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  چکیده

امروزه رله هاي اضافه جریان نقش بسیار مهمی را در 
حفاظت سیستم هاي قدرت ایفا می کنند و وجود رله هاي 

فزایش الیه ا فه جریان، باعثدیستانس در کنار رله هاي اضا
هماهنگی بین این رله ها پیچیده تر شدن فاظتی و هاي ح

روشهاي بهینه هوشمند به دلیل  ،سالهاي اخیر در .خواهد شد
 چون حل مسائل غیرخطی، سرعت باال، داشتن مزیت هایی

نسبت به ... استفاده نکردن از مسائل پیچیده ریاضی و 
  .مورد استفاده قرار گرفته است، بیشتر روشهاي بهنیه ریاضی

با تعیین نقاط بحرانی، اتصال براي هماهنگی رله ها ابتدا 
 ر آن نقاط صورت می گیرد و سپس قیود مسئلهکوتاه د

مسئله حل می  ،جدیدروش و به کمک  شدهتشکیل داده 
براي  CLA-PSOدر این مقاله مدل جدیدي با نام . شود

پیشنهاد شده  هماهنگی رله هاي دیستانس و اضافه جریان
است که ترکیبی از اتوماتاي یادگیر سلولی و مدل حرکت 

اتوماتاي یادگیر در هر سلول  .باشد دسته جمعی ذرات می

 موازنه بین  يبرقرار و جمعیتتنظیم رفتار ذرات وظیفه 
را بر عهده جستجوي سراسري و جستجوي محلی فرایند 
بررسی هاي صورت گرفته و مقایسه نتایج با دیگر . دارد

نشان می دهد که استاندارد  PSOو  GAروشهاي بهینه 
  .ورت گرفته استهماهنگی بین رله ها به نحو مطلوب ص

  
  
  مقدمه - 1

سیستم هاي قدرت در سیر تکاملی خود به سیستم هاي 
این نوع سیستم ها عالوه بر مزایاي . پیوسته تبدیل شده اند

از جمله این . فراوان مشکالتی را ایجاد کرده است
باشد که در این مقاله به آن  مشکالت، مشکالت حفاظتی می

هماهنگی رله هاي پرداخته می شود و آن پیچیده شدن 
  .اضافه جریان و دیستانس است

تا کنون روش هاي  1964از سال براي هماهنگی رله ها 
اولین تالشها . زیادي در مقاالت مختلف پیشنهاد شده است



زیاد براي استفاده از کامپیوتر در هماهنگی رله هاي جریان 
استفاده از تکنیک بهینه سازي در تنظیم و ]. 1[استبوده 

 1988هماهنگی رله هاي جریان زیاد در مقاله اي در سال 
 سازي از روشهاي بهنهنیز  در مقاالتی]. 2[ارائه شد
استفاده ...) روش سیمپلکس، سیمپلکس دوگان و (ریاضی

در سالهاي بعد از الگوریتم هاي تکاملی ]. 4[،]3[شده است
مانند الگوریتم ژنتیک به عنوان روش بهینه سازي هوشمند 

در زمینه ]. 5[هماهنگی رله هاي جریان زیاد استفاده شد براي
دیستانس، مقاالتی رله هاي جریان زیاد و توأمان هماهنگی 

و  ]6[در ایران با استفاده از روش بهینه سازي ریاضی
  . ارائه شده است] 7[همچنین الگوریتم ژنتیک

هدف این مقاله ارائه روش جدیدي است که با آن بتوان 
جریان زیاد و دیستانس را بطور بهینه جفت رله هاي 
رله هاي اضافه جریان دو نوع تنظیم در . هماهنگ نمود

) TSM(و ضریب تنظیم زمانی ) Iset(شامل جریان تنظیم
این تنظیمات باید به نحوي انجام شود که زمان . وجود دارد

عملکرد رله ها حداقل گردیده و هر بخش از سیستم توسط 
پشتیبان حفاطت گردیده و همچنین  یک رله اصلی و یک رله

 .تداخلی در عملکرد رله هاي اصلی و پشتیبان ایجاد نگردد
بنابراین تنظیم زمانی کمینه رله هاي اضافه جریان و 
دیستانس بگونه اي که با یکدیگر هماهنگ باشند، از اهداف 

از رله معموال در خطوط انتقال . اصلی این مقاله می باشد
رله اصلی یا پشتیبان و از رله اضافه دیستانس به عنوان 

روش جدیدي که . جریان به عنوان پشتیبان استفاده می شود

در این مقاله ارائه شده است از ترکیب الگوریتم بهینه سازي 
دسته ذرات و اتوماتاي یادگیري سلولی تشکیل شده که در 

در انتهاي این مقاله . می شود هادامه به هر دوي آنها پرداخت
  .با دیگر نتایج الگوریتم هاي تکاملی مقایسه می شود نتایج

  
  
 هماهنگی رله هاي اضافه جریانقیود مربوط به  - 2

  و دیستانس
  

براي هماهنگی بین رله ها ابتدا باید نقاط بحرانی شبکه را 
شود که در آنها  نقاط بحرانی به نقاطی گفته می. پیدا کرد

جریان کم می  فاصله زمانی بین رله هاي دیستانس و اضافه
قیود  ،سپس به ازاي اتصال کوتاه در آن نقاط. باشد

در صورت وقوع خطا ابتدا . هماهنگی مسئله را تشکیل داد
 این رله، رله دیستانس عمل کرده و در صورت عمل نکردن

عمل می کند و در صورت عمل خط له اضافه جریان ر
ان نکردن، رله دیستانس پشتیبان و در نهایت رله اضافه جری

ضریب تنظیم زمانی رله هاي . پشتیبان عمل خواهد کرد
اضافه جریان و زمان عملکرد ناحیه دوم رله هاي دیستانس 
را بگونه اي باید تعیین کرد که هماهنگی بین رله هاي اصلی 

  .و پشتیبان برقرار باشد
  

  اهنگ کردن رله هاي اضافه جریان و دیستانسهم) : 1(شکل



  
قیودي که باید در برنامه بکار برده ) 1(با توجه به شکل

  :شوند بصورت زیر می باشد 
tB(F1) - tz2 ≥ CTI'  
tz2 – tM(F2) ≥ CTI' 

tB  وtM  به ترتیب زمان عملکرد رله پشتیبان و اصلی رله
ناحیه دوم رله دیستانس  زمان عملکرد tz2اضاقه جریان و 

     . می باشند F2و  F1به ازاء خطا در ناحیه هاي 
حداقل زمان مورد نیاز رله پشتیبان براي عدم تداخل با رله 

نوع کلیدها، وسایل اندازه  اصلی می باشد و به نوع رله،
 5/0و  2/0این عدد معموال بین . گیري و غیره بستگی دارد
  .ثانیه در نظر گرفته می شود

تنظیمات جریان و زمان رله هاي اضافه جریان داراي یک 
≥         :محدوده حداقل و حداکثر بصورت رابطه زیر است     ≤         

           ≤  I     ≤            TSM  در  1تا  1/0به صورت یک متغیر پیوسته در محدوده
متغیر . یک کمیت گسسته است    Iاما . نظر گرفته می شود   .هم به تنظیمات روي رله محدود است     

  
  
  تابع هدف - 3
  

هدف از هماهنگی رله هاي دیستانس و اضافه جریان در 
به رله هاست  TSMو  Isetواقع بدست آوردن دو متغیر 

تابع هدف در . م شودحوي که زمان عملکرد رله ها مینیمن
OF  :مسئله هماهنگی بصورت زیر تعریف می شود  = min ∑ w t             زمان عملکرد رله i  به ازاي خطا در نقطهام k جلوي رله i است. wi  احتمال وقوع خطا در ناحیه حفاظتی رلهi  می

  .نظر گرفته می شودمعموال این ضرایب یک در . باشد
  

  
  مشخصه رله ها - 4
  

با منحنی کاهشی بر اساس استانداردهاي معادله مشخصه رله 
IEC  وBS  بصورت زیر براي انواع رله بطور اصالح شده

=     :ها در نظر گرفته می شوند   ×    (         )     

I    وI      به ترتیب جریان خطا و جریان تنظیم رلهi  به
   .هستند kازاء خطا در ناحیه 

k1  وk2 که براي رله هاي با  متفاوت است بسته به نوع رله
می  k2=0.02و  k1=0.14منحنی مشخصه کاهشی معمولی 

  .باشد
بر روي هر خط یک رله دیستانس وجود دارد که با منحنی 

زمان عملکرد ناحیه  .مشخصه مهو در نظر گرفته می شوند
   .می شود فرض tz2 دوم همه رله هاي دیستانس نیز

  
  
  الگوریتم بهینه سازي دسته ذرات - 5
  

، 2، روانشناس اجتماعی و راسل سی ابرهارت1جیمز کندي
. می باشند PSOمهندس برق، صاحبان اصلی ایده الگوریتم 

انجام گردید، ] 8[ 1995اولین شبیه ساز آن ها که در سال 
آنها را به سمت شبیه ساز رفتار پرندگان براي یافتن دانه 

تعدادي از موجودات  PSOدر الگوریتم . رهنمون کرد
وجود دارند که به آن ها ذره گفته می شود و در فضاي 

مقدار آن ) بهینه کردن(جستجوي تابعی که قصد کمینه کردن
هدف را در  هر ذره مقدار تابع. را داریم، پخش شده اند

  .موقعیتی از فضا که در آن قرار گرفته است، محاسبه می کند

                                                           
1  James Kennedy 
2  Russell C.Eberhart 

)1( 

)2( 

)5( 

)6( 

)3( 

)4( 



بر این اصل استوار است که در هر لحظه  PSO اساس کار
مکان خود را در فضاي جستجو با توجه به بهترین  ،ذره هر

مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که 
 در واقع .کند میاش وجود دارد، تنظیم  در کل همسایگی

راه (به این شکل است که گروهی از ذرات PSOآغاز کار 
به صورت تصادفی به وجود می آیند و با به روز ) حلها

ذرات  .کردن نسلها سعی در یافتن راه حل بهینه می نمایند
ف خود را با دو مقدار مقایسه در هر مرحله مقدار تابع هد

اولین . می کند و سپس جهت حرکت خود را تعیین می کند
مقدار بهترین موقعیتی است که تا به حال ذره در آن قرار 

دومین مقدار . نامیده می شود  pbest یا  fi,bestگرفته است و 
بهترین موقعیتی است که دسته ذرات تا به حال در آن قرار 

fgbestداشتند و 
   .نامگذاري می شود gbestیا  

 داري میگام و مرحله این دو مقدار را نگهالگوریتم در هر 
پس از یافتن بهترین مقادیر موقعیت و سرعت ذرات به . کند

  :روز می شوند 
vk+1

i = wk vk
i + c1r1(pk

i – xk
i)  

            + c2r2(pk
g – xk

i) 
xk+1

i = xk
i + vk+1

i 
. محل فعلی ذره هستندx سرعت ذره و  vدر معادالت باال، 

r1  وr2  است و ) 0،1(اعداد تصادفی در بازهc1  وc2  نیز
در نظر  c1=c2=2معموال . فاکتورهاي یادگیري هستند

سرعت ذرات در هر بعد به یک مقدار . گرفته می شود Vmax اگر مجموع شتابها باعث شوند  .محدود می شوند
بیشتر شود، مقدار سرعت  Vmaxکه سرعت در یک بعد از 

 wضریب اینرسی  .قرار می گیرد Vmaxدر آن بعد برابر با 
در . تاثیر مستقیم دارد PSOبر روي همگرایی الگوریتم 

واقع می توان به واسطه ي این ضریب، تاثیر سرعت هاي 
می توان . کنترل نمود گذشته را بر سرعت هاي زمان حال

و  3براي برقراري موازنه ي بهتر میان جستجوي محلی
این روش در  .را تغییر داد wمقدار  4جستجوي سراسري

                                                           
3  Local Exploration (Local Search)  
4  Global Exploration (Global Search) 

بسیاري موارد می تواند مشکل گیرافتادن در بهینه هاي 
  .محلی را حل کند

  
  
  سلولی ریتم اتوماتاي یادگیرالگو - 6
  

شود باید توضیح قبل از اینکه به این الگوریتم پرداخته 
و اتوماتاي  مختصري در مورد الگوریتم اتوماتاي یادگیر

  .داده شود سلولی
یک مدل انتزاعی است که تعداد معدودي  ]9[اتوماتاي یادگیر

هر عمل انتخاب شده توسط . عمل را می تواند انجام دهد
محیطی ارزیابی شده و پاسخی به اتوماتاي یادگیر داده می 

گیر از این پاسخ استفاده نموده و عمل اتوماتاي یاد. شود
شکل زیر ارتباط . خود را براي مرحله بعد انتخاب می کند
  . بین اتواتاي یادگیر و محیط را نشان می دهد

  
  ارتباط بین اتوماتاي یادگیر و محیط) : 2(شکل

هدف نهایی این است که اتوماتا یاد بگیرد تا از بین اعمال 
بهترین عمل، عملی است . خود بهترین عمل را انتخاب کند

 .که احتمال دریافت پاداش از محیط را به حداکثر برساند
،  Krinskyاتوماتاي (انواع اتوماتاي یادگیر وجود دارد

اما در اینجا به اتوماتاي یادگیر با ...). و  Krylovاتوماتاي 
تایی  4این روش توسط . ساختار متغیر پرداخته می شود

}α,β,p,T {شان داده می شود که در آن ن
α={α1,α2,…,αr}  عملهاي اتوماتا، مجموعه
β={β1,β1,…,βr}  ،مجموعه ورودیهاي اتوماتا
p={p1,p2,…,pr}  ،بردار احتمال انتخاب هر یک از عملها

الگوریتم یادگیري می  p(n+1) = T[α(n),β(n),p(n)]و 

nα 

nβ 

)7( 

)8( 

 محیط تصادفی

 اتوماتاي یادگیر



ام nدر مرحله  αi در این نوع از اتوماتاها، اگر عمل. باشد
انتخاب شود و پاسخ مطلوب از محیط دریافت نماید، 

افزایش یافته و سایر احتمالها کاهش می یابند  pi(n)احتمال 
و سایر کاهش یافته  pi(n)و براي پاسخ نامطلوب احتمال 

  .احتمالها افزایش می یابند
یک مدل ریاضی براي سیستم هایی ] 10[اتوماتاي سلولی

است که در آنها چندین مولفه ساده براي تولید الگوهاي 
هاي این  از ویژگی. پیچیده با هم همکاري می کنند

توان به این اشاره کرد که سلولها بطور همگام  الگوریتم می
بر طبق یک قانون محلی به روز و در زمانهاي گسسته 

اما مشکل این اتوماتا مشخص کردن فرم  .رسانی می شوند
قطعی قوانین است چون بیشتر سیستم ها داراي نویز و عدم 

  .قطعیت می باشند
ترکیبی از اتوماتاي یادگیر و اتوماتاي یادگیر سلولی 
در حالت کلی هر مجموعه  ].11[اتوماتاي سلولی می باشد

. مرتب از سلولها را می توان به عنوان همسایه در نظر گرفت
در هر لحظه هر اتوماتاي یادگیر در اتوماتاي یادگیر سلولی 
بر اساس مشاهدات قبلی و یا به صورت تصادفی یک عمل 

را انتخاب می کند، با توجه به از مجموعه اعمال خود 
اعمال انتخاب شده توسط سلولهاي همسایه و قانون حاکم 
بر اتوماتاي یادگیر سلولی، به عمل انتخاب شده پاداش داده 

اداش و یا جریمه، اتوماتا با توجه به پ. و یا جریمه می شود
ود را تصحیح کرده و ساختار داخلی اتوماتا به روز رفتار خ
در از بروزرسانی، هر اتوماتاي یادگیر  بعد. می گردد

اتوماتاي یادگیري سلولی دوباره یک عمل از مجموعه اعمال 
انتخاب عمل  فرایند. خود را انتخاب کرده و انجام می دهد

و دادن پاداش و یا جریمه تا زمانی که سیستم به حالت 
پایدار برسد و یا یک معیار از قبل تعریف شده برقرار شود، 

   .یابد ادامه می
یک اتوماتاي یادگیر سلولی به صورت پنج تایی 

{L,V,Q,Ω,Φ} نشان داده می شود .L={l1,l2,…, ln} 
مجموعه سلولهاي موجود در اتوماتاي یادگیر سلولی می 

. باشد که در یک شبکه کارتزین قرار گرفته اند
V={vi,i∈L}  مجموعه سلولهاي همسایه یک سلول در

 میاز ساختارهاي مختلفی  .استاتوماتاي یادگیر سلولی 
در حالت کلی هر  .براي همسایگی استفاده نمودتوان 

توان به عنوان همسایه در مجموعه مرتب از سلولها را می
مجموعه اعمال مجاز یک  Q={q1,q2,…,q3} .نظر گرفت

  Ω={x:L→Q}=QNاتوماتاي ساکن در یک سلول و
یادگیر سلولی قاتون حاکم بر اتوماتاي  Φ فضاي حالت و 

  .می باشد
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سبب می  استاندارد این است که  PSOبزرگترین مشکل
ضاي حالت بزرگ ي با فا شود در حل مسائل چند قله

بهینه  زا راهکاري براي خروج PSOاین ناتوان باشد بنابر
مشکل این بهینه ساز،  در واقع محلی ارائه نمی دهد
وریتم پیشنهادي براي رفع این الگ .همگرایی زود رس است

، ترکیبی از اتوماتاي یادگیر سلولی و بهینه سازي مشکل
ذره است که هریک  nاین مدل نیز داراي . دسته ذرات است

از ذرات داراي یک بردار موقعیت و یک بردار سرعت 
داراي  ،یادگیر سلولیاتوماتاي ن مدل هر سلول در ای. هستند

میباشد و در هر سلول یک اتوماتاي از ذرات یک جمعیت 
هریک از اتوماتاهاي یادگیر در هر سلول . یادگیر وجود دارد
می  "ادامه مسیر فعلی"و  "دنباله روي"داراي دو عمل 

که به عهده اتوماتاي یادگیر وظیفه تنظیم رفتار ذرات . باشند
با استفاده از اتوماتاي یادگیر  به این معنی است کهباشد  می

به مسیر فعلی ادامه دهند در هر گام تعیین میگردد که ذرات 
و یا به دنباله روي از بهترین ذرات پیدا شده تا کنون 

براي تنظیم رفتار ذرات، اتوماتاي یادگیر هر سلول،  .بپردازند
از تجربیات خود و اتوماتاهاي یادگیر سلولهاي همسایه، 

ي هابین جمعیتبدین ترتیب نوعی همکاري . کند استفاده می



گیرد که باعث  یک سلول و سلولهاي همسایه شکل می
  .عملکرد بهتر آنها میگردد

گزینند،  عملی که اتوماتاي یادگیر سلولها در هر گام برمی
 تعیین کننده شیوه بروز کردن سرعت ذرات در آن گام می

، تنها دنبال »روي دنباله«در صورت انتخاب عمل . باشند
کردن بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه گروهی، در به 
روز نمودن سرعت ذرات مد نظر قرار خواهند گرفت و از 

در این صورت . شود سرعت فعلی ذرات صرفنظر می
  .انجام میگردد) 9(بروزرسانی سرعت ذرات مطابق با فرمول 

V(t+1)=c1rand1(t) (pbest(t) – position(t)) + 
              c2rand2(t) (gbest(t) – position(t))  

در محاسبه ، »ادامه مسیر فعلی«در صورت انتخاب عمل 
سرعت قبلی آنها  )10(مطابق با فرمول  سرعت جدید ذرات

  .نیز مد نظر قرار می گیرد
V(t+1) = w(t)V(t) + 
             c1rand1(t) (pbest(t) – position(t)) + 
             c2rand2(t) (gbest(t) – position(t))  
 

پاسخ سراسري که به تمام اتوماتاهاي یادگیر داده می شود، 
بدین نحو محاسبه می گردد که در صورتیکه موقعیت ذره 
در یک گام نسبت به موقعیت قبلی ذره بهبود یابد، عمل 
انتخاب شده توسط تمام اتوماتاهاي یادگیر اختصاص داده 

ه به ذرات مثبت ارزیابی میشود و در غیر اینصورت عمل شد
این پاسخ، پاسخ . منفی ارزیابی خواهد شد انتخاب شده

پاسخ محلی که یک اتوماتاي یادگیر . سراسري نامیده میشود
از انتخاب عمل خود دریافت می نماید به صورت زیر 

جهت ارزیابی عمل انتخابی، واریانس . محاسبه می گردد
هر گاه این . ولها همسایه محاسبه می شودموقعیت سل

واریانس از حد خاصی کمتر باشد به این مفهوم است که 
ذرات به یکدیگر نزدیکند و به سمت همگرایی پیش می 

ند، براي جلوگیري از همگرایی زود رس ذرات باید ذره رو
به عمل دنباله روي ادامه ندهد و ذرات باید به ادامه مسیر 

دنباله "عمل انتخابی در چنین شرایطی اگر . بپردازندفعلی 
باشد، منفی ارزیابی می گردد و اگر عمل انتخابی " روي

هر گاه  .باشد، مثبت ارزیابی میگردد "انتخاب مسیر فعلی"
واریانس بین ذرات از حد خاصی بیشتر باشد بدین مفهوم 
است که تنوع بین ذرات زیاد است و عمل انتخابی باعث 

عمل "یی زود رس بین ذرات نمی گردد، بدین جهت همگرا
ادامه مسیر "مثبت ارزیابی می گردد و عمل  "دنباله روي

  . منفی ارزیابی می گردد "فعلی
یکی از مزایاي الگوریتم پیشنهادي ایجاد موازنه بین 

این موازنه . جستجوي سراسري و جستجوي محلی  میباشد
. و برقرار میگرددبا توجه به نوع مساله و شکل فضاي جستج

مزیت دیگر الگوریتم پیشنهادي  این است که بدلیل ایجاد 
رقابت ما بین جمعیتهاي مختلف که در سلولها پراکنده شده 

ن سلول آاند اگر در یک سلول احساس شود که بهترین ذره 
در محل مناسبی از فضاي جستجو قرار نگرفته است و 

همسایه وضعیت نسبت به بهترین ذرات جمعیتهاي سلولهاي 
شود و  تشویق می» ادامه مسیر فعلی«بدتري دارد، عمل 

بدین وسیله تالش میگردد تا با یافتن قسمتهایی جدید از 
این مکانیزم . فضاي جستجو این عقب ماندگی جبران گردد

میتواند الگوریتم را از بهینه هاي محلی خارج نموده و 
  .دهدمشکل گیرافتادن در بهینه هاي محلی را کاهش 
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براي مطالعه و اعمال الگوریتم ) 2(شینه شکل 8شبکه 
به یک شبکه دیگر  4شین  .پیشنهادي انتخاب شده است

 MVA400متصل شده که توان اتصال کوتاه آن شبکه 
  .است

رله دیستانس و  14عدد است که شامل  28تعداد کل رله ها 
اضافه جریان می باشد و در حل مسأله زمان ناحیه رله  14

 .دوم همه رله هاي دیستانس یکسان فرض شده است

)9( 

)10( 



 
  شبکه نمونه): 2(شکل 

براي محاسبات اتصال کوتاه و پخش بار برنامه اي در 
الگوریتم . نوشته شده است MATLABنرم افزار  محیط

پیاده سازي  MATLABهاي ارائه شده توسط نرم افزار 
  مقادیر اولیه و مورد نیاز الگوریتم را) 1( جدول. شده است

آورده شده ) 2(نتایج شبیه سازي در جدول. نشان می دهد
 روش سه، براي هر TSMاین جدول مقادیر عددي . است

Genetic Algorithm و PSO و  استانداردCLA-PSO 
  .را نمایش می دهدترکیب شده 

  تنظیمات بهینه رله ها) : 2(جدول                                       تنظیمات بهینه رله ها) : 1(جدول                         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20  n )تعداد بعد مسئله(  
  تعداد سلول ها  11
  تعداد جمعیت  60
  تعداد گامها یا تکرار ها  100

  هضرایب پاداش و جریم  01/0
6/0  tz2 

2/0  CTI 

TSM (CLA-PSO)  TSM (PSO)  GA Relay no. 

0.1342  0.1413 0.1517 1  

0.1489 0.1688 0.1648 2  

0.2100  0.1991 0.2019 3  

0.1629  0.1750 0.1886 4 

0.1000 0.1100 0.1000 5 

0.2000 0.2480 0.2585 6 

0.2210 0.2810 0.2702 7 

0.2011 0.2361 0.2639 8 

0.1090 0.1242  0.1000 9 

0.1100 0.1214 0.1000 10 

0.2500 0.25100 0.2456 11 

0.1750 0.1614 0.1759 12 

0.1695 0.1610 0.1738 13 

0.2190  0.2249 0.2433 14 

17.9 19.3 19.8 Objective 
function  



با این جدول و نتایج . می باشد] 7[نتایج مقاله  GAنتایج 
بهینه ساز را در هماهنگی رله  سهبدست آمده می توان این 

جدول  .، با هم مقایسه کردو دیستانس هاي اضافه جریان
جدید مقادیر نشان می دهد که با استفاده از روش ) 2(

اند و مقدار تابع  ضرایب تنظیم زمانی رله ها بهتر شده
 و PSOنسبت به روش  CLA-PSOهدف در روش 

بهینه تر و مینیمم  GA نسبت به PSOمقدار تابع هدف در 
  .تر شده است
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در این مقاله براي هماهنگی رله هاي جریان زیاد و 
 CLA-PSOدیستانس،الگوریتم بهینه سازي جدیدي به نام 

ارائه شده است که ترکیبی از بهینه سازي دسته ذرات و 
این مدل مشکالت الگوریتم . است سلولی اتوماتاي یادگیر

PSO  از قبیل همگرایی زود رس و گیر کردن در بهینه هاي
برطرف می کند و تنوع در بین ذرات ایجاد می محلی را 

اتوماتاي یادگیر در هر سلول، به مثابه مغز متفکر و  .کند
با . کنترل کننده حرکات ذرات در ان سلول عمل میکند

انتخاب یک عمل در هر گام نحوه بروز رسانی سرعت 
هماهنگی رله ها بر اساس دو متغیر  .شود ذرات تعیین می

Iset و TSM  با بروز کردن این دو متغیر  .می شودانجام
توسط الگوریتم دسته ذرات و همچنین الگوریتم پیشنهادي 
و بدست آوردن مقدار تابع هدف، می توان به این نتیجه 
رسید که هماهنگی رله ها توسط الگوریتم پیشنهادي جواب 

در سایر شبکه ها نیز این نتیجه دور . بهینه تري خواهد داد
  . د بوداز انتظار نخواه
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