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 در هاي الكتريكي  مرتبط با سيستمايمني افراد و تجهيزات
مناسب  طراحي. استضروري  ها يك امر ساختمان و هاپست

 احتمالي  مالي و جانياز صدماتتواند  ميسيستم زمين 
هاي مناسب براي ايجاد يك   يكي از روش.كندجلوگيري 

ه شبكارتباط الكتريكي داراي مقاومت كم با زمين استفاده از 
طور افقي در زمين قرار  ه كه باستهم پيوسته  ههاي بهادي
در برخي از موارد و براي عملكرد بهتر سيستم . گيرندمي

هاي ميلههاي آن  زمين، در محيط بيروني شبكه يا در گوشه
صورت عمودي در زمين فرو شده و اتصال الكتريكي  هادي به

يك . شود ميهم پيوسته برقرار  هاي به ها با شبكه هادي آن
سيستم زمين بايد طوري طراحي شود كه عالوه بر محدود 

منظور حفظ سالمت افراد و  كردن گراديان ولتاژ سطحي به
تجهيزات در شرايط كاري طبيعي و خطاي سيستم، 

  ].1[دهي سيستم الكتريكي نيز متوقف نشود  سرويس

  چكيده
ش جديد براي طراحي سيستم زمين به در اين مقاله يك رو

در اين جا . تعماري ارائه شده استكمك الگوريتم رقابت اس
خواهيم سيستمي طراحي كنيم كه عالوه بر ايمني طبق ما مي

ستم زمين ايمن  يك سياستاندارد از نظر هزينه نيز بهينه باشد
سيستمي است كه مسيري براي جاري شدن جريانهاي 
الكتريكي به زمين تحت شرايط نرمال يا فالت ايجاد كند بدون 
اينكه سيستم از محدوده هاي مجاز كاري تجهيزات خارج 

 و همچنين .شود و يا باعث ايجاد توقف در روند كاري شود
 .ورده شودايمني افراد در مجاورت تجهيزات الكتريكي برآ

سازي سيستم زمين را با در نظر گرفتن در اين مقاله بهينه
چراكه در بسياري از دهيم هاي افقي زمين انجام ميهادي
اما . كندهاي افقي كفايت ميها سيستم زمين تنها با هاديپست

هاي فالت باالتر وجود هايي كه احتمال وقوع جرياندر پست
دهاي زمين عالوه بر شبكه زمين داشته باشد استفاده از الكترو

زمين را با شبكه زمين به همراه بدين منظور سيستم. مؤثر است
هاي شبكه زمين و فروشده الكترودهاي زمين متصل به گوشه

ي به كار برده شده در پارامترها. كنيمسازي ميدر خاك بهينه
مي  IEEE-std 80-2000 بر اساس استاندارد اين مقاله

   باشد
  ه مقدم- 1

طراحي شبكه زمين با ارزيابي نقشه پست و طور معمول  به
براي  .گيردارگرفتن تجهيزات عمده آن صورت مينحوه قر

      .شود مراحل زير انجام مي شروع طراحي شبكه زمين
 يك حلقه خارجي مربع شكل يا مستطيل شكل كه در -1

االمكان بزرگترين گيرد و حتيمحدوده ناحيه پست قرار مي
. شود گرفته مينظر  ممكن در آن ناحيه در مربع يا مستطيل

 ١
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هاي باال جلوگيري كرده و از ايجاد  تمركز جرياناين مساله از                                                       )4(
  . كندهاي ولتاژ باال در ناحيه شبكه جلوگيري ميگراديان 
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ها  در داخل حلقه مربعي يا مستطيلي معموالً هادي-2
 .گيرندصورت موازي قرار مي هب

هاي زمين در محيط شبكه يا براي هاي با ميلهبراي شبكه
هاي شبكه و هاي زمين با ميله هاي زمين در گوشهشبكه

 هاي مس لختها از هادي معموالَ در شبكه زمين پست-3  :همچنين در محيط و داخل شبكه
هاي زمين ميله. گيرندقرار مي  سه تا هفت متر و با فاصله4/0

ها در هاي تقاطع هاديهاي شبكه يا در محلمعموالً در گوشه
همچنين ممكن است در . شوندمحيط شبكه قرار داده مي

مجاورت تجهيزات مهم مخصوصاً نزديك برقگيرها از 
اي چند اليه يا هدر خاك. هاي زمين استفاده شود ميله
هاي با طول  استفاده از ميلههاي با مقاومت ويژه باال خاك

  .شودبيشتر و يا با تعداد بيشتر توصيه مي
توان شبكه زمين را در كل منطقه پست توسعه داد و  مي-4

در مواردي كه امكان ايجاد تمركز . ها ادامه دادتا زير فنس
توان از مسيرهاي چندگانه جريان باالي جريان وجود دارد مي

استفاده نمود مثل اتصال نوترال به هاي با قطر بيشتر يا هادي
  .]2 [هاي خازني يا ترانسفورماتورهازمين ژنراتورها، بانك

 
 :ضوابط ولتاژهاي گام و تماس -2
مي  IEEE-std 80-2000پارامترها بر اساس استاندارد (

  ]3)[باشد
 و مقاومت ويژه m 0/102براي يك اليه سطحي با قطر 

2500 Ωm 400 وخاك با مقاومت ويژه Ω.m بدين ترتيب 
sC   : را محاسبه نمودمي توان ضريب كاهشي 
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 براي افراد حاضر در Kg 70و با فرض در نظر گرفتن وزن 
محل پست ولتاژ گام و تماس قابل تحمل را از روابط زير 

  : كنيممحاسبه مي
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  :ضريب هندسي 

 
براي شبكه هاي بدون ميله هاي زمين يا شبكه هاي با ميله 

  : كم كه در محيط يا گوشه هاي شبكه قرار ندارندهاي زمين
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sKiK ، ، ضريب اصالحي  شامل ضريب هندسي :ولتاژ گام
- و جريان متوسط بر واحد طول هاديρمقاومت ويژه خاك 

  :هاي شبكه زمين است
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-ا بدون ميله هاي زمين طول موثر هاديبراي شبكه هاي با ي

  :آيدهاي دفن شده از رابطه زير بدست مي
)7(                                                       

 دور 1mفرض مي شود كه ولتاژ گام ماكزيمم در فاصله 
راي عمق دفن معمول ب. دهدمحيط شبكه زمين رخ مي

0.25<h<2.5داريم :  
)8(                   
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شود بايد بتواند شرايط ايمني الزم شبكه زميني كه پيشنهاد مي
اين شرايط عبارتند از اينكه . را طبق استاندارد برآورده كند

جريان فالت از سيستم بايد ماكزيمم ولتاژ مش ناشي از عبور 
زمين از ماكزيمم ولتاژ تماس قابل تحمل بدن كمتر باشد و 
ماكزيمم ولتاژ گام شبكه زمين نيز از ماكزيمم ولتاژ گام قابل 

  .تحمل بدن كمتر باشد
 )9(                                             

هـاي  زمين بدون ميلـه   خواهيم شبكه   در قسمت اول برنامه مي    
سـازي كنـيم چـرا كـه در بـسياري از كاربردهـا              زمين را بهينه  

كنـد و نيـازي بـه       استفاده از شبكه زمين به تنهايي كفايت مـي        
  .هاي زمين نيستميله

  

 ٢



  -1-2  :بهينه سازي شبكه زمين به همراه ميله هاي زمين
صل هاي زمين متهمراه ميلهزمين را بهخواهيم شبكهاين بار مي
سازي كنيم چون در بسياري موارد كه جريان فالت به آن شبيه

هاي زمين نيز باالست عالوه بر شبكه زمين بهتر است از ميله
هاي كنيم ميله هاي زمين در گوشهو فرض مي. استفاده شود

شبكه زمين يا در محيط شبكه زمين قرار گرفته باشند چون 
  .شوديه ميبيشتر جريان شبكه زمين از اين قسمت تخل

كنيم با اين تفاوت  روند بخش اول را تكرار مي اين قسمتدر
گيريم و محاسبات با هاي زمين را نيز در نظر ميكه ميله

هاي بيان شده در مرحله قبل متفاوت است و بر اساس روش
-هاي قبل شرايط ايمني مورد نياز سيستم را بررسي ميبخش

هاي زمين ستفاده از ميلهدر اين مرحله هزينه ناشي از ا. كنيم
كنيم و تابع را نيز با ضريب متناسب با آن به هزينه اضافه مي

  :كنيمهزينه را بصورت زير تعريف مي
)  10    (                             ri LkLkt 21

hkLkLkt ri 321cos 
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  :در نظر گرفتن عمق شبكه زمين در بهينه سازي  -2-2

هاي زمين را با مراه ميلهدر اين بخش شبكه زمين به ه     
توجه به اينكه عمق شبكه زمين بر ولتاژ مش و گام مؤثر است 

سازي در عالوه بر پارامترهاي قبلي اين پارامتر را هم در بهينه
  .گيريممي نظر
چه عمق شبكه زمين بيشتر شود ولتاژهاي مش و گام  هر

 يابد اما هزينه باالتر رفته و عواملي مثل خوردگيكاهش مي
  . يابدنيز افزايش مي

) 11     (                      
در نظر گرفتن ضخامت اليه مواد سطحي عالوه بر  -2-3

  :پارامترهاي قبل
-در اين بخش با در نظر گرفتن شبكه زمين به همراه ميله     

هاي قبل ضخامت اليه هاي زمين عالوه بر پارامترهاي بخش
. كنيمسازي وارد ميي مقاومت باال را نيز در بهينهمواد سطح

استفاده از مواد اليه سطحي مقاومت باال با افزايش مقاومت 
هاي شوك سري مدار معادل بدن باعث كاهش ميزان جريان

و باعث باال رفتن ولتاژهاي تماس و . شودگذرنده از بدن مي
ا كاهش زمين رهاي شبكهشود و هزينهگام قابل تحمل بدن مي

هر چه ضخامت اليه سطحي افزايش يابد جريان . دهدمي
  به نسبتاين كاهش. شودگذرنده از بدن شخص كمتر مي

 طحي و خاك زير آن و نيز به ضخامتمقاومت ويژه اليه س
  .اليه سطحي بستگي دارد

 قبل تاثير در اين بخش نيز در تابع هزينه عالوه بر موارد
 و تابع هزينه. كنيما نيز وارد مياستفاده از اليه مواد سطحي ر

  :آيداز رابطه زير بدست مي
)12(                   sri hkhkLkLkt 4321cos  
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    ضخامت اليه مواد سطحي خاك 
    ICA معرفي الگوريتم -3
 از كه سازي،بهينه براي شده مطرح الگوريتم اين مقاله، در

 است، شده گرفته الهام امپرياليستيرقابت  رياضي سازيمدل
 با. شودمي داده توضيح آن مختلف اجزاي و شده معرفي
  را بهx خواهيم آرگومان در بهينه سازي مي f(x)  تابع داشتن
  ].4[اي بيابيم كه هزينه متناظر آن بهينه باشدگونه
معرفي  عام جستجوي براي جديدي الگوريتم اين مقاله، در
. است شده گرفته استعماري الهام هايبترقا از كه شودمي

اوليه  حالت در كشور چندين از الگوريتم، اين خالصه، بطور
مساله  ممكن هايجواب حقيقت در  كشورها.شودمي شروع
-در بهينه ذره و ژنتيك الگوريتم در كروموزوم معادل و هستند

تقسيم  دسته دو به كشورها، همه. هستند ذرات گروه سازي
2امپرياليست: شوندمي با  استعمارگر كشورهاي. مستعمره و 1

محورهاي  راستاي در )سازيهمگون( جذب سياست اعمال
-خود مي سمت به را مستعمره سازي، كشورهايبهينه مختلف

  ].5[كشند 
  
 ICA الگوريتم -3-1

 با نيز الگوريتم، اين تكاملي، هايديگر الگوريتم همانند
 " يك آنها از كدام هر كه تصادفي جمعيت اوليه تعدادي

 بهترين از تعدادي. شودشروع مي شوندمي ناميده "كشور
 عنوان به )ژنتيك الگوريتم در هانخبه معادل( جمعيت عناصر

 عنوان به نيز جمعيت باقيمانده .شوندمي امپرياليست انتخاب
 

1 Imperialist  
2 Colony 

 ٣



به  بسته استعمارگران. شوندمي گرفته در نظر مستعمره
 ادامه در كه خاص روند يك با ار اين مستعمرات قدرتشان،

 به امپراطوري، كل هر قدرت .كشندمي سمت خود به .آيدمي
 به( امپرياليست كشور يعني آن دهندهبخش تشكيل دو هر

  دارد  بستگي آن، و مستعمرات )هسته مركزي عنوان
  كشور اوليه را ايجادNcountry  براي شروع الگوريتم تعداد

 كشورهاي(ن اعضاي اين جمعيت بهتري تا از Nimpكنيم مي
 را به عنوان امپرياليست) ع هزينهداراي كمترين مقدار تاب

 ز كشورها مستعمراتي را تا اNcolكنيم باقيمانده انتخاب مي
 كدام به يك امپراطوري تعلق دارنددهند كه هر تشكيل مي

 هر به ها،امپريالست بين اوليه مستعمراتبراي تقسيم 
 با متناسب تعداد، اين كه را مستعمرات از تعدادي امپرياليست،

هزينه  داشتن با كار، اين انجام براي. دهيممي است، آن قدرت
در  صورت زير را به آنها نرماليزه هزينه ها،امپرياليست همه
  .گيريممي نظر 

)13(                               - cn       Cn = max{ ci }  

هزينه  بيشترين max{ci}امnپرياليست  هزينه امcnكه در آن 
 اين شده  نرماليزه هزينهCnميان امپرياليست ها و 

 هزينه بيشتري دراي كه امپرياليستي هر. باشدمي امپرياليست،
 هزينه نرماليزه داراي ،)باشد تريضعيف امپرياليست(باشد

 قدرت نسبي نرماليزه، هزينه داشتن با. بود خواهد كمتري
 بر شده و محاسبه زير صورت به امپرياليست،  هرنرماليزه
-تقسيم مي ها امپريالسيت بين مستعمره، كشورهاي آن، مبناي

     .شوند

)14  (                                              
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امپدانس معادل مولفه ص
 ضريب تقسيم جريان

               E=115 kv         ولتاژ خط به خط در هنگام بدترين فالت

                                ρ=400 Ω.m                                ويژه خاكمقاومت                                   

امپرياليست نسبت ك از يك ديد ديگر قدرت نرماليزه ي
شود  كه توسط آن امپرياليست اداره مياست مستعمراتي

خواهد  برابربنابراين تعداد اوليه مستعمرات يك امپرياليست 
  :با بود

)15       (              N.C.n = round {Pn .(Ncol)}  
 و امپراطوري يك مستعمرات اوليه تعداد N.C.nآن  در كه

Ncolجمعيت در موجود مستعمره يكشورها كل تعداد  نيز 
 تريننزديك كه است تابعي نيز round .است اوليه كشورهاي

گرفتن  نظر در با. دهدمي را اعشاري عدد يك صحيح به عدد
N.Cكشورهاي از تعداد اين به امپراطوري، هر  براي 

 به و كرده انتخاب تصادفي صورت به مستعمره اوليه را
ي امپراطور تمام اوليه حالت تنداش با دهيمام ميnامپرياليست 

 در تكامل روند. شودمي شروع استعماري الگوريتم رقابت ها،
 توقف، شرط يك شدن تا برآورده كه حلقه قرار دارد يك
  ].5[ .يابدمي ادامه

  
  سازينتايج شبيه -4

 زمين آنراخواهيم براي يك پست، سيستم ميدر اين قسمت
   . الزم جهت طراحي داريمطراحي كنيم ابتدا نياز به اطالعات

 هاي معادل فالت سيستم و ضريب تقسيم جريان امپدانس
شود و بايد توسعه براي بدترين نوع و محل فالت تعيين مي
-در اينجا فرض مي. سيستم در آينده نيز در نظر گرفته شود

شود كه پست داراي ركلوزر اتوماتيك جهت وصل سريع 
زمان رفع فالت بايد بر اساس سيستم .  فالت نيستمجدد رفع

حفاظتي پست تعيين شود همچنين بدترين ولتاژ فالت خط به 
  :خط بايد تعيين شود

  
          tf= 0/5s                                          مدت زمان فالت

                               امپدانس معادل مولفه مثبت سيستم
40100           ر سيستم jZ  

                             6.0fS   
     

ف
    

ms            مقاومت ويژه اليه سطحي خاك .2500  
                             H=0/5 m                         عمق دفن شبكه زمين

.0& 10 ZZ 

T: 15 MVA , 115/13 kv    

رگترين مربع يا مستطيلي كه بتوان در  اساس منطقه پست بز

mhs                      ضخامت اليه مواد سطحي 102.0                   
014.1034     رامپدانس ترانسفورماتو j                

                    مشخصات ترانسفورماتور
  
بر

داخل آن در نظر گرفت را بعنوان شبكه زمين در نظر مي 
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 بايد امپدانس فالت معادل 13kvبراي فالت باس . گيريم
  : انتقال دهيم بنابراينkv 13 را به سمت kv 115طرف 
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  :ر نتيجهد 
AI 68143 0       &        X/R=16/2 

- سايز هادي13kvبايد با استفاده از مقدار جريان فالت باس 

  :باشدكه به ترتيب زير مي. هاي مورد نياز را بدست آوريم
 0/5s براي مدت زمان فالت مرجع استفاده شدهبا استفاده از 

بنابراين . ريباً برابر با يك خواهد شد تقضريب كاهشي 
با .  خواهد بودA 6814مقدار جريان موثر فالت نامتقارن نيز 

هاي استفاده از اين مقدار جريان مي توان حداقل قطر هادي
با فرض استفاده از سيم مسي و  .زمين را تعيين نمودشبكه

 فرمول زير و با توان با استفاده از ميدماي محيطي 
 سطح مقطع IEEE std 80-2000استفاده از استاندارد 

  .هادي مورد نياز را پيدا نمود

fD

40 C

 براي مس لخت سطح 1084 �° و دماي ذوب s 0/5براي 
  :مقطع مورد نياز از رابطه زير بدست مي آيد

cfkcmil tKIA . 
kcmilAkcmil 02.345.006.7814.6 

22.1702.34 mmkcmil 
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  . خواهد شد mm 4/7،قطرهادي تقريباً 
  AWG 4بر اين اساس مي توان از يك هادي مسي با سايز 

استفاده كرد اما به دليل استرسهاي مكانيكي و شرايط سخت 
 d=0/0105 mبا قطر AWG2/0يك هادي استاندارد بزرگتر

  .شودبعنوان مينيمم در نظر گرفته مي
  :نهتابع هزي -4-1

توابع هزينه در هر يك از حاالتي كه فقط از شبكه زمين 
اند، عمق  هاي زمين نيز در نظر گرفته شده استفاده شده، ميله

ي مواد  شبكه نيز در نظر گرفته شده و در نهايت ضخامت اليه

ترتيب به صورت زير تعريف  سطحي نيز لحاظ شده است، به
  :شوند مي

)23 (    

 با مشخصات شبكه زمين رقابت استعماري براي سازي هينهب
صورت   اين الگوريتم بهپارامترهاي. ذكر شده اعمال شده است

  .اند زير انتخاب شده
 800 :تعداد كشورها

 18 :تعداد امپرياليست

 782 :تعداد مستعمره

 500 :تعداد تكرار

 3/0 :درصد انقالب مستعمرات

  2 :سازيهمگون

 با پارامترهاي مختلف، الگوريتمرار  تك مرتبهبا بيست
  . دنبال داشته است بهترين نتيجه را بهپارامترهاي باال 

 
 ICAالگوريتم سازي نتايج شبيه. 1جدول

Cost4  Cost3  Cost2  Cost1    

6/943  5/840  5/840  5/840  
 ولتاژ داكثرح

  لمسي

 ولتاژ حداكثر  5/943  4/840  4/840  838/5
  مش توري

 ولتاژ حداكثر  6/269  269/6  6/269  8/310
  گام

 ولتاژ حداكثر  4/575  576/5  8/409  3/345
  توري گام

  هزينه  1626  1932  1699  1510

  
همانگونه كه از نتايج مشخص است حالت چهارم كمترين 

 .ه استپيچيده شد  البته شرايط مسئلهدهزينه را دار
 نتايج به دست آمده با استفاده از الگوريتم 1در جدول شماره

ICA  نتايج ذكر شده ،2نشان داده شده است درستون شماره 
درستون . براي سيستم زمين حالت اول به دست آمده است

 نتايج ذكر شده براي سيستم زمين حالت دوم به ،3شماره 

 ٥



 توابع مربوطه همگرايي توابع هزينه را برحسب 2شكل شماره
   .دهد را نشان ميICA با استفاده از الگوريتم دهدنشان مي

در اين مرحله هزينه ناشي از استفاده از . دست آمده است
ه هاي زمين را نيز با ضريب متناسب با آن به هزينه اضافميله
 نتايج ذكر شده براي سيستم زمين 4 در ستون شماره كنيممي

هر چه عمق شبكه زمين حالت سوم به دست آمده است 
يابد اما هزينه باالتر بيشتر شود ولتاژهاي مش و گام كاهش مي

در ستون  ديابرفته و عواملي مثل خوردگي نيز افزايش مي
ارم به سيستم زمين حالت چه  نتايج ذكر شده براي5شماره 

استفاده از مواد اليه سطحي مقاومت باال . دست آمده است
- باعث باال رفتن ولتاژهاي تماس و گام قابل تحمل بدن مي

  دهدهاي شبكه زمين را كاهش ميشود و هزينه

  نتيجه گيري  -5 
- هاي بهينهالگوريتم جديدترين از استعماري رقابت الگوريتم

باتوجه ( ICAدر اين مقاله از الگوريتم . است سازي تكاملي
براي  )هاي پيچيدهكارآيي آن در شبكه و به سرعت باال

 در اين مقاله دو هدف .استفاده شدزمين طراحي بهينه سيستم
ا به حد رساندن ولتاژه) 2ها، كم كردن هزينه) 1: شددنبال مي
-IEEEبر اساس استاندارد  مناسبي ابع هدفو ت.قابل قبول

std 80-2000 نتيجه كار كاهش هزينه  كهشد تعريف  
 نشان نتايج. مسئله بود شرايط به  با توجههااستفاده از هادي

توابع  بهينه نقطه يافتن شده در معرفي الگوريتم كه دهدمي
ژنتيك سرعت تم و نسبت به الگوريكندمي عمل موفق هزينه

 .باالتري دارد

 همگرايي سبب به دليل انتخاب اوليه مناسب ICAالگوريتم 
كه اين سرعت . دشومي GA به نسبت الگوريتم سريعتر
 كاهش. شوديي منجر به افزايش دقت همگرايي ميهمگرا
 از GA به الگوريتم نسبت ICA الگوريتم تكرارهاي تعداد
ها نسبت به و همچنين كاهش در هزينه 500 به 1000

  .مؤيد اين واقعيت استالگوريتم ژنتيك 
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