 
Num 

back 
up 

num 

SC_M 
(A) 

SC_B 
(A) 

Main 
Num 

back 
up 

num 

SC_M 
(A) 

SC_B 
(A) 

3 1 4053.9 4053.9 36 15 6302.4 1488.5 24 25 1673.4 1673.4 

4 2 5386.5 2129.0 19 16 5402.3 3111.5 1 28 7558.0 1533.2 

22 2 4096.4 2137.4 34 16 5691.8 3107.5 2 28 7840.3 1527.3 

4 3 5386.5 3257.6 36 16 6302.4 3037.7 10 28 7140.1 1519.9 

21 3 5175.7 3230.5 19 17 5402.3 797.0 1 29 7558.0 1361.3 

5 4 4960.8 3001.3 34 17 5691.8 796.0 2 29 7840.3 1356.1 

6 5 2416.0 2416.0 35 17 4108.5 789.9 29 30 2494.9 2494.9 

7 6 3789.0 1802.9 38 18 2985.4 2138.8 28 31 2015.8 2015.8 

8 6 3758.8 1791.8 37 19 3767.9 2918.8 30 32 2971.3 2119.6 

27 7 1204.7 1204.7 2 20 7840.3 931.1 31 33 3236.0 3236.0 

26 8 839.5 839.5 9 20 7009.7 979.6 32 34 2892.6 2892.6 

12 9 4928.6 4928.6 10 20 7140.1 972.7 17 35 7406.8 1824.7 

11 10 3402.0 3402.0 1 21 7558.0 618.0 33 35 6387.7 1892.1 

13 11 3685.8 2831.2 9 21 7009.7 640.2 16 36 6140.6 474.9 

14 12 2858.5 2858.5 10 21 7140.1 635.7 33 36 6387.7 484.6 

15 13 2632.5 2632.5 20 22 3287.2 3287.2 5 37 4960.8 1961.0 

16 14 6140.6 1632.0 21 23 5175.7 1959.8 23 37 3217.2 1969.9 

17 14 7406.8 1606.1 22 23 4096.4 1969.5 34 38 5691.8 1800.5 

19 15 5402.3 1505.0 18 24 4246.5 1242.9 35 38 4108.5 1809.9 

35 15 4108.5 1511.0 23 24 3217.2 1247.2 36 38 6302.4 1782.9 

  

TSM 
FF  

new 
FF  
old 

Time 
FF  

new 
FF  
old 

delta(t) 
FF  

new 
FF  
old 

∆t8,7 0.6198 0.4673 

TSM1 0.1 0.15 t1 0.3929 0.5894 ∆t2,7 0.1767 0.0028 

TSM2 0.3 0.35 t2 1.0434 1.2173 ∆t2,1 0.0541 0.629 

TSM3 0.25 0.25 t3 0.9621 0.9621 ∆t3,2 0.0332 0.2657 

TSM4 0.1 0.1 t4 0.6636 0.6636 ∆t4,3 0.2057 0.2057 

TSM5 0.05 0.1 t5 0.383 0.766 ∆t5,4 0.5715 0.1885 

TSM6 0.2 0.25 t6 0.6099 0.7623 ∆t6,14 0.635 0.4825 

TSM7 0.2 0.2 t7 0.7059 0.7059 ∆t14,1 0.5473 1.3181 

TSM8 0.2 0.25 t8 0.61 0.7625 ∆t1,6 0.0411 0.0532 

TSM9 0.05 0.05 t9 0.3479 0.3479 ∆t9,10 0.3173 0.3173 

TSM10 0.15 0.15 t10 0.6883 0.6883 ∆t10,11 0.2195 0.2195 

TSM11 0.25 0.25 t11 0.9835 0.9835 ∆t11,12 0.0492 0.0492 

TSM12 0.4 0.4 t12 1.1847 1.1847 ∆t12,14 0.0489 0.0489 

TSM13 0.1 0.1 t13 0.4665 0.4665 ∆t12,13 0.8135 0.8135 

TSM14 0.15 0.15 t14 0.5944 0.5944 ∆t13,8 0.0101 0.2292 



  پيوستهTSM نتايج هماهنگي با ) ٨(جدول 

TSM 

T
SM

 w
ith 

N
ew

  F
F

 

operation 
tim

e(s) 

T
SM

 w
ith 

O
ld  F

F
 

operation 
tim

e(s) 

TSM 

T
SM

 w
ith 

N
ew

  F
F

 

operation 
tim

e(s) 

T
SM

 
w

ithO
ld  

F
F

 

operation 
tim

e(s) 

TSM1 0.7609 2.0355 1.213 3.3439 TSM20 0.4634 1.4837 0.84 2.6765 

TSM2 0.917 1.9869 1.071 2.3229 TSM21 0.6756 1.5685 0.603 1.3466 

TSM3 0.9303 1.9581 0.926 2.0122 TSM22 0.91 1.9232 1.09 2.3204 

TSM4 0.6381 1.496 0.772 1.9201 TSM23 0.7146 2.026 1.047 2.9852 

TSM5 0.5401 1.2263 0.588 1.4736 TSM24 0.9881 2.3387 1.199 2.8142 

TSM6 0.3438 0.9319 0.346 1.0815 TSM25 1.0111 2.6415 1.477 3.7541 

TSM7 0.1887 0.435 0.21 0.5669 TSM26 0.0126 0.0472 0.01 0.187 

TSM8 0.1705 0.3828 0.17 0.4873 TSM27 0.014 0.0358 0.01 0.1282 

TSM9 1.3981 3.1326 1.583 3.5022 TSM28 0.6958 2.3334 1.064 3.5713 

TSM10 0.3813 0.9115 1.626 3.8681 TSM29 0.853 2.6413 0.61 1.9787 

TSM11 0.1709 0.4614 1.35 3.6345 TSM30 0.0493 0.1297 0.832 2.2231 

TSM12 1.3413 2.8667 1.277 2.6886 TSM131 1.057 2.5992 1.288 3.1624 

TSM13 0.0134 0.0292 1.091 2.3747 TSM32 0.252 0.5592 1.064 2.3699 

TSM14 0.9531 2.3711 1.009 2.5128 TSM33 1.3634 3.1331 1.568 3.608 

TSM15 0.9794 2.6149 0.862 2.2935 TSM34 0.4575 1.0354 1.327 3.008 

TSM16 0.8457 2.365 1.378 3.8648 TSM35 0.7177 2.3417 1.112 3.6513 

TSM17 0.5937 1.3429 0.664 1.5042 TSM36 1.3191 2.7098 0.269 0.5567 

TSM18 0.01 0.0211 1.433 3.0072 TSM37 1.0498 2.2659 0.946 2.044 

TSM19 1.1935 2.6959 1.208 2.7174 TSM38 1.102 2.7447 1.2 2.9887 

Average 0.6862 1.6795 0.9561 2.3829 

  

  باسه ٣٠ IEEE) : ٩(شکل

  

باسه با استفاده از توابع  ٣٠سازي براي شبكه نتايج شبيه

. خالصه شده است) ٨(شايستگي جديد و قديم در جدول 

بع شايستگي معرفي شده در شود تاهمانطور كه مالحظه مي

و  ٠.٦٨٦٢هاي با ميانگين  TSMاين مقاله موفق به يافتن 

ميانگين زمان عملكرد به ازاي خطا جلوي رله، برابر با 

هاي ذكر شده در حاليكه ميانگين. ثانيه شده است ٠.٩٥٦١

و  ١.٦٧٩٥توسط تابع شايستگي قديم بترتيب برابر با 

فاصله زماني ) ٩(ول همچنين در جد .باشندمي ٢.٣٨٢٩

هاي  TSMهاي اصلي و پشتيبان به ازاي عملكرد رله

. بدست آمده توسط هر دو تابع شايستگي، ذكر شده است

شود در جوابهاي همانطور كه از اين جدول مشاهده مي



هاي زماني عملكرد بدست آمده توسط تابع قديم فاصله

مقادير هاي اصلي و پشتيبان در تعداد زيادي جفت رله، رله

اما . باشدمنفي كوچك بدست آمده است كه قابل قبول نمي

اين مشكل توسط تابع جديد بيان شده در اين مقاله مرتفع 

الگوريتم پيشنهادي در هماهنگي بنابراين . گرديده است

هاي جريان زياد موفق تر از الگوريتم هاي گذشته عمل رله

  .کندمي

  
  مقايسه فاصله هاي هماهنگي) ٩(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيرينتيجه-٦

  

هاي ي رلهدر اين مقاله روشي جديد براي تنظيم و هماهنگ

در اين . هاي بهم پيوسته معرفي گرديدجريان زياد در شبكه

  مورد . روش دو مورد نسبت به روشهاي گذشته بهبود يافت

  

  

اول استفاده از تابع شايستگي جديد در الگوريتم ژنتيك 

بمنظور دستيابي به جوابهاي مناسب بود؛ يعني ايجاد فاصله 

مورد دوم . انهماهنگي مناسب بين رله اصلي و پشتيب

استفاده از روش فازي براي كنترل ضرايب تابع شايستگي 

M
ain 

R
elay 

B
ackup 

R
ela y 

D
eltat  for 
new

 F
F

 

D
eltat for  
O

ld F
F

 

M
ain 

R
elay 

B
ackup 

R
ela y 

D
eltat  for 
new

 F
F

 

D
eltat for  
O

ld F
F

 

M
ain 

R
elay 

B
ackup 

R
ela y 

D
eltat  for 
new

 F
F

 

D
eltat for  
O

ld F
F

 

3 1 0.1979 -0.00101 10 20 2.4013 -0.00027 34 16 1.7263 -0.00513 

4 2 0.5654 0.401752 1 21 1.5029 0.474097 36 16 0.0926 1.003146 

22 2 0.1355 0.012517 9 21 0.2794 0.064375 19 17 0.1048 0.111111 

4 3 0.0891 0.008472 10 21 2.5251 0.070611 34 17 1.7688 0.013081 

21 3 0.0179 0.169439 20 22 0.0682 -0.02234 35 17 0.484 0.060663 

5 4 0.0638 0.008027 21 23 0.5094 0.539451 37 19 0.3211 0.002871 

6 5 0.066 0.005131 18 24 2.0548 0.004333 2 20 1.5401 0.536422 

7 6 0.1907 0.003279 23 24 0.048 0.258141 9 20 0.1476 -0.00154 

8 6 0.2452 0.041661 24 25 0.0816 0.02566 16 36 1.1366 0.368352 

27 7 0.1426 0.00907 1 28 0.2592 0.338303 33 36 0.3403 0.067994 

26 8 0.1101 0.006964 2 28 0.3139 0.474318 5 37 0.8107 0.55636 

12 9 0.0212 -0.00193 10 28 1.3971 -0.00692 23 37 0.0094 -0.00672 

11 10 0.2355 -0.00135 1 29 1.19 0.004717 34 38 1.7088 0.385095 

13 11 0.0591 -0.00094 2 29 1.2478 0.141468 35 38 0.397 0.418233 

14 12 0.245 0.014793 29 30 0.0955 0.015716 36 38 0.0447 1.39049 

16 14 0.0005 -0.00444 28 31 0.1934 0.006982 22 23 0.1486 -0.00813 

17 14 1.0381 0.676919 30 32 0.0515 0.006399 19 16 0.0635 0.093765 

19 15 0.0895 0.06968 31 33 0.5747 0.014264 33 35 0.2732 0.009047 

35 15 0.438 0.005262 32 34 0.2057 0.007222         
36 15 0.0912 0.975611 17 35 2.1851 0.893367         



بمنظور همگرايي به جوابهاي بهينه؛ چراكه ضرايب تابع 

شايستگي وابسگي زيادي به  شبكه مورد مطالعه  دارند و  

توان اين ضرايب را در با  استفاده  از كنترل فازي مي

تم پيشنهادي الگوري بدين ترتيب. محدوده مناسب قرار داد

 TSMهاي با براي رله BGAگيري از يک سو با بکار

پيوسته و از سوي  TSMهاي با براي رله  RGAگسسته و 

ديگر با رفع عيوب تابع شايستگي و به روز رساني ضرايب 

تابع به وسيله کنترل کننده فازي، الگوريتم ژنتيک را به 

از  طور کههمان. کندسوي جواب بهينه کلي رهنمون مي

هاي آيد، الگوريتم پيشنهادي در هماهنگي رلهمينتايج بر

-اضافه جريان موفق تر از الگوريتم هاي گذشته عمل مي

    .کند
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