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  چكيده
بازيابي سيسـتم قـدرت بعـد از خاموشـي سراسـري يكـي از       

شناسـايي و  . هـاي قـدرت اسـت   اساسي ترين مسـائل شـبكه  
دستيابي به پيكربندي مجدد شبكه به صـورت اصـولي باعـث    

شود تا شبكه به سرعت و به بهترين شكل ممكـن بازيـابي   مي
شده و مدت زمان تحمل خاموشي براي مشتركين بـه حـداقل   

هـايي كـه بـراي حـل آن     اهميـت مسـئله روش   به دليل. برسد
-روش. شود نيز از اهميت بسزايي برخوردار اسـت استفاده مي

بندي هاي حل كنوني بر مبناي تعريف شاخصي به منظور رتبه
هـاي  اما هيچكدام از شـاخص . اندهاي شبكه بنا نهاده شدهگره

هـا  پيشنهادي جامعيـت الزم را نداشـته و در بعضـي از شـبكه    
اين مقالـه شـاخص تركيبـي جديـدي     . مناسبي ندارند عملكرد

دهد كه بـا اسـتفاده از   هاي شبكه ارائه ميبراي رتبه بندي باس

هاي گسترده را مشخص كرده توان اسكلت اصلي شبكهآن مي
ايـن شـاخص در   . و مدت زمان بازيابي را بـه حـداقل رسـاند   

ه هاي مشابه از كارايي بهتري برخوردار بـود مقايسه با شاخص
  .دهدتري ارائه ميبندي مناسبهاي پيچيده رتبهو براي شبكه

هاي باالي الگـوريتم ژنتيـك، بـه منظـور حـل      به دليل قابليت
شاخص پيشـنهادي  . مسئله از اين الگوريتم استفاده شده است

اعمال شده و مقايسه نتـايج حاصـل،    IEEEباس  30به شبكه 
شته بدست آمده هاي ارائه شده در گذبا نتايجي كه از شاخص

 .دهداست، كارايي اين شاخص را نشان مي

  
  مقدمه -1

 الكتريكـي  انـرژي  بـه  وابسـته  ايگسـترده  بطور مدرن جوامع
 روز بـه  روز اطمينان قابل الكتريكي انرژي براي تقاضا. هستند

09-F-PSS-0240   
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 از بـرداري بهـره  تقاضـا  افـزايش  ايـن  و اسـت  افـزايش  به رو
 خطـا  دادنروي حتمالا و كرده ترپيچيده را قدرت هايسيستم

  ].1[است داده افزايش را شبكه در
 بـرق،  صـنعت  در سـاختار  تجديـد  انجـام  از پس كلي طور به

 بـرق  هـاي شـبكه  در سراسري هايخاموشي دادنروي احتمال
 هايسيستم ديگر جديد محيط اين در زيرا. است يافته افزايش
 از هركــدام و شــوندنمــي اداره يكپارچــه صــورت بــه قــدرت

 ايـن . هسـتند  خـود  سـود  كردن حداكثر دنبالبه بازار يگرانباز
 بـرق  هـاي شبكه اخير هايسال در كه است شده باعث مطلب

 در]. 2[شـوند  بـرداري بهـره  خود پايداري مرزهاي نزديكي در
 در زيـادي  بـزرگ  هايخاموشي شاهد اخير دهه يك در نتيجه
 دو بـه  تـوان مـي  آنهـا  جمله از كه ايمبوده جهان مختلف نقاط

 2002 سال خاموشي ،]2[تايوان در 1999 سال بزرگ خاموشي
 ،]4[دانمـارك  و سـوئد  در 2003 سال خاموشي ،]3[برزيل در

 و امريكـا  بـرق  شـبكه  از بزرگـي  بخـش  در گسترده خاموشي
 بــالي جــاوا در 2005 ســال خاموشــي ،2003 ســال در كانــادا

 بزرگـي  بخـش  در 2006 سال در گسترده خاموشي و اندونزي
 خسـارات  كـه ] 5[كـرد  اشـاره  اروپـا  پيوسـته  هـم بـه  شبكه زا

  .اندداشته دنبال به بسياري اجتماعي و سياسي اقتصادي،
 و اقتصاد, جامعه بر مدت طوالني هايخاموشي منفي اثرات
 از بعد شبكه سريعتر هرچه بازيابي, قدرت سيستم خود

 بازيابي برنامه يك چراكه. است كرده اهميت پر را خاموشي
 تجهيزات ديدن آسيب احتمال كاهش با سريع و اسبمن

- مي كاهش مشتريان براي را خاموشي منفي اثرات الكتريكي

  ].6[ دهد
 يـا  جزئـي  فروپاشـي  از پـس  قـدرت  سيسـتم  بازيـابي  مسئله

 ذهـن  بـرق  صنعت ايجاد زمان از كه است موضوعي سراسري
 دليـل  بـه . اسـت  كرده معطوف خود به را رشته اين  مهندسين
 سراسـري،  خاموشي دادنروي از پس شبكه غيرعادي دعملكر
  ].7[است دقيق ريزيبرنامه نيازمند قدرت سيستم بازيابي

 از پس قدرت سيستم بازيابي براي عمده استراتژي دو كنون تا
 جزيره روش به بازيابي: است شده پيشنهاد سراسري خاموشي

  .2فقرات ستون روش و 1اي
ـ  ايجزيـره  روش بـه  بازيابي در  خاموشـي،  دادن روي از سپ

 نظيـر  شـبكه  مختلف اجزاء بودن دسترس در به توجه با شبكه
 تقسـيم  مجزا جزيره چند يا دو به... و هانيروگاه انتقال، خطوط

 سـرعت  بـه  كـه  اسـت  ايـن  اصلي ايده روش اين در. شودمي
 خاموشي تحميل زمان مدت تا شود ايجاد پايداري هاي جزيره

 بعـدي  گام در. بيابد كاهش امكان حد در مختلف مشتركين به
 حالـت  به را شبكه و كرده سنكرون هم با را هاجزيره اين بايد

 روش ايـن  در كه داشت توجه بايد. بازگرداند گذشته يكپارچه
  . است نياز مورد زيادي 3اندازخودراه واحدهاي

 شـبكه  اصـلي  قسمت كردن برقدار فقرات،ستون بازيابي روش
 و بارهـا  گـام  بـه  گام و متعادل بازيابي سپس و اول مرحله در

 دليـل  بـه  روش ايـن  در. اسـت  بعـدي  مراحـل  در هـا نيروگاه
 از بـرق  شـبكه  گـام  به گام كردن برقدار و اوليه شبكه پايداري
 برخـوردار  ايجزيـره  روش بـه  نسبت باالتري اطمينان قابليت
 بـراي  الزم طـوالني  زمـان  اسـتراتژي  اين اصلي مشكل. است
 بـراي  معمـوالً  اسـتراتژي  ايـن . اسـت  شـبكه  كل كردن برقدار
-شـبكه  يا, ندارند باال ولتاژ بلند خطوط كه كوچكي هايشبكه

 بـاال  راكتيـو  تـوان  جـذب  قابليـت  با آبي هاينيروگاه كه هايي
 ايفشرده سيستم داراي كه بزرگي هايشبكه يا و دارند زيادي
  ].8[است مناسب هستند،

 اسـت  بازيـابي  مسـئله  در مـل عا مهمتـرين  زمان اينكه دليل به
 بـر  است گرفته صورت زمينه  اين در كه مطالعاتي اكثر تاكنون
 در چراكـه . است شده متمركز ايجزيره روش به بازيابي روي
 امكان جزيره چند همزمان و موازي بازيابي دليل به روش اين

 وجـود  بازيابي اوليه سطوح در بيشتري مشتركين كردن برقدار
-مسـئله  هاجزيره كردن سنكرون روش اين در آنكه حال. دارد

 مجدد فروپاشي دچار را شبكه تواندمي كه است ايپيچيده اي
  .نمايد وارد الكتريكي تجهيزات به را بيشتري خسارات و كرده

                                                            
1 Islanding  
2 Backbone  
3 Black start 
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 روش در مشـتركين  كردن برقدار زمان بتوان كه درصورتي لذا
 كيفيـت  دليل به روش اين داد، كاهش را فقرات ستون بازيابي

 قابل روش اندازخودراه هايواحد به كمتر نياز نيز و باالتر برق
  .باشدمي ايجزيره روش به نسبت اعتمادتري

 اسـت  شـده  ارائه مسئله اين حل براي كه هاييحلراه كنون تا
 شـبكه  هايباس بندي رتبه منظور به شاخصي تعريف برمبناي

 تنهـايي  بـه  ئهارا هايشاخص از هيچكدام اما. اندشده نهاده بنا
 شاخصـي  مقاله اين در لذا. نيستند برخوردار مناسبي كارايي از

 1شـبكه  مجـدد  پيكربنـدي  به دستيابي و شناسايي براي تركيبي
 خاموشـي  زمـان  مدت توانمي آن كمك به كه است شده ارائه

 نشـان  براي مقاله ادامه در. داد كاهش را شبكه به شده تحميل
 30 شـبكه  به پيشنهادي روش ،شده ارائه شاخص كارايي دادن
 حل ژنتيك الگوريتم كمك به مسئله و شده اعمال IEEE باس
 كـه  دهـد مي نشان برنامه اجراي از حاصله نتايج و. است شده
 ارائـه  روش بـه  نسبت ايمالحظه قابل برتري پيشنهادي روش
  .دارد] 10[ مرجع در شده
 در سسـپ  شـده  ارائه مسئله شرح مقاله دوم بخش در ادامه در

 نتـايج . اسـت  آمـده  مقالـه  اين در پيشنهادي روش سوم بخش
 مقالـه  چهارم بخش در قبلي روش با آن مقايسه و سازي شبيه
 و بنـدي  جمـع  مطالب پنجم بخش در نهايتاً و است شده بيان

  .است شده گرينتيجه
  

 شبكه مجدد پيكربندي مسئله شرح

 عيـين ت جداگانـه  بخـش  دو شـامل  بازيابي فرايند كلي طور به
 شبكه به رسيدن منظور به عملي اقدامات تعيين و هدف شبكه
 اول بخـش  روي بـر  را خـود  تـالش  مقاله اين. باشدمي هدف
 مقالـه  ايـن  در. است كرده متمركز هدف شبكه شناسايي يعني
 شـبكه  سيسـتم  زير يك تعيين شبكه مجدد پيكربندي از هدف
 اكثريـت  نآ در كـه  اسـت،  بازيابي اول مرحله در بازيابي براي
  ].9[باشند داشته قرار شبكه مهم هايباس
 تعيـين  بـراي  شاخصـي  بايـد  هدف شبكه به رسيدن منظور به

 هايباس بتوان آن توسط كه شود ارائه شبكه هايباس اهميت
                                                            
1 Reconfiguration network 

 صـورت  بـه  كـه  شاخصي گذشته در. كرد بندي رتبه را شبكه
 درجه شد،مي استفاده شبكه هايباس اهميت تعيين براي سنتي
 متصـل  خطوط تعداد كه هاييگره كه معني اين به. بود گره هر
 اهميـت  از شـبكه  توپولـوژي  ديـدگاه  از باشـد  بيشـتر  آنهـا  به

 هـا شـبكه  اكثـر  براي شاخص اين اگرچه. برخوردارند باالتري
 گره يك آنها در كه دارد وجود نيز هايياستثنا اما است معنادار
 بـاالتري  درجـه  مـاً لزو شـبكه  هايگره ساير با مقايسه در مهم
 مشـاهده  يك شكل در هاشبكه اين از استثناء نمونه يك. ندارد
  .شود مي

 

 
گره اهميت درجه شاخص و درجه مقايسه -1شكل   

 اينكـه  وجود با 12 گره شودمي مالحظه شكل در كه همانطور
 اهميـت  از امـا،  دارد تـري پـايين  درجـه  11 و 10 هـاي گره از

ــتري ــوردار بيش ــت برخ ــ در. اس ــع در 2007 الس ] 10[ مرج
-به هاباس بندي رتبه منظور به آن در كه شده معرفي شاخصي

 2گـره  اهميـت  درجـه  نـام  بـه  پارامتري از گره هر درجه جاي
 خطـوط  بـر  عـالوه  شـاخص  اين تعريف در. بود شده استفاده
 مـورد  گره درهمسايگي كه هاييگره درجه گره، به شده متصل
 بكـارگيري  امـا .بـود  گرفته قرار توجه مورد نيز دارند قرار نظر
 شبكه همان يا درست جواب موارد تمامي در نيز شاخص اين

 در اگرچـه  مثـال  عنـوان  بـه . كندنمي حاصل را مناسب هدف
 برابـري  گـره  اهميت درجه داراي 12 و 11 هايگره زير شكل
 مراتـب  بـه  11 گـره  به نسبت 12 گره اما) α=0625/0(هستند
 قابـل  و تركيبـي  شـاخص  مقاله، اين در. باشدمي مهمتري گره

 توضـيح  بعـدي  هـاي بخش در كه شد خواهد معرفي انعطافي
  .شد خواهد داده آن مورد در بيشتري

                                                            
2 Node importance degree 
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  گره اهميت درجه نامناسب كاركرد -2 شكل

 زيـر  صـورت  بـه  تـوان مـي  را مسـئله  هدف تابع كلي طور به
  :كرد تعريف

)1( 
B

A
F   

  :آن در كه

F             مسئله هدف تابع  
A               شبكه هايباس بندي رتبه شاخص  
B               هايباس تعداد كردن محدود براي شاخصي  

  شبكه اسكلت در موجود                   
-مـي  كرد توجه آنها به مسئله اين در بايد كه مرسومي قيود از

-بـاس  ولتاژ شبكه، اسكلت در موجود خطوط ظرفيت به توان

 ژنراتورهـاي  بـودن  اخيـار  در شـبكه،  مجـدد  پيكربنـدي  هاي
  .كرد اشاره... و 1اندازخودراه

  
 پيشنهادي شاخص معرفي -3

 هايگره اهميت گيرياندازه براي متعددي هايشاخص تاكنون
: نظيـر  هـايي شـاخص . اسـت  شـده  معرفـي  پيچيده هايشبكه

 تابع شاخص ،3]12[نزديكي شاخص ،]11[2ميانگاهي شاخص
. ديگـر  متعـدد  هاي شاخص و] 13[5زيرگراف شاخص ،4ويژه
 را مختلـف  هـاي گره تفاوت توانندنمي تنهايي به هيچكدام اما

                                                            
1 Blackstart 
2 Betweenness 
3 Closeness 
4 Eigenvector  
5 Subgraph 

 همـين  بـه  .دهنـد  نشان خوبي به قدرت پيچيده هايشبكه در
 از وزنـدار  تركيبي شودمي ارائه مقاله اين در كه شاخصي دليل
 بـه  را شـبكه  هايگره بتوان آن وسيله به تا است شاخص چند

 زيـر  صـورت  بـه  شـاخص  ايـن . كـرد  بنديرتبه شكل بهترين
  :شودمي معرفي
)2( )()()()( 321 iwiwiwiD    

  :آن در كه
i                           گره شماره  
)(i                     گره اهميت درجه i  
)(i                     گره ميانگاهي i  
)(i                      گره نزديكي i 

321 ،wوww               هاشاخص از هركدام وزني ضرايب   
1321  كه  www  
 اهميـت  درجـه  نـام  به است شده رائها شاخصي] 10[ منبع در
 گره آن بايد گره، هر براي شاخص اين محاسبه منظور به. گره
 تشـكيل  مركب گرهي و كرده ادغام خود مجاور هايگره با را

 گـره  بـراي  شـاخص  اين مقدار جديد شبكه توليد از پس داد،
  :شودمي محاسبه زير صورت به نظر مورد

)3( 
ii ln

i



1

)( 

)4( 
)1(

,
min ,






ii

Vji
i nn

d

l i

ji

  

  
  :آن در كه

in                 گره ادغام از بعد شبكه هايگره تعداد iام  
  خود مجاور هايگره با                     

il                  شبكه در هافاصله كمترين ميانگين  
  مجاور هايگره با امi گره ادغام از بعد                    

ji
d

,min          گره فاصله كمترين i و j ادغام از پس   
  مجاور هايگره با امi گره                    

iV                گره ادغام از بعد شبكه هايگره مجموعه  
                  iمجاور هايگره با ام 
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  ]:14[شودمي تعريف زير صورت به گره هر ميانگاهي شاخص

)5( 



kjNkj jk

jk

n

in
i

,,

)(
)(  

  :آن در كه
jkn                بين مسيرهاي كوتاهترين تعداد j و k 

)(in jk           بين مسيرهاي كوتاهترين تعداد j و k  
  گذرندمي i از كه                     

 گره آن فاصله مجموع بر 1 تقسيم از گره هر نزديكي شاخص
 چقدر هر است بديهي. شودمي محاسبه شبكه هايگره ساير تا

 شـاخص  ايـن  باشـد  كمتـر  هـا گره ساير با گره فاصله مجموع
  ].12[است برخوردار باالتري اهميت از گره آن و بوده بزرگتر

)6( 





Nj

jid
i

),(

1
)(  

  :آن در كه
  j و i هايگره بين فاصله
 و 11 هايگره براي را مختلف هايشاخص مقادير زير جدول

 بـا  شودمي مالحضه كه همانطور. دهدمي نشان 2 شكل در 12
 دوگـره  هر براي گره اهميت درجه شاخص مقدار اينكه وجود
 از 12 گـره  نزديكـي  و ميانگـاهي  هايشاخص اما است، برابر
  .است باالتر 11 گره

  مختلف هايشاخص مقايسه -1 جدول

 شماره
 گره

   

11 0625/0 4242/0 0476/0 

12 0625/0 5909/0 0526/0 

 شـده  داربـرق  هايگره و خطوط تعداد هرچه كه است واضح
 بنـابراين . بـود  اهدخو بزرگتر شده معرفي شاخص باشد بيشتر

 پـارامتري  بـر  شاخص اين مسئله، هدف تابع تعريف منظور به
 بـه  تـا  اسـت  شده تقسيم گره  1(CC)بنديدسته ضريب نام به

 محــدود شــبكه اســكلت در موجــود هــايگــره تعــداد نــوعي

                                                            
1 Clustering coefficient 

 بيـان  هـدف  تابع شده بيان هايشاخص به توجه با]. 10[شود
  .كندمي پيدا تغيير) 7( رابطه صورت به) 1( رابطه در شده

)7( 
CC

D
F   

  :آن در كه

F                مسئله هدف تابع  
D                هايگره بنديدسته ضريب ميانگين  

  شده مجدد پيكربندي شبكه                    
CC             براي شده پيشنهاد شاخص ميانگين  

  شده مجدد پيكربندي شبكه هايگره                   
 چنـين  اسـت  هـدف  تـابع  معكـوس  كـه  مسئله برازندگي تابع

  :شودمي تعريف

)8( 
D

CC
f   

  :مسئله قيود و

)9( maxUU  

)10( maxPP  

)11( 
c

U

n

n
U  

)12( 
c

Li
ii

L

CPMP
P







)(
 

  :آن در كه
cn                   پيكربندي شبكه در موجود هايگره تعداد  

  دهش مجدد                      
Un               از خارج آنها ولتاژ كه هاييگره تعداد  

  باشد مي مجاز محدوده                      
L                  شبكه در موجود خطوط مجموعه   

  شده مجدد پيكربندي                      
cL                پيكربندي شبكه در موجود خطوط تعداد  

  شده مجدد                     
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iMP              انتقال خط ظرفيت بيشترين iام  
iCP              انتقال خط كنوني ظرفيت iام  

 و قيـد  چنـد  هـدف،  چنـد  داراي كـه  بازيابي مسئله حل براي
-بهينه سنتي هايالگوريتم از استفاده است خطي غير و پيچيده

 در سـازي  بهينه مسئله اين حل براي لذا. باشدنمي مفيد سازي
 الگـوريتم . تاسـ  شـده  استفاده 1ژنتيك الگوريتم از مقاله اين

 آن اوليه اصول كه است تكرار بر مبتني الگوريتمي )GA(تيكژن

 انتخاب اصل از الگوريتم اين. است شده اقتباس ژنتيك علم از
 قانون. كند مي استفاده بهينه الگوي يا پاسخ يافتن براي طبيعي
 يـك  از هايي گونه تنها كه است صورت ينا هب طبيعي انتخاب
 داشـته  را خصوصـيات  بهترين كه هندد مي نسل ادامه جمعيت
 دانشگاه از هلند جان نام به دانشمندي را آن اصلي ايده .باشند

 ]. 15[كرد مطرح ميالدي هفتاد دهه در ميشيگان

 تعيـين  سـازي،  بهينـه  نظيـر  متنـوعي  مباحـث  در الگوريتم اين

 هاي سيستم و مصنوعي عصبي هاي شبكه آموزش و توپولوژي

  .رود مي كار به هقاعد و تصميم بر مبتني
  
 سازيشبيه نتايج -4

 بـا  آن مقايسـه  و پيشـنهادي  روش عملكـرد  مشاهده منظور به
 بـاس  30 شـبكه  بـه  روش اين ،]10[ مقاله پيشنهادي شاخص

IEEE مسـئله  حـل  بـراي  ژنتيـك  الگـوريتم  از و شـده  اعمال 
 .است شده استفاده

  

  
 IEEE باس 30 شبكه -3شكل

                                                            
1 Genetic algorithm(GA) 

-نشـان  كـه  است ژن 41 ايدار كروموزوم هر الگوريتم اين در

 بـا  متنـاظر  ژن مقـدار  اگر. باشندمي شبكه خطوط تعداد دهنده
 در و خـط  آن بـودن  وصـل  دهنـده نشـان  باشد يك خط، يك

. باشـد مي خط آن بودن قطع دهندهنشان باشد صفر كه صورتي
 و شـده  اسـتفاده  گرايينخبه انتخاب روش از الگوريتم اين در

 2/0 ،5/0: بـا  است برابر رتيبت به انتخاب و جهش برش، نرخ
 . 3/0 و

 باس 30 شبكه هايباس براي مختلف هايشاخص اندازه -2 جدول
IEEE  

 شماره
     گره

 شماره
     گره

1 6823/0 0057/0 6168/0 16 6898/0 0590/0 6667/0 

2 7764/0 2296/0 8148/0 17 6898/0 0902/0 7333/0 

3 6819/0 0227/0 6535/0 18 6972/0 0652/0 6055/0 

4 8286/0 5087/0 8800/0 19 6972/0 0666/0 6055/0 

5 6770/0 0057/0 6168/0 20 6972/0 1488/0 7097/0 

6 1 1 1 21 6870/0 0 7021/0 

7 6770/0 0482/0 7174/0 22 7391/0 1989/0 7765/0 

8 7007/0 0 7500/0 23 7205/0 1776/0 6804/0 

9 7403/0 1587/0 8049/0 24 8910/0 3207/0 7333/0 

10 8872/0 6509/0 9167/0 25 7736/0 2768/0 6667/0 

11 6555/0 0 6000/0 26 7626/0 0 5197/0 

12 8319/0 4941/0 7952/0 27 8075/0 4355/0 7021/0 

13 6584/0 0 5946/0 28 7764/0 4138/0 8148/0 

14 6984/0 0 6471/0 29 7019/0 0 5455/0 

15 7939/0 3080/0 7333/0 30 7019/0 0 5455/0 

  
 شـاخص،  هر براي آمده بدست مقادير كردن نرماليزه منظور به

 مقـدار  بيشـترين  بر شاخص آن مقدار ها،گره از امكد هر براي
 2 جـدول . اسـت  شـده  تقسـيم  شاخص آن براي آمده بدست
 نشـان  مختلـف  هـاي گـره  براي را هاشاخص از هركدام اندازه
  .دهدمي

. است شده استفاده MATLAB افزارنرم از نويسي برنامه براي
ي از موتور الگوريتم ژنتيك يك جمعيت اوليه تصـادف  ابتدا در

 ادامـه  در. كروموزوم است ايجاد مي كند 50پاسخها كه داراي 
 در. كنـد مي چك بودن عملي نظر از را هاپاسخ تك تك برنامه

 برازنـدگي  تـابع  مقدار باشد عملي نظر مورد پاسخ كه صورتي
 در كه باتغييراتي اينصورت غير در. كندمي محاسبه آن براي را



 
 الگوريتم ژنتيك ارائه يك شاخص جديد جهت شناسايي اسكلت اصلي شبكه به منظور بازيابي شبكه بعد از خاموشي گسترده بر اساس مشخصات توپولوژي شبكه به كمك

  

  المللي برق مين كنفرانس بينچهارو  بيست
  

 

7 
 

 كـرده  تبديل عملي جواب يك به را آن كندمي ايجاد پاسخ آن
  .نمايدمي محاسبه را آن برازندگي سپس و
 تـا  شودانجاممي بار پخش هاپاسخ همگي براي بعد مرحله در

 در بيشـينه  مقـدار  از قيد هر مقدار اگر. شوند تست شبكه قيود
 قيـد  دو هر براي مقاله اين در كه قيد، آن براي شده گرفته نظر

-مي حذف پاسخ آن باشد يشترب است شده گرفته نظر در 1/0

 جـواب  يـك  عنـوان  بـه  جـواب  آن اينصورت، غير در و شود
  .شودمي پذيرفته مناسب

 شده توليد بعدي نسل GA عملگرهاي وسيله به بعدي گام در
 ايـن . شـود مـي  انجام جديد نسل روي بر شده گفته مراحل و

. شودمي تكرار شكل همين به نيز بعدي هاينسل براي فرآيند
 نشدن عوض يا و نسل 100 به رسيدن الگوريتم خاتمه طشاري
  .باشدمي نسل 20 از پس بهينه پاسخ
. شودمي مشاهده 4 شكل در سازيشبيه از حاصل نتايج

 اسكلت شوند،مي مشاهده رنگ پر صورت به كه خطوطي
  .دهندمي تشكيل را شبكه اصلي

  

 
  مقاله اين در شده ارائه شبكه اسكلت -4 شكل

-مـي  نشـان  را] 6[ مرجع در شبكه پيشنهادي تاسكل 5 شكل

 الزم هـاي كليـدزني  تعداد شبكه دو اين مقايسه منظور به .دهد
 دو از را شـبكه  دو هـر  در برقبي هايباس كردن برقدار براي
 3 شـماره  جـدول  در آن نتـايج  كه كرده محاسبه مختلف مسير

 پيشنهادي شبكه شودمي مالحظه كه همانطور. شودمي مشاهده
 شبكه اما است شده تشكيل گره 13 و خط 12 از مقاله اين رد

 وجـود  اين با گره، 14 و خط 13 از] 10[ مرجع در پيشنهادي
 از شـبكه  بقيه كردن برقدار براي الزم زني كليد تعداد ميانگين

 5 شـكل  شـبكه  از كمتـر  شـبكه  اين در كليدزني، مسير دو هر
 توزيـع  يانـرژ  زمـان  مـدت  شـدن  كم معناي به اين كه. است
  .باشدمي نشده

 
 گره اهميت درجه كمك به شده ارائه شبكه اسكلت -5 شكل

 برقبي هايباس كردن برقدار براي كليدزني تعداد -3 جدول

 2007 سال در شده پيشنهاد شبكه مقاله اين در پيشنهادي شبكه

 شماره
 گره

 2 مسير 1 مسير
 شماره
 گره

 2 مسير 1 مسير

3 1 1 3 1 1 

5 1 2 5 1 2 

7 1 2 7 1 2 

8 1 1 9 1 1 

9 1 1 11 2 2 

11 2 2 14 1 2 

13 1  --- 15 1 1 

14 1 1 16 1 2 

16 1 2 17 1 2 

17 1 2 18 2 2 

18 1 3 19 2 3 

19 2 2 20 1 4 

20 1 3 21 1 1 

21 1 1 26 1  --- 

26 1  --- 29 1  --- 

29 1  --- 30 1  --- 

30 1  ---  ---  ---  --- 

 750/1 187/1 ميانگين 588/1 117/1 ميانگين
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 گيرينتيجه -5

 هسـتند  حـوادثي  قدرت سيستم يك در گسترده هايخاموشي
 در حـوادثي  چنـين  كـه  زمـاني  امـا . دهندمي روي ندرتبه كه

 زندگي و اقتصاد, صنعت روي بر آن اثرات افتدمي اتفاق شبكه
 خاموشي يك شدن حادث از پس. است گسترده بسيار روزمره
 فراوانـي  اهميـت  از كـه  موضـوعي  قـدرت  شـبكه  رد گسترده

 مسـئله . اسـت  سيسـتم  سـريعتر  هرچه بازيابي است برخوردار
 ايمسـئله  سراسـري  خاموشـي  از پـس  قدرت سيستم بازيابي
  .دارد مناسب ريزيبرنامه به نياز كه است پيچيده بسيار

 اين. است جداگانه بخش دو شامل بازيابي فرايند كلي طور به
 اقـدامات  تعيـين  و هـدف  شـبكه  تعيـين : از ندعبارت بخش دو

 خـود  تالش مقاله اين. هدف شبكه به رسيدن منظور به عملي
 كـرده  متمركـز  هـدف  شبكه تعيين يعني اول بخش روي بر را

  .است
-رتبـه  شاخص تعيين مبناي بر مسئله اين حل فعلي هايروش

 هـاي شـاخص  از هيچكدام اما. قراردارند شبكه هايباس بندي
 مناسـب  گسـترده  هـاي شبكه تحليل براي تنهايي به دهش ارائه
 از تعـدادي  بـه  مقاله اين در كه هستند كمبودهايي داراي نبوده
  .است شده اشاده آنها
 پيچيـده  هـاي شبكه تحليل براي تركيبي شاخصي مقاله اين در

 را شـبكه  هايباس توانمي آن از استفاده با كه است شده ارائه
 ايـن . رساند حداقل به را بازيابي مانز مدت و كرده بنديرتبه

 از گذشـته  در شـده  ارئـه  هـاي شاخص با مقايسه در شاخص
 كـه  گسـترده،  هـاي شـبكه  در و بوده برخوردار مناسبي كارايي

 قابـل  عملكـرد  ندارنـد  مناسـبي  عملكـرد  پيشين هايشاخص
 ژنتيـك  الگـوريتم  كمك به مسئله. دهدمي نشان خود از قبولي
 بـاس  30 شبكه روي بر شاخص سازي هپياد با است شده حل

IEEE برتـري  گذشـته  پيشنهادي هايشاخص با آن مقايسه و 
  .دهدمي نشان خوبي به را آن مالحظه قابل

 مراجع -6
(1) ADIBI MM; FINK LH, "POWER SYSTEM 

RESTORATION PLANNING", IEEE 

TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 

1994;9(1):22-8. 
(2) Lee, C.-H.; Hsieh, S.-C, "Lessons learned 

from the power outages on 29 July and 21 
September 1999 in Taiwan", Generation, 
Transmission and Distribution, IEE 
Proceedings-, Volume 149,  Issue 5,  Sept. 
2002 Page(s):543 – 549 

(3) Gomes, P.; de Lima, A.C.S.; de Padua 
Guarini, A, "Guidelines for power system 
restoration in the Brazilian system", Power 
Systems, IEEE Transactions on, Volume 19,  
Issue 2,  May 2004 Page(s):1159 – 1164 

(4) Larsson, S.; Danell, A, "The black-out in 
southern Sweden and eastern Denmark, 
September 23, 2003.", Power Systems 
Conference and Exposition, 2006. PSCE '06. 
2006 IEEE PES, Oct. 29 2006-Nov. 1 2006 
Page(s):309 - 313 

(5) Chunyan Li; Yuanzhang Sun; Xiangyi Chen, 
"Analysis of the blackout in Europe on 
November 4, 2006", Power Engineering 
Conference, 2007. IPEC 2007. International, 
3-6 Dec. 2007 Page(s):939 - 944 

(6) Zhenzhi Lin; Fushuan Wen, "Power System 
Restoration in Restructured Power Industry", 
Power Engineering Society General Meeting, 
2007. IEEE, 24-28 June 2007 Page(s):1 - 6 

(7) D. Lindenmeyera,, H.W. Dommela, M.M. 
Adibi, " Power system restoration -- a 
bibliographical survey", Electrical Power and 
Energy Systems 23 (2001) 219±227 

(8) Stefano Barsali, Romano Giglioli, Davide 
Poli, Marino Sforna, Roberto Salvati, Roberto 
Zaottini, "The restoration of an electric power 
system: International survey and discussion of 
possible innovative enhancements for the 
Italian system", Electric Power Systems 
Research 78 (2008) 239–247 

(9) yan Liu; Xueping Gu, " Reconfiguration of 
network skeleton based on discrete particle-
swarm optimization for black-start 
restoration", Power Engineering Society 
General Meeting, 2006. IEEE, 0-0 0 Page(s):7 
pp 

(10) Yan Liu; Xueping Gu," Skeleton-Network 
Reconfiguration Based on Topological 
Characteristics of Scale-Free Networks and 
Discrete Particle Swarm Optimization ",IEEE 
TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 
VOL. 22, NO. 3, AUGUST 2007 

(11) K. –I. Goh, E.Oh, B. Kahng, and D. Kim, 
“Betweenness centrality correlation in social 
networks”, Phys. Rev. E 67, 017101 (2003). 



 
 الگوريتم ژنتيك ارائه يك شاخص جديد جهت شناسايي اسكلت اصلي شبكه به منظور بازيابي شبكه بعد از خاموشي گسترده بر اساس مشخصات توپولوژي شبكه به كمك

  

  المللي برق مين كنفرانس بينچهارو  بيست
  

 

9 
 

(12) David A. Bader; Kamesh Madduri; " Parallel 
Algorithms for Evaluating Centrality Indices 
in Real-world Networks ", Parallel Processing, 
2006. ICPP 2006. International Conference on 
14-18 Aug. 2006 Page(s):539 – 550 

(13) Ernesto Estrada, Juan A. Rodriguez-
Velazquez, “Subgraph centrality in complex 
networks”, Physical Review E 71 ,2005 

(14) Jianwei Wang; Lili Rong; Tianzhu Guo;" A 
New Measure of Node Importance in 
Complex Networks with Tunable Parameters", 
Wireless Communications, Networking and 
Mobile Computing, 2008. WiCOM '08. 4th 
International Conference on, 12-14 Oct. 2008 
Page(s):1 - 4 

(15) Germano Lambert-Torres; Helga G. Martins; 
Maurilio P. Coutinho; Luiz Eduardo Borges 
da Silva  Felipe; M. Matsunaga, Rômulo; A. 
Carminati; and Jose Cabral Neto;" Genetic 
Algorithm to System Restoration"The Online 
Journal on Electronics and Electrical 
Engineering (OJEEE), Vol. (1) – No. (1), 
Reference Number: W09-0003 


