
1 

 

  

  تردهـگس گيري ناحيهي ادوات سيستم اندازهجانمايي بهينه

12-F-DTC-1820  
  3محمد شهرآئيني،  1محمد حسين جاويدي،  2و1اريـغالمرضا كوهس

  آزمايشگاه مطالعات سيستم و تجديد ساختار –دانشگاه فردوسي مشهد  -1
  )TFC(شركت توس فيوز  -2

 ي فني مهندسيدانشكده–دانشگاه گلستان  -3

 ايران

  گيري ناحيه گسترده، الگوريتم مورچگان، جانمايي فيبرنوري، سيستم اندازهPMUجانمايي: هاي كليديواژه

 

 چكيده

ي انرژي الكتريكي منجر به امروزه مصرف فزاينده
هاي وسيع جغرافيايي و هاي انتقال در پهنهگسترش شبكه

از طرفي با توجه به نقش حياتي . پيچيدگي آنها شده است
اين انرژي، هرروز قابليت اطمينان باالتري از شبكه 

و كنترل دائم شبكه شودكه تنها با پايش درخواست مي
هاي سنتي اين امر با استفاده از سيستم. بدست خواهد آمد

بنابراين امروزه . شودپايش و كنترل، به سختي محقق مي
گسترده  گيري ناحيههاي مدرني مانند سيستم اندازهسيستم

(Wide Area Measurmentr System – WAMS) به كار
گيري فاز ازههاي انداز دستگاهWAMS. شوندگرفته مي

(PMU) كند گيري پارامترهاي شبكه استفاده ميبراي اندازه
هاي و در اتاق كنترل مركزي تخمينگر حالت از اين داده
. كندخام براي تخمين حالتي معتبر از سيستم استفاده مي

ها و ايجاد PMUاستفاده از اين تخمينگرها، مستلزم نصب 
هاي خام داده زيرساخت مخابراتي مناسب، براي انتقال

مهيا كردن اين ملزومات نياز به . باشدگيري مياندازه
بنابراين انتخاب طرح . گذاري بسيار بزرگي داردسرمايه
ها و اجراي زيرساخت مخابراتي، PMUي نصب بهينه

در اين مقاله الگوريتم جديدي . بسيار مهم خواهد بود
وژه هاي مورد نياز براي اجراي اين پري طرحبراي تهيه

ي الگوريتم وريتم بر پايهـاين الگ. پيشنهاد خواهد شد
م براي همچنين دو ل. سازي مورچگان بنا شده استبهينه

. پيشنهاد شده است ،بهبود عملكرد الگوريتم در اين مسئله
هاي براي اثبات كارايي بهتر الگوريتم، نتايج آن براي شبكه

تايج بهتر هاي پيشين مقايسه شده است و ننمونه با روش
  .آن در پايان مقاله نشان داده شده است

 
 

  مقدمه -1
 يكيالكتر يانرژ نيتام هايستميگذشته س يدر دو دهه

از  راتييتغ ناي. اندرا تجربه كرده ياديز هاييدگرگون
 ،سازيو پراكنده دساختاريتجد ،ييزداجمله مقررات

و  يكيالكتر يانرژ ديتول ينهيبا هدف كاهش هز يهمگ
 ياز طرف]. 1[آن، انجام شده است  ديتول يبازده شيافزا

مصرف  يباال يبا توجه به تقاضا هالسا نيدر ا
رشد  اريبس تهيسيانتقال الكتر هايشبكه ،يكيالكتريانرژ

 ناي. اندگسترده شده ييايجغراف عيوس هايكرده و در پهنه
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شبكه،  يبرا يديجد هايچالش شيدايمنجر به پ راتييتغ
و كنترل آن شده  برداريبهره ينهيبه خصوص در زم

هوشمند  هايستمهاسيچالش نيا اب ييارويرو يبرا. است
گسترده  يهيناح يرگياندازه ستميهمچون س يديجد

)WAMS (1[ اندنهاده شده انيبن .[WAMS متشكل از
-سنكرون، مانند دستگاه اندازه يرگياندازه نينو يابزارها

آنها است كه هدف آن  يارتباط ستميو س) PMU(فاز  رگي
به طور ]. 2[قدرت است  ستميس يكنترل و راهبر ش،يپا

 هايداده آوريجمع ستميرسياز سه زWAMSمعمول 
]. 3[ شوديم لهاتشكيهاوپردازشدادهارسال داده ستم،يس
-را از دستگاه ستميس هايداده، داده آوريجمع ستميرسيز

 ستميرسيز اريكرده و در اخت آوريجمع ،يرگياندازه هاي
به شكل نيز ستميرسيز نيا. دهديارسال داده، قرار م

پردازش  ستميرسهارابهزيداده نيمناسب و در زمان كوتاه ا
خام،  يهاداده نيگام، از ا نيآنجا در نخست. رسانديداده م

زده شده و اطالعات  نيتخم ستمياز س يحالت معتبر
و كنترل شبكه  تيريمد هايبرنامه اريدر اخت شبكه حالت

)EMS (با توجه به روند باال، . ]4[قرار خواهد گرفت
خام مناسب از شبكه در كنترل آن نقش  هايوجود داده

  ].5[دارد  ياتيح
ي گيري در سيستم قدرت به دو دستههاي خام اندازهداده
گيري سنكرون هاي اندازهگيري سنتي و دادههاي اندازهداده

هاي ها به ترتيب توسط دستگاهاين داده. شوندتقسيم مي
شوند كه در ها فراهم ميPMUگيري سنتي و اندازه

گيري هاي اندازهداده. اندسرتاسر سيستم قدرت پراكنده
ي توان ي ولتاژ و جريان و اندازهي دامنهسنتي شامل اندازه

 گيري سنكرونهاي اندازهداده. شوداكتيو و راكتيو مي
ي فازور ولتاژ و جريان نيز عالوه بر موارد باال شامل زاويه

ها به طور همزمان از سرتاسر همچنين اين داده. شوندمي
گيري هاي اندازهشوند، در حاليكه دادهآوري ميشبكه جمع

ها با استفاده از PMU]. 6[سنتي اندكي ناهمزماني دارند 
-سط ماهوارهساز ميكروويو ارسالي توهايهمزمانيگنالـس

توانند به مي) GPS(ياب جهاني هاي سيستم موقعيت
مرجعي مشترك براي زمان دست يابند و به طور همزمان 

گيري كرده و با استفاده از آن هاي سيستم را اندازهداده
ها و جريان خطوط را ي نسبي فازور ولتاژ باسزاويه
هاي مربوط به دادهWAMSدر ]. 7[گيري كنند اندازه
PMUي خام، مورد تواند به تنهايي به عنوان دادهها مي

توان به ها ميبا استفاده از اين نوع داده. استفاده قرار گيرد
سرعت و با دقت بااليي حالت سيستم را به سادگي با حل 

  ].6[معادالت خطي تخمين زد 
گيري را از هاي اندازهدادهWAMSزيرسيستم دوم 

در زمان كوتاه و با كمترين زيرسيستم اول تحويل گرفته و 
اين زيرسيستم به . رساندآسيب به زيرسيستم پردازش مي

يكي . يك زيرساخت مخابراتي مطمئن و سريع نياز دارد
هاي ها فيبرهاي نوري درون سيماز بهترين اين زيرساخت

فيبرهاي نوري به دليل ]. 8و  5[هستند ) OPGW(گارد 
ات را با سرعت بسيار پهناي باند باال امكان ارسال اطالع

همچنين به دليل عدم تداخل امواج . آورندباال فراهم مي
اعوجاج و خرابي سيگنال در آنها بسيار  ،الكترومغناطيسي

ها استفاده PMUهاي از دادهWAMSاگر در . كم است
مندي از تمام مزاياي آنها، بايد از مدياي شود، براي بهره

  ]. 9[استفاده كرد  OPGWارتباطي نظير 
ي قدرت مايل بردار شبكهدر سالهاي گذشته مهندسين بهره

نكرون در شبكه ـگيري سهاي اندازهبه استفاده از داده
ها در پستهاي PMUاين كار مستلزم نصب ]. 6[اند شده

با توجه . شبكه و نيز اجراي زيرساخت ارتباطي آنها است
شود و آن ي جديدي مطرح ميبه اين تقاضا، مسئله

در شبكه OPGWهاي ها و كابلPMUچگونگي نصب 
برداران است به طوري كه با كمترين هزينه انتظارات بهره

در بخش بعدي . هاي تخمين حالت برآورده شودو برنامه
 .خواهيم پرداختWAMSهاي مقاله به طراحي زيرسيستم

 

  پذيري ساختاري شبكهمشاهده -2
ي در شبكهOPGWو PMUهايي كه براي جانمايي طرح

ي انتقال را در مركز شوند بايد كل شبكهقدرت پيشنهاد مي
ها از اين لذا بايد اين طرح. پذير كنندديسپاچينگ مشاهده
ها PMUهاي اگر فرض كنيم تمام داده. نظر بررسي شوند
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توسط زيرسيستم ارتباطي قابل دسترس هستند و همچنين 
گ ورودي براي داراي تعداد كافي كانال آنالوPMUهر 
گيري ولتاژ باس و جريان خطوط منشعب از آن اندازه

ها با استفاده از PMUپذيري شبكه توسط است، مشاهده
اين قوانين از قوانين اهم و . شودسه قانون زير بررسي مي

 ].10[اند گيري شدهكيرشهف نتيجه

در يك باس نصب شود، آن PMUاگر يك : 1قانون 
شوند  پذير مي صل به آن مشاهدههاي مت باس و تمام باس

  ).الف - 1شكل (
براي يك باس بدون تزريق جريان، كه قابل : 2قانون 

هاي متصل به آن به جز  است، اگر تمامي باس   مشاهده
پذير  پذير باشند، باس فوق نيز مشاهده يكي، مشاهده

  )ب - 1شكل (خواهد شد 
هـاي متصـل بـه يـك بـاس       اگر تمامي باس: 3قانون 

پذير باشند، بـاس بـدون تزريـق نيـز      تزريق مشاهدهبدون 
  )پ -1شكل (پذير خواهد شد  مشاهده

  
  پذيري شبكهقواعد بررسي مشاهده): 1(شكل 

هـاي شـبكه   پذيري شبكه، تمام بـاس براي بررسي مشاهده
در صـورتي  . بايد با استفاده از سه قانون باال بررسي شوند

باشـد، كـل شـبكه     گيـري ها قابل اندازهكه ولتاژ تمام باس
ــودمشــاهده ــذير خواهــد ب ــانون . پ ــا اســتفاده از ق ــدا ب ابت
ــ،نخست ــاسـتم ــاي مجــ ام ب ــاسـه ــاي داراي اور ب ه
PMUتـك  سـپس بـراي تـك   . شـوند گيري ميابل اندازهـق
هـاي جديـد   شـود و بـاس  ها قانون دوم بررسـي مـي  باس

شوند و سپس قانون سـوم بـراي   پذير مشخص ميمشاهده
وقتـي يـك   . شـود ناپذير بررسي ميمشاهدههاي تمام باس

شـود سـاير   پذير مـي باس با استفاده از قانون دوم مشاهده
پـذير  ها ممكن است با قانون دوم و يا سـوم مشـاهده  باس

همچنين وقتي يك باس با اسـتفاده از قـانون سـوم    . شوند
ها با قـانون دوم  پذير شود، ممكن است ساير باسمشاهده
هـاي دوم و سـوم   لذا الزم است قانون. پذير شوندمشاهده

ايـن  . چك شوند) 2(درپي در فلوچارت شكل به طور پي
هـاي  خطي بـا بـاس   شبكه(حلقه در بدترين حالت ممكن 

ــ   ــر ممكــن اس ــالً غي ــه عم ــوالي ك ــد ) تـمت ــار n-3باي ب
روشن است . هاي شبكه استتعداد باسnود كه ـرارشـتك

ـ     اس جديـدي  كه در هر بار تكرار اين حلقـه، اگـر هـيچ ب
  .توان از حلقه خارج شدپذير نشود ميمشاهده

  
  

  
  كهپذيري شبفلوچارت بررسي مشاهده): 2(شكل      

  OPGWو PMUي جانمايي بهينه -3
ي يافتن بهتـرين  توان مسئلهحال با توجه به مطالب باال مي

-ي قدرت را به شكل مسئلهدر شبكهPMUطرح جانمايي 

  .سازي زير تعريف كردي كمينه

)1(

1̂)ˆ(..

.
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UMPOBSts

PMUCCostPMUTotalMin
n

ipmui

كه در آن 
ipmuC ي نصب هزينهPMU  در باسi ام شبكه

 پايان

 PMUهاي داراي تك باسبررسي قانون اول براي تك

 ي بدون تزريقهاتك باسبررسي قانون دوم براي تك

 ي بدون تزريقهاتك باسبررسي قانون سوم براي تك

پذيريشروع بررسي مشاهده  

 ي قبل باسجديديمرحلهآيا در دو 
 پذير شده است؟مشاهده

بلي

 خير
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ــت UMPو . اس ــاتريس  ˆ ــت،   PMUم ــبكه اس ــا در ش ه
ام بـراي نصـب   iبطوريكه اگر در طـرح جانمـايي، بـاس    

PMUي شده باشـد، درايـه   انتخابi امUMP ، يـك و در  ˆ
مـاتريس  ()OBSتـابع  . غير اينصـورت صـفر خواهـد بـود    

PMU   ــتفاده از ــا اس ــه و ب ــايي را گرفت ــرح جانم ــاي ط ه
هـاي  پـذيري سـاختاري، بـاس   الگوريتم بررسـي مشـاهده  

ي متنـاظر آن بـاس،   پذير را با عدد يـك در درايـه  مشاهده
)ˆ(1̂لـذا اگـر   . كنـد مشخص مي UMPOBS    كـل شـبكه

ماتريسي ستوني با ابعاد شـبكه   1̂. پذير خواهد بودمشاهده
هاي گونـاگوني  پژوهشگران از روش. است 1هاي و درايه

از آن جملـه  . انـد فاده كـرده ـتـ ـئلهاسـبراي حـل ايـن مس  
و  11[ريزي صحيح خطي هاي كالسيك مانند برنامهروش

، ]13[هاي هوشمند ماننـد الگـوريتم ژنتيـك    و روش] 12
... ، حركت گروهي ذرات و]14[سازي آبكاري فوالد شبيه
  ].10[توان نام برد را مي

ها PMUي بعدي پس از مشخص شدن محل در مرحله
به OPGWهاي خام آنها را توسط فيبرهاي نوري بايد داده

ها به يك PMUلذا بايد تمام . مركز كنترل شبكه انتقال داد
كنيم فرض مي. باشندمتصل OPGWي ي پيوستهشبكه

قرار PMUهاي داراي مركز كنترل شبكه در يكي از باس
اين مركز عموماً در يك باس پر از شاخه و يا در . دارد

ي جانمايي نزديكي چنين باسي قرار دارد و در طرح بهينه
PMU ، معموالً چنين باسي بهPMUاين . شودتجهيز مي
ي فيبر و روترهاOPGWهاي ي ارتباطي از كابلشبكه

كل اجراي ي بنابراين هزينه]. 5[نوري تشكيل شده است 
و OPGWي ي ارتباطي مجموع هزينهچنين شبكه
براي بدست آوردن بهترين طرح با كمترين . روترهاست

  :شودسازي زيرتعريف ميي كمينههزينه، مسئله

  )2(
ˆ,..


 

graphconectedisUMPLinksOPGWts

CostCostCostTotalMin routersOPGW  

گراف  UMPLinksOPGW تشكيل شـده از مجموعـه    ,ˆ
UMPو رئوس  LinksOPGWهاي يال براي حل ايـن  .  ˆ

هـاي ابتكـاري   تـوان از روش سازي نيـز مـي  ي بهينهمسئله
  ].5[هوشمند مانند الگوريتم ژنتيك استفاده كرد 

ي باال به تنهايي كارايي خاصي براي هريك از دو پروژه
لذا اين دو پروژه در كنار . شبكه ندارندتخمينگر حالت 

ي كل استفاده از پس هزينه. يكديگر ارزشمند خواهند بود
ي اين دو پروژه تخمينگر حالت خطي برابر مجموع هزينه

سازي بهترين طرح جانمايي ي كمينهدو مسئله. خواهد بود
PMU وOPGW به هم وابسته هستند، يعني در يافتن

ي ي جانمايي بهينهنتيجه ازOPGWبهترين جانمايي 
PMUي سازي جداگانهبنابراين بهينه. شوداستفاده مي

هريك از اين دو طرح جانمايي، بهترين طرح كلي را 
براي نخستين بار به اين ] 5[در مرجع . بدست نخواهد داد

در اين مرجع نويسنده پس از . موضوع اشاره شده است
به طراحي دو WAMSهاي مختلف بررسي بخش

گيري و ارتباطي آن پرداخته است و براي يرسيستم اندازهز
سازي همزمان دو زيرسيستم اولين بار در آن به بهينه

در اين مرجع براي يافتن بهترين طرح . پرداخته است
در شبكه، از الگوريتم ژنتيك OPGWو PMUجانمايي 

ي هاي نمونهاين الگوريتم براي شبكه. استفاده شده است
-تست شده است و نتايج طرحIEEEباسه  118و  57، 30

سازي مجزاي سازي همزمان نسبت به بهينههاي بهينه
% 5و % 13، % 12به ترتيب ،OPGWو PMUجانمايي 

به دنبال  هاي نمونهدر شبكه هاي طرح راكاهش هزينه
سازي همزمان، تعداد همچنين با بهينه. داشته است

PMUهاي ها افزايش و طول كابلOPGW كاهش يافته
است كه اين دو عامل در شرايط برابر، باعث برتري يك 

بيشتر باعث PMUتعداد . طرح جانمايي خواهند بود
بخش بيشتري ، PMUخواهد شد تا در شرايط خرابي يك 

كمتر، OPGWپذير بماند و طول از شبكه همچنان مشاهده
ي ارتباطي باعث كاهش حوادث طبيعي بر روي شبكه

  .خواهد شد
سازي هوشمند و مبتني بر هاي بهينهاستفاده از روشدر 

سازي فرآيندهاي طبيعي مانند الگوريتم ژنتيك، شبيه
، الگوريتم )PSO(آبكاري فوالد، حركت گروهي ذرات 

و فرآيند موجود در طبيعت  شباهت مسئله... مورچگان و
در كلني مورچگان، جمعيت . ت فراواني داردـاهمي
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ن كوتاهترين مسير دسترسي به غذا ها سعي در يافتمورچه
نيز OPGWو PMUي جانمايي همزمان را دارد و مسئله

با كوتاهترين OPGWسعي بر يافتن طرحي از جانمايي 
لذا در اين مقاله براي اولين . طول و شرايط خاصي را دارد

و PMUبار از الگوريتم مورچگان براي جانمايي همزمان 
OPGW در ادامه به . استدر سيستم قدرت استفاده شده

سازي و چگونگي استفاده از آن در معرفي اين روش بهينه
سپس در . ي جانمايي همزمان خواهيم پرداختمسئله

، دو لم براي بهبود كارايي اين الگوريتم پيشنهاد 5بخش 
نتايج استفاده از اين الگوريتم با  6در بخش . خواهيم داد

ي ي نمونههااستفاده از دو لم پيشنهادي در شبكه
IEEEهاي پيشين نشان داده خواهد شد و با نتايج روش

  .شد مقايسه خواهد
  
  سازي مورچگانالگوريتم بهينه -4

سازي مورچگان براي اولين بار در سال الگوريتم بهينه
اين الگوريتم ]. 15[توسط ماركو دوريگو ارائه شد  1991

يافتن ها براي هوشمند فراابتكاري از رفتار كلوني مورچه
هر . بهترين مسير دسترسي به غذا اقتباس شده است

تواند به برد محدودي دارد، لذا نميديد كوتاه مورچه
ها به اما مورچه. تنهايي بهترين مسير كلي را انتخاب كند

توانند با استفاده از سازوكاري مبتني طور دسته جمعي مي
چه در هر مور. بر فرِمون ريزي، به مسير بهينه دست يابند

ي شيميايي به نام فرمون روي حركت خود مقداري ماده
انتخاب مسير هر مورچه به دو عامل . گذاردمسير برجا مي

بستگي دارد، اول ديد محدود هر مورچه كه تا حد كمي 
تواند مسير بهتر را تشخيص دهد و همچنين مقدار مي

غلظت فرمون روي هر مسير، يعني مورچه مايل به طي 
هر مورچه . ت كه فرمون بيشتري روي آن باشدمسيري اس

با توجه به دو عامل باال، به طور تصادفي مسير حركت 
شود تا پس اين سازوكار سبب مي. كندخود را انتخاب مي

  .ها در مسير بهينه حركت كننداز مدتي بيشتر مورچه
توان با دو فرمول احتمال انتخاب ها را ميحركت مورچه

. ها، به شكل رياضي مدل كردفرمونمسير و بروزرساني 

 nايستاده است در مواجهه با  iي هر مورچه كه در نقطه
 iمسير ) 3(ي در رابطه ijPمسير براي حركت، با احتمال 

  . كندرا انتخاب مي jبه 

   
   

)3(

1 


n

h ihih

ijij
ijP







  

را  ij. است ijفرِمون موجود در مسير  ijدر اين رابطه 
نامند كه ديد محدود مورچه براي تشخيص قابليت ديد مي
اهميت نسبي فرمون و قابليت ديد βو  α. مسير بهتر است
پـس از  . كننـد گيـري مورچـه مشـخص مـي    را در تصميم

2,1آزمايش براي مسائل گوناگون مقادير      بـراي
ــوريتم     ــراي الگ ــخ را ب ــريعترين پاس ــارامتر س ــن دو پ اي

اگرچه اين مقادير به ماهيت مسـئله و  . اندمورچگان داشته
  .ي كدينگ نيز بستگي دارندشيوه

هر مورچه پس از طي مسير خود و با توجه به پاسخي كه 
يابد مقداري فرمون بر روي مسير خود براي مسئله مي

ير ـز فرمون قبلي مسير نيز تبخريزد و البته مقداري امي
چگونگي بروز رساني فرمون مسير ) 4(ي رابطه. شودمي

  .دهدرا نشان مي

)4()(.)1( ijijij tt    

)1(در اين رابطه  tij    فرمـون مسـيرij    قبـل از اتمـام
فرمـون   tij)(ها در تكرار قبـل و  مسيرها توسط مورچه

هـا و بـروز   پس از اتمام مسـيرها توسـط مورچـه    ijمسير 
ضريب تبخيـر اسـت و    ρ. رساني فرمون توسط آنها است

مقـدار   ij. كندمقدار تبخير فرمون قبلي را مشخص مي
اسـت   ijها در مسـير  ي مورچهافزايش فرمون توسط همه

  .شودمحاسبه مي) 5(ي كه با استفاده از رابطه

)5(
1 


m

k
k
ijij   

k
ij ي فرمون مورچهk ام در مسيرij در اين كلنـي  . است
mمورچه وجود دارد.  

)6(
0

.







 ijpathpassesantkiffitnessQ thk
k
ij
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يك عدد ثابت است و بايد متناسب با  Qدر اين رابطه
ي مسيرها انتخاب شود به طوري كه بروز فرمون اوليه

. ها قابل مقايسه با فرمون اوليه باشدرساني فرمون
kfitness ي برازندگي مسير طي شده توسط مورچهk ام

اي كه مسير بهتري را طي كرده باشد فرمون مورچه. است
 .بيشتري روي مسير خود خواهد ريخت

هاي بيشتري با اين سازوكار پس از هر تكرار تعداد مورچه
كنند و در نهايـت اكثـر آنهـا در    در مسيرهاي بهتر تردد مي

-يبهينـه ئلهـير حركت خواهند كرد، پاسـخ مسـ  ـرينمسـبهت

  .سازي نيز همين مسير است
 

ي تنظيم الگوريتم مورچگان براي مسئله -4-1
  OPGWو PMUي جانمايي بهينه

ي ي جانمايي بهينهدر اين بخش به مدلسازي مسئله
 براي حل آن توسط الگوريتمOPGWو PMUهمزمان 

در اين مقاله براي حل اين . مورچگان خواهيم پرداخت
ئله توسط اين الگوريتم از دو فرمونِ رنگي استفاده ـمس
و OPGWبراي جايگذاري  OPGWكنيم، فرمونِمي

  .شوداستفاده ميPMUبراي جايگذاري  PMUفرمونِ
هاي ي باسرا با مجموعهG={Lines , Buses}گراف  

ي خطوط انتقال جموعهشبكه به عنوان رئوس گراف و م
ها در مورچه. كنيمهاي آن، تعريف ميشبكه، به عنوان يال

ها يال. توانند حركت كنندها مياين گراف بر روي يال
در اين . شوندبراي حركت انتخاب مي) 7(ي مطابق رابطه

كه در iبجزهستند، ) 3( يرابطه رابطه تمام پارامترها مانند
ام kي هايي است كه مورچهباسي تمام نشان دهندهاينجا 

توجه به اين نكته ضروريست كه . قبالً در آنها بوده است
در گراف شبكه OPGW» مسيرِ«در اين مسئله به دنبال يك 

دار عبور كند، بلكه يك PMUنيستيم كه از باسهاي 
پس هر مورچه در انتخاب . مورد توجه ماست »درخت«

كه تاكنون از آنها  هاييتواند از تمام باسمسير جديد مي
 .عبور كرده شروع كند

   
   

)7(
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را OPGWهر مورچه در حين حركت خود روي يك يال، 
. كنـد روي خط انتقال متنـاظر بـا آن يـال جايگـذاري مـي     

هـا در انتخـاب يـك يـال بـراي عبـور بـه فرمـونِ         مورچه
OPGW    كننـد روي آن و قابليت ديد آن يـال توجـه مـي .

تعريـف  ) 8(ي در اين مسئله بـه شـكل رابطـه    قابليت ديد
 jو  iطول خط انتقال بين باس  ijLدر اين رابطه . شودمي

تـر، بيشـتر   بنابراين احتمال انتخاب خط انتقال كوتاه. است
  .است

)8(
1

ij
ijij L

functionVisibility 
  

يك  PPMUهر مورچه با عبور از هر باس، با احتمالِ 
PMU احتمال جايگذاري . دهدقرار ميروي آن باس
PMUدر اينجا . نشان داده شده است) 9(ي در رابطهi 
در اين  iقابليت ديد . ام استiروي باس  PMUفرمونِ

زيرا . ام استiرابطه برابر با تعداد خط متصل شده به باس 
با جايگذاري پذيري ساختاري، طبق قانون اول مشاهده

PMU ،در باسي كه تعداد خط بيشتري به آن متصل است
 Nو . پذير خواهند شدتعداد بيشتري باس جديد مشاهده

  .هاي شبكه استتعداد باس

   
   

)9(
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N

h hh

ii
iPMUP







  

پذيري شبكه توسط ، مشاهدهPMUپس از هر جايگذاري 
معرفي  2پذيري ساختاري كه در بخش الگوريتم مشاهده

پذير باشد اگر تمام شبكه مشاهده. شودبررسي ميشد، 
به اين ترتيب در پايان كار . شودحركت مورچه متوقف مي

  .متصل خواهند بودOPGWي ها به شبكهPMUتمام 
به شكل زير  در پايان هر تكرار برازندگي طرح هر مورچه

  :شودمحاسبه مي

)10(
0



 

observablenotplanif

observableplanifCostOPGWCostPMUCostMax
fitness

kk
k

  
در تمام PMUي جايگذاري هزينهMax Costكه در آن 

. در تمام خطوط شبكه استOPGWهاي شبكه و باس
kfitness ي برازندگي مورچهkممكن است . ام است

پذيري يك مورچه پس از طي تمام شبكه، طرح مشاهده
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بدست ندهد كه در اين حالت برازندگي طرح صفر 
مورچه متناسب با اين برازندگي توسط هر . خواهد بود
فرمونِ ) خطوط انتقال(روي مسيرها ) 6(ي طبق رابطه

OPGWها فرمونِ و روي باسPMUشودريخته مي.  
  
  بهبود عملكرد الگوريتم مورچگان -5

ــود عملكــرد الگــوريتم    ــراي بهب ــم ب ــن بخــش دو ل در اي
ي همزمـان  ي جانمـايي بهينـه  مورچگان براي حل مسـئله 

الگوريتم مورچگان در حل اين مسئله توسط . شودارائه مي
توان با تغييرات كوچكي، بهبود خوبي در سرعت حـل  مي

با بررسي دقيـق  . اين مسئله و همچنين دقت آن ايجاد كرد
هاي بدست آمـده در تكرارهـاي ميـاني الگـوريتم و     پاسخ

نهاد ـورت زيـر پيشـ  ـها به صـ متجزيه و تحليل آنها اين ل
  .شوندمي

  
  اضافيPMUحذف  -5-1

ها PMUها در جانمايي قابليت ديد مورچه از آنجايي كه
برد است و تنها معيار جهت تشخيص محل مناسب كوتاه

PMU بجز فرمون، تعداد خط متصل به باس است، لذا ،
هاي اضافي را در مسير خود PMUها اغلب مورچه
كنند و چون در پايان هر تكرار فرمون جايگذاري مي

شود، ته ميدار ريخPMUهاي جديد روي تمام اين باس
هاي اضافي با فرمون باال در طول اجراي PMUلذا 

اين موضوع باعث رسيدن به . آيندالگوريتم بوجود مي
ي هاي اضافي براي طرح نهايي بهينهPMUپاسخي با 

ي ي سادهبراي مثال شبكه. خواهد شدPMUجانمايي 
اي را در نظر مورچه. ي زير را در نظر بگيريدباسه6

شروع به حركت كرده است و در  2اس بگيريد كه از ب
چون . را جايگذاري كرده استPMU، دومين 6باس 

ناپذير است مورچه به مسير حركت شبكه همچنان مشاهده
را PMU، سومين 4دهد و در باس خود ادامه مي
عدد  3ي اين مورچه با طرح بهينه. كندجايگذاري مي

PMUآيدبدست مي .PMUي راه هايي كه در ميانه
اند ممكن است با يك بررسي ساده قابل جانمايي شده

-در اين طرح ميPMU2به طور مثال . ذف شدن باشندـح

تواند حذف شود و از فرمون ريزي نادرست كه فريب 
ها در تكرارهاي بعدي است جلوگيري ي مورچهدهنده
  .شود

  
  اضافيPMUحذف ): 3(شكل 

ه بررسـي  توان پس از اتمام هر تور براي هر مورچـ لذا مي
پذير ها همچنان شبكه مشاهدهPMUكرد كه با حذف كدام 

اين كار طرح مورچه را كه به طور تصادفي و . خواهد ماند
با هدايت فرمون و قابليت ديد مورچه بوجود آمـده اسـت   

  .كندرا كمي به سمت طرح بهينه هدايت مي
  

  اضافيOPGWحذف  -5-2
در الگوريتم پيشنهادي، با حركت مورچه روي هر خط 

اما . انتقال، يك فيبر نوري روي آن خط كشيده خواهد شد
با ورود هر مورچه به يك باس تضميني براي جايگذاري 

PMUبنابراين ممكن است يك مورچه . در آن باس نيست
هايي سر زده باشد و در طول مسير حركت خود به باس

ها ي نكرده باشد، از طرفي اين باسجايگذارPMUدر آنها 
در اين حالت . دار ديگري نيز متصل نباشندPMUبه باس 

يك فيبر نوري اضافي در شبكه كشيده شده است كه با 
اين فيبر نوري در  ممكن استفرمون ريزي روي آن 

براي حل اين مشكل پس . تكرارهاي بعدي نيز ايجاد شود
ي زير را ي سادههتوان قاعدمي ،مورچه هراز پايان تور

  .براي طرح جانمايي چك كرد
بايد به بيش از يك PMUهاي بدون باس: قاعده

OPGWدر صورتي كه تنها به يك . متصل باشند
OPGW ،متصل باشندOPGWمتناظر را بايد حذف كرد.  

. را در نظر بگيريد) 4(ي شكل باسه6ي براي مثال شبكه
شروع به حركت كرده است و در باس  5مورچه از باس 

را طي  2-6- 3را جايگذاري كرده و مسير PMUيك  4
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- 4در خط OPGWشود كه به وضوح ديده مي. كرده است
ها بازهم با هم در PMUزائد است و با حذف آن  5

ي حذف حال با استفاده از قاعده. ارتباط هستند
OPGWهاي بدون ضافي، باساPMUكنيمرا بررسي مي .

نيز  3و  6هاي است، باسOPGWبدون اتصال به  1باس 
تنها به يك  5اما باس. متصل هستندOPGWبه دو 
OPGW متصل است، پسOPGWمتصل به آن حذف مي -

  .شود

  
  اضافيOPGWحذف ): 4(شكل 

درپي انجام شود، يعني پس از اين بررسي بايد به طور پي
اضافي OPGWي حذف دوباره قاعدهOPGWحذف هر 

در بخش بعدي مقاله نتايج الگوريتم . بررسي شود
و PMUي جانمايي همزمان پيشنهادي براي حل مسئله

OPGWي هاي نمونهدر شبكهIEEEشود و نتايج ارائه مي
هاي مورد استفاده مقايسه شده و هاي ديگر روشبا پاسخ

  .كارايي دو لم پيشنهادي ثابت خواهد شد
  
  نتايج الگوريتم پيشنهادي -6

در يـك  OPGWو PMUي جانمـايي  براي طراحـي نقشـه  
شبكه با استفاده از الگوريتم بيان شـده در ايـن مقالـه، بـه     

ي گراف شبكه و همچنين طول توپولوژي شبكه براي تهيه

. هـا نيـاز اسـت   خطوط و اطالعات توان تزريقي بـه بـاس  
در ايـن  IEEEي باسـه  118و  57، 30ي هاي نمونـه شبكه

. انـد مقاله براي آزمايش الگوريتم پيشنهادي انتخـاب شـده  
ها اطالعات مربوط به توپولوژي شبكه و توان تزريقي باس

طول ]. 16[ها به طور استاندارد وجود دارد براي اين شبكه
نـوع  (ها با اين فرض كه نوع خطوط هر خط در اين شبكه

هر شبكه يكسان اسـت، بـا اسـتفاده از    ) يم و شكل دكلس
در اين محاسبات فـرض  . راكتانس آنها محاسبه شده است

باسـه   30ي شده است مجموع طول تمـام خطـوط شـبكه   
 9884باسه  118كيلومتر و  5712باسه  57كيلومتر،  3000

بـاس   IEEE ،6ي باسـه  30ي در شبكه]. 5[كيلومتر است 
براي هماهنگي با مراجع پيشين  دارد وبدون تزريق وجود 

 118و  57هـاي  شبكه ي صحيح بين نتايجو انجام مقايسه
  .اندصفر فرض شده تزريق بدون باس باسه،

در يـك بـاس   PMUي نصب يـك  در اين مقاله كل هزينه
اين هزينه براي تمـام  . دالر فرض شده است 40000برابر 
ي هزينههمچنين . هاي شبكه يكسان فرض شده استباس

تجهيز يك كيلومتر خط انتقال به فيبـر نـوري درون سـيم    
  ].5[دالر فرض شده است  10000گارد برابر 

ــدول  ــايج    ) 1(در ج ــا نت ــنهادي ب ــوريتم پيش ــايج الگ نت
] 5[جديدترين روش براي حل اين مسـئله كـه در مرجـع    

  .ارائه شده، مقايسه شده است
-بـاس هـا در  IEEE ،PMUيباسه 30ي ينمونهبكهـدر ش

ــاي  ــذاري  27-25-20-15-12-10-9-6-4-2هـ جايگـ
  . اندشده

  

  هاي پيشينوريتم پيشنهادي با روشـي نتايج الگمقايسه): 1(جدول 

  شبكه نمونه
  نهاديـوريتمپيشـايجالگـنت ينـهايپيشوريتمـايجالگـنت

درصد كاهش 
 OPGWطول  PMUتعداد   ذاريگسرمايه

ي كلهزينه
  )ميليون دالر(

 OPGWطول  PMUتعداد 
ي كل هزينه

  )ميليون دالر(
IEEE 30-bus10 780 km 446/810659 km 953/6  67/17%  
IEEE 57-bus19 1891 km 667/19201547 km 267/16  28/17%  

IEEE 118-
bus

39 3013 km 686/31  34 2224 km 598/23  52/25%  
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شـود طـرح الگـوريتم    همانطور كـه در جـدول ديـده مـي    
را نياز خواهد OPGWهاي پيشنهادي طول كمتري از كابل

درصـدي   17ش ـوع عـالوه بـر كاهـ   ـت، اين موضـ ـداش
آوري هاي اجراي پروژه قابليت اطمينان سيستم جمعهزينه

هاي گارد با كاهش طول سيمدهد زيرا داده را نيز بهبود مي
مجهز به فيبر نوري احتمال وقوع خرابي در آنها بـه دليـل   

  .حوادث طبيعي نيز كاهش خواهد يافت
هاي در باسPMUباسه با جايگذاري  57ي ي نمونهشبكه

3-4-9-12-15-18-21-24-28-29-31-32-36-38-
پـذير شـده   به طور كامل مشاهده 39-41-47-51-52-55

هـاي  ها نسـبت بـه روش  PMUنمونه تعداد در اين . است
شـود تـا   افزايش داشته است، اين امر باعث مي% 5گذشته 

درصــد كمتــري از شــبكه PMUدر صــورت خرابــيِ يــك 
  .ناپذير شودمشاهده

كـل  OPGWي نمونـه نيـز طـول    همچنين در ايـن شـبكه  
ي كاهش يافته است و اين كاهش عالوه بر جبـران هزينـه  

كـاهش داده  % 17پروژه را نيز  ي كل، هزينهPMUافزايش 
همچنين اين كاهش طول فيبر نوري باعث افـزايش  . است

  . شودميWAMSقابليت اطمينان 
ي اي از يك شبكهنمونهIEEEيباسه 118ي ي نمونهشبكه

هاي جانمايي در نسبتاً بزرگ است و كارايي الگوريتم
 )1( همانطور كه در جدول. هاي بزرگ مهم استشبكه

ي بزرگ كهـبـنهادي در اين شـوريتمپيشـشود الگديده مي
% 25كارايي بسيار بهتري دارد و استفاده از آن منجر به 

اين الگوريتم . گذاري خواهد شدهاي سرمايهكاهش هزينه
-17-12-11- 9-5- 2هاي در باسPMUبا جايگذاري 

20-23 -25-27-28 -32-34 -37-40 -45-49-52-56 -
62-63 -68-71-75 -77-80 -85-86 -91-92-94-100 -

  .پذير كرده استاهدهـكل شبكه را مش 105-110
ها و هم طول كل PMUنمونه هم تعداد  يشبكه در اين 

OPGW كاهش چشمگيري نسبت به روش پيشين داشته
  .است

  
  

  جمع بندي
به عنـوان يـك سيسـتم كـارا و     WAMSدر اين مقاله 

هـاي انتقـال بـزرگ و    مدرن براي پـايش و كنتـرل شـبكه   
ــده ــپيچي ــد ي ام ــي ش ــه  WAMS. روزي معرف ــامل س ش

هاي گيري، انتقال دادههاي اندازهآوري دادهزيرسيستم جمع
مهندسـين   ،پيشـتر . هـا اسـت  گيري و پـردازش داده اندازه

ها را مستقل از يكديگر طراحي و هريك از اين زيرسيستم
ي ابتدا با جانمـايي بهينـه   به اين ترتيب كه .كردنداجرا مي
سيسـتم  طـرح بهينـه بـراي زير    ،ير فـاز گهاي اندازهدستگاه
شـد و سـپس زيرسـاخت مخـابراتي     گيري مهيا مـي اندازه

گيري به اتاق كنترل هاي خام اندازهمناسب براي انتقال داده
ي شـد، ايـن كـار بـا جانمـايي بهينـه      مركزي طراحي مـي 

  .شدفيبرهاي نوري درون سيم گارد در شبكه انجام مي
از آنجايي كه دو طراحي باال بـه هـم وابسـته هسـتند، راه     

، طراحـي همزمـان دو طـرح    WAMSبهتر بـراي اجـراي   
ــه ــه . اســتOPGWو PMUي جانمــايي بهين در ايــن مقال

و PMUالگـــوريتمي جديـــد بـــراي جايـــابي همزمـــان  
OPGWيك الگوريتم  2در ابتدا در بخش . ارائه شده است

ي يـك  تم به وسـيله پذيري سيسكارا براي بررسي مشاهده
بـا   3در بخـش  . معرفـي شـده اسـت   PMUطرح جانمايي 

ي مســئله ،پــذيرياســتفاده از الگــوريتم بررســي مشــاهده
در بخـش  . تعريف شد OPGWو PMUجانمايي همزمان 

سازي مورچگان در حالـت كلـي معرفـي    الگوريتم بهينه 4
بـه حـل    1-4شد تا بـا اسـتفاده از مفـاهيم آن در بخـش     

بـا توجـه بـه     5در بخش . ايي بهينه بپردازيمي جانممسئله
ــ ــود عملكــرد الگــوريتم  ماهيــت مســئله دو ل ــراي بهب م ب

. ي خـاص ارائـه شـده اسـت    مورچگان در حل اين مسئله
روي  6كارايي اين الگوريتم پيشنهادي تركيبـي در بخـش   

ي ي نمونه آزموده شد و بـا توجـه بـه مقايسـه    چند شبكه
كـارايي ايـن الگـوريتم بـه     هاي پيشين انجام شده با روش
استفاده از ايـن الگـوريتم در جانمـايي    . اثبات رسيده است

PMU وOPGW17 % هـاي  جـويي در هزينـه  صرفه% 25تا
  .اي را در پي خواهد داشتي پرهزينهاجراي چنين پروژه
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