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چکیده :با توجه به روند روبه رشد استفاده از منابع تولید پراکنده ،طراحی بهینه این واحدها در سیستم قددر بده خصدور در
شبکه توزیع الزم و ضروری است .در این مقاله جهت تعیین مکان و اندازه بهینهی منابع تولید پراکنده از الگوریتم بهینهسازی فاخته
با اهداف چندگانه ،استفاده شده است .اهداف بررسیشده عبار اند از :کاهش تلفا خطوط ،کاهش انحراف متوسط ولتاژ و پایداری
ولتاژ .الگوریتم فاخته یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت است که از زندگی پرنده فاخته در طبیعت الهام گرفته است .اسدتفاده از ایدن
الگوریتم موجب بهبود دقت و سرعت همگرایی شده است .برای پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی ،منابع تولید پراکنده در دو حالت در
نظر گرفتهشدهاند .در حالت اول منابع تولید پراکنده فقط توان اکتیو تولید می کنند و در حالت دوم عالوه بر توان اکتیو ،توان راکتیو
نیز تولید میکنند .شبیهسازیها در سیستم شعاعی  33شینه انجام شده است .نتایج شبیهسازی نشاندهندده همگرایدی بهیندهی
الگوریتم پیشنهادی هست .همچنین برای نشان دادن کارایی الگوریتم پیشنهادی ،نتایج حاصل ،با نتایج به دست آمده از الگدوریتم
دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم بهینهسازی فاخته ،بهینهسازی چند هدفه ،مکان و اندازه منابع تولید پراکنده.

-1مقدمه
استفاده از منابع تولید پراکنده 1یکی از گزینههای اصلی برای مقابله
با رشد بار ،افزایش قابلیت اطمینان و یاا کااهش تلفاات در ط او
هستند .عالوه بر دالی ککر شده جنهههاای اقتصاادی نیاز از دیگار
مواردی است که باعث شده در سالهای اطیر پژوهشهای زیادی در
این زمینه صورت بگیرد ].[1
روشهای زیادی برای تعیین انادازه و مکاان بهیناهی مناابع تولیاد
پراکنده ارائه شده است .مکان یابی بهینه بسیار حاائز اهمیات اسات
زیرا نصب منابع تولید پراکنده در مکانهای غیر بهینه ممکن اسات
سهب افزایش تلفات در سیسات شاود .در هماین راساتا در مراجاع

]2و [3مکانیابی بهینه ی منابع تولید پراکنده انجام شاده اسات .در
] [4مکان یابی با هدف کاهش تلفات با اساتفاده از الگاوریت ایمنای
مصنوعی ( )AIانجام شده است .در مرجع ] [5جایابی با استفاده از
الگوریت ژنتیک ( )GAو تجمع کرات ( )PSOصورت گرفتاه اسات.
در ] [6روشی مهتنی بر الگوریت ژنتیک برای افزایش ساود ناشای از
مکانیابی منابع تولید پراکنده در ط او فاوق توزیاع و باا اهاداف
چندگانه انجام شده است .در مرجاع ] [7مکاان یاابی مناابع تولیاد
پراکنده در حضور عدم ق عیتها بررسی شاده اسات .همچناین در
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بهینهسازی تجمع ذرا و الگوریتم ژنتیک مقایسه شده که نشان از برتری محسوس الگوریتم فاخته نسبت به روشهدای ذکرشدده
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1

plOSS

max
p LOSS

شک

( : )1تابع عضویت برای تلفات][9

در این راب ه   Lمیازان م لوبیات فاازی تلفاات ط او را
نشان میدهد و از روبط زیر قاب دستیابی است:
Pl  Pl min
Pl  Pl max

()2

 -2فرمول بندی مسئله

elsewhere

در مسائ فازی هر تابعی با توجه به میازان م لوبیات طاود در
تابع هدف شراکت داده می شود و اگر میزان م لوبیت کامالً برآورده
شده و یا کامالً نقض شود به ترتیب مقادیر یک و صافر بارای آن در
نظر گرفته شده و در غیر اینصورت مقداری بین صفر و یک برای آن
لحاظ میشود ]9و .[10در این مقاله اهداف زیر مد نظر هستند:
 )1کاهش میزان تلفات ط و
 )2کاهش میزان انحراف متوسط ولتاژ
 )3افزایش پایداری ولتاژ

کاهش تلفات توان اکتیو برای باال باردن باازده بهارهبارداری از
سیست های قدرت ماورد نیااز اسات .میازان تلفاات در سیسات باا
استفاده از راب ه زیر قاب محاسهه است:
n

 Lossi

PL 

i 1

در ایاان راب ااه  PLبیااانگر تلفااات کا ط ااو  Lossi ،نشااان
دهندهی تلفات طط  iو  nنیز نشان دهندهی تعداد ط و است.
تابع عضویت فاازی میازان م لوبیات تلفاات ط او را نشاان
می دهد .هر چه میزان تلفات کمتر باشد میزان م لوبیت بیشتری به
آن اطتصاااد داد ماایشااود .ایاان م لااب در شااک  1نمااایش داده
میشود:


1

L   0
 P max  P
l
l
 max
 Pl
 Pl min

 -2-2تابع عضویت برای کاهش انحراف ولتاژ
در فیدرهای شهکههای توزیع که عموماً به صاورت شاعاعی نیاز
می باشند میازان پروفیا ولتااژ در انتهاای فیادر باه صاورت قابا
مالحظهای کاهش پیدا می کند .مدل ارائه شده بارای کااهش ولتااژ
نشان دهنده ی میزان انحراف ولتااژ از مقادار ناامی مایباشاد و باه
صورت زیر معرفی میشود:
1 nbus
 Vk  Vn
nbus k 1

()3

Vdev 

در راب ه ی ککار شاده  Vdevنشاان دهناده ی میازان انحاراف
میانگین از ولتاژ نامی nbus ،بیانگر تعداد شین ها Vk ،ولتاژ باس kام
و  Vnنیز ولتاژ نامی میباشد
برای کاهش میزان انحراف ولتاژ ( )Vdevنیاز باه صاورت مشاابه
می توان راب ه ی زیر را برای میزان م لوبیات انحاراف ولتااژ  dev
ارائه کرد (شک :)2
 dev

1

Vdev

max
Vdev

شک
02

min
Vdev

( : )2تابع عضویت انحراف ولتاژ][9
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 -1-2تابع عضویت برای کاهش تلفا

()1

min
p LOSS
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مرجع ] [8اثرات منابع تولید پراکناده بار روی ولتااژ بررسای شاده
است.
در این مقاله یک روش جدید مهتنی بر الگوریت بهینهساازی فاازی
چند هدفه فاطته 2برای مکانیابی و تعیین انادازهی بهیناهی مناابع
تولید پراکنده جهت بههود تلفاات ،انحاراف ولتااژ و پایاداری ولتااژ
شهکه ارائه شده است .اهداف کاهش تلفات و انحراف ولتاژ و پایداری
ولتاژ به صورت فازی در نظر گرفته شدهاند؛ یعنی بهینه سازی باا در
نظر گارفتن اهمیات نساهی باین تواباع هادف انجاام شاده اسات.
شهیه سازی در یک سیست نمونه انجام شده و نتایج با ضرایب وزنای
یکسان برای اهداف آورده شده است .تاثیر تعداد منابع تولیدپراکنده
و نقش توان راکتیو در بههود توابع هدف بررسی شده است .و نتاایج
با نتایج بدست آمده از الگوریت ژنتیک و تجمع کرات مقایسه شاده
است

lOSS
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است.

VSI  VSI min

()6

elsewhere

VSI

در روابط ککرشده  VSIشااطص پایاداری ولتااژ و 𝐼𝑆𝑉𝜇 میازان
م لوبیت فازی است .همچنین حداکثر و حاداق شااطص پایاداری
min
max
 VSIنشان داده میشود.
 VSIو
ولتاژ به ترتیب با

 -4-2تابع هدف
 -3-2تابع عضویت برای پایداری ولتاژ
در سیست های توزیع شعاعی هر شین تنهاا توساط یاک شاین
تغذیه میشود .هنگامیکه مناابع تولیاد پراکناده باه شاهکه توزیاع
متص است شاطص پایداری ولتاژ تغییر طواهد کارد .ایان شااطص
برای تمامی شینها قاب محاسهه است .راب هی زیار بارای محاساهه
شاطص پایداری ولتاژ در شین  rام ( 𝑟𝐼𝑆𝑉) ارائهشده است].[10
4
2
(VSI  V  4( P  X  Q  R)2  4 V  ( P  X  Q  R) )5
r

r

s

r

r

r

s

در توابع هدف بیان شده کمینهسازی آنها مد نظر میباشاد در
حالی که در مسائ چندهدفه ی فازی هادف بیشاینهساازی میازان
م لوبیت توابع میباشد .در نتیجه توابع هدف فازی باه صاورت زیار
میباشند:
) Max F  (1  VSI  2   Loss  3  dev
()7



در راب هی ککر شده  1و   2و  3ضرایب وزندهی اهداف
هستند و مجموع آنها برابر یک در نظر گرفته میشود.

در این راب ه | 𝑠𝑉| دامنه ولتاژ در شین تغذیاهکنناده 𝑃𝑟 ،و
توانهای اکتیو و راکتیو در شین تغذیه شونده و  Rو  Xنیز مقاومات
و راکتانس بین دو شین  rو  sهستند (شک .)3
𝑟𝑄

 -5-2محدودیتهای مسأله
قیود حاک بر مسأله صورت زیر هستند:
 )9قید توازن توان

Pr , Q r
R  jX

i 1

h 1

 PDG h  Pgen   PD i  PL

()8
Vr

nbus

NDG

Vs

شک ( : )3شاطه معرفیشده برای محاسههی شاطص پایداری ولتاژ

PDG h

تابع عضویت فازی میزان م لوبیات شااطص پایاداری ولتااژ را
نشان می دهد .هر چه میزان پایداری بیشتر باشاد میازان م لوبیات
بیشتری به آن اطتصاد داد میشود .این م لب را بهصورت شک 4
میتوان نشان داد.

PD i

Pgen

 :توان تولیدی توسط واحد تولید پراکنده hام

 :میزان بار در باس i

 :توان تولیدی ژنراتور

 : NDGتعداد ک واحدهای تولید پراکنده
 )0محدودیت های تولید توان اکتیاو و راکتیاو توساط واحاد
تولید پراکنده

VSI

1

()9

VSI

شک

VSI max

VSI min

( : )4تابع عضویت شاطص پایداری ولتاژ][10

min
max
PDG
 PDG  PDG
min
max
QDG
 QDG  QDG

 )3محدودیتهای ولتاژ
ولتاژ هر کدام از شین ها باید در بین حد بیشینه پروفیا ولتااژ
باشد:
()10

09

V min  Vi  V max
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که در آن:
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1
min
Vdev  Vdev

max
()4
 dev   0
Vdev  Vdev
 V max  V
dev
 dev
elsewhere
max
min
Vdev
 Vdev
min
max
در این مقاله Vdev  0.1 ،و  Vdev  0در نظر گرفته شاده

VSI  VSI max


 1

 0
 VSI min  VSI

VSI max  VSI min

مجله علمی -تخصصی تحقیقات نوین در برق -سال دوم -شماره دوم -تابستان 92

که در این مقاله حد باال و پایین پروفی ولتاژ باه ترتیاب  1.1و
 0.9در نظر گرفته شده است.

 -3پخدش بار جاروب رفت و برگشت بدا حضدور
منابع تولید پراکنده

) ( PL i  PDG i )  j (QL i  QDG i

()11

V

I Li 

گام سوم) جریان جاری شده در هر طط به ترتیب از انتهای فیدر به
سمت ابتدای آن به صورت زیر به دست میآید (جارو برگشت):

 I j ,k

()12

I i , j  I Lj 

( j ,k )SL

I

در این راب ه  j , kجریاان عهاوری از بخاش ( )j,kو  SLمجموعاه
بخشهایی را نشان میدهد که به گره jام بخش )(I,jمتص اند.
گام چهارم) ولتاژ هر یک از شین ها از ابتدای فیدر به سمت انتهاای
فیدر طهق راب هی زیر به دست میآید (جارو رفت):
()13

Z

که در آن  i , jامپدانسی است که در شاطهی )  (i, jقرار دارد.
گام پنج ) اگر اطتالف ولتاژ به دست آمده با مراحا قهلای از یاک
حد مشخص بیشتر باشد الگوریت از گام دوم ادامه پیدا مایکناد در
غیر این صورت شرایط همگرایی برآورده شده و ولتااژ ،جریاانهاا و
توانها به عنوان طروجی برنامه نمایش داده میشوند.

-4جزئیا الگوریتم بهینهسازی فاخته
برای ح یک مسئله بهینهسازی الزم است تا مقادیر متغیرهای
مسئله به فرم یک آرایه شک گیرند ،در این الگوریت این آرایه
"مح سکونت" نام دارد ].[12
در یک مسئله بهیناهساازی  Nvarبعادی یاک زیساتگاه یاک آرایاه
 1*Nvarطواهد بود که موقعیت فعلی زندگی فاطته را نشان میدهد.
این آرایه به صورت راب ه ( )8تعریف میشود.
()14
habitat  x1 , x2 ,...,x N var 

)( fp

مقدار سود در زیستگاه فعلی برابر باا ارزیاابی تاابع ساود
زیستگاه است (.)9
) profit  f p ( x1 , x2 ,...,x N var
()15
برای شروع یک ماتریس زیستگاه به سایز  Npop*Nvarتولید مای-
کنی ؛ که  Npopتعداد کوکوها Nvar ،تعداد متغیر ،سپس برای هر
کدام از این زیستگاهها تعدادی تصادفی تخ تخصیص میدهی  .باه
طور طهیعی هر فاطته بین  5تا  20تخ میاگذارد .هر فاطته در یک
دامنه مشخص تخ گذاری مینماید که به آن حداکثر دامناه تخا -
گذاری  3گفته میشود ،میتوان آن را به صورت راب ه ( )16تعریاف
کرد:
ELR    (varhi  varlo ) 
(تعداد تخ گذاری
()16
کوکو در هر مرحله/مجموع تخ گذاری هر کوکو)
در

 varhiحد باال متغیرvarlo ،حد پایین متغیر β ،متغیری که توساط
آن حداکثر دامنه تخ گذاری تنظی میشود.
هر فاطته به صورت تصادفی تخ گذاری را در النه پرنادگان میزباان
که در دامنه تخ گذاری طود قرار دارد ،میگاذارد؛ بناابراین تخا -
هایی که شاهاهت بیشاتری باه تخا پرناده میزباان دارناد شاانس
بیشتری برای بقا دارند این جوجهها در النههای میزبان تغذیه شاده
و رشد میکنند .در ضمن فقط یک تخ در هر النه امکان رشد دارد.
وقتی جوجه فاطتهها رشد کردند و بالغ شدند مدتی در گاروه طاود
زندگی میکنند ولی هنگامیکه وقت تخ گاذاری فرارساد بایاد باه
زیستگاههای بهتر که در آنجا شانس بقا بیشتر است مهاجرت کنناد.
از بین گروههایی که فاطتاههاا تشاکی دادهاناد گروهای کاه دارای
بهترین موقعیت به عنوان نق ه هدف بارای ساایر فاطتاههاا جهات
مهاجرت انتخا میشود .تشخیص اینکه هر فاطته باه کادام گاروه
تعلق دارد کار چندان سادهای نیست .لاذا بارای حا ایان مشاک ،
گروهبندی فاطتهها توسط روش کالسبندی  K-meansانجام می-
شود .حال که گروههای فاطته تشکی شدند سود میاانگین گاروه را
محاسهه میکنی تا بهینه نسهی مح زیست آن گروه به دست آیاد.
سپس گروهی که دارای بیشترین مقادار متوساط ساود اسات ،باه
عنوان گروه هادف انتخاا شاده و گاروههاای دیگار باه سامت آن
مهاجرت میکنند.
برای الگوریت بهینه سازی فاطتاه از مقاادیر زیار در شاهیه ساازی
استفاده شده است:
تعداد کوکوها40 :
حداق تعداد تخ گذاری هر کوکو5 :
حداکثر تعداد تخ گذاری هر کوکو9 :
حداکثر تعداد تکرارها40 :

00
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باشند.
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روشی که معموالً برای تحلی و به دست آوردن پارامترهای شهکه ی
توزیع شعاعی استفاده میشود به جاارو رفات و برگشات موساوم
است که شام مراح زیر است ]:[11
گام اول) ولتاژ تمامی شین ها به میزان یک پریونیت در نظر گرفتاه
میشود.
گام دوم) جریان معادل بار در هر یک از گرههای شهکه با استفاده از
راب هی زیر محاسهه میشود:

که در آن  x1متغیر اول مسالهx N var ،

متغیر Nام مساله می-
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ضریب مهاجرت9 :
تعداد طوشهبندیها2 :
شعاع همگرایی30 :
نحوه ی پیاده سازی الگوریت فاطته بارای حا مسائله ماورد نظار
بصورت فلوچارت زیر است :

به دست آمده با از الگوریت ژنتیک و بهیناهساازی تجماع کرات در
مرجع ]  [ 5مقایسه شده است.

شهیه سازی در سه حالت انجام شده است .در حالت اول منابع
تولید پراکنده فقط قادر به تولید توان اکتیو هستند .در حالت دوم
برای منابع تولید پراکنده عالوه بر توان اکتیو توان راکتیو نیز در نظر
گرفته شده است تا تاثیر حضور توان راکتیو برتوابع هدف بررسی
شود .و در حالت سوم نتایج بدست آمده از الگوریت پیشنهادی با
نتایج بدست آمده از الگوریت های ژنتیک و تجمع ازدحام کرات
بررسی شده است که بیانگر سرعت و دقت همگرایی باالی الگوریت
پیشنهادی است.

-5شبیهسازی و مطالعا عددی
شهیه سازی ها در یک سیست نموناه  33شاینه انجاام شاده اسات.
اطالعات مربو به این سیست از مرجع ] [13اطذ شده است .تلفات
اولیه در این سیست  227/69کیلووات بوده و میازان انحاراف ولتااژ
متوسط آن  5/6درصد است .این سیسات میازان باار اکتیاو 3720
کیلووات و بار راکتیو  2300کیلووار را تغذیاه مایکناد .مکاانیاابی
بهینه در دو حا لت در نظر گرفته شاده اسات .در حالات اول مناابع
تولید پراکنده فقط توان اکتیو تولید میکنناد و در حالات دوم ایان
منابع عالوه بر تولید توان اکتیو توان راکتیو نیز تولید میکنند .تعداد
منابع تولید پراکنده در هر دو حالات برابار  3در نظار گرفتاه شاده
است .در حالت سوم نتایج به دست آمده از الگوریت فاطته با اعاداد

در این حالت منابع تولید پراکنده تنها قاادر باه تولیاد تاوان اکتیاو
هستند 3 .منهع تولید پراکنده با بیشینه ظرفیتهای  400و  300و
 200کیلووات و بصورت  PVبرای مکانیابی در نظر گرفتهشادهاناد.
شهیهسازی ها با ضرایب وزنی یکسان انجامشاده و نتاایج در جادول
( )1آورده شده است .همچنین شاک ( )6نشاان از بههاود پروفیا
ولتاژ با وجود منابع تولید پراکنده است.

03
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حالت اول
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شک ( : )5دیاگرام تکط ی شهکه توزیع  33شینه][13
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جدول ( : )1نتایج پیادهسازی الگوریت بهینه سازی فاطته در حالت اول با
ضرایب وزنی یکسان اهداف
ردیف

تلفات
()kw

1

حالت
پایه
شهکه

227/69

0/4

5/6

-

-

2

1

162/35

0/48

4/6

16

400

3

1

133/69

0/54

3/5

13

900

4

2

134/13

0/49

4/1

31 ،16

300 ،400

5

2

119/90

0/51

3/7

31 ،15

3

133/29

0/87

4/1

،16
18 ،31

6

تعداد
منابع
تولید
پراکنده

تلفات
()kw

حالت
پایه
شهکه

227/69

پایداری
ولتاژ
()VSI

0/4

انحراف
ولتاژ
()%

5/6

مکان
منابع
تولید
پراکنده

-

اندازه
منابع
تولید
پراکنده
(اکتیو)
کیلووات
-

اندازه
منابع
تولید
پراکنده
(راکتیو)
کیلووار
-

400 ،500

1

104/03

0/61

2/6

13

900

535

،400
200 ،300

2

119/67

1/92

3/6

،16
18

،500
400

،242
193

3

118/46

1/8

3/8

،18
،17
32

،400
،294
194

،193
،143
96

شک ( : )6نمایش بههود پروفی ولتاژ بعد از اضافهشده منابع تولید
پراکنده در حالت اول

نتایج به وضوح نشاان مای دهاد کاه در نظار گارفتن تاوان راکتیاو
درمنابع تولید پراکنده بدلی پاسخگویی به توان راکتیاو ماورد نیااز
شهکه و تاثیر توان راکتیو بر بههاود ولتااژ شاین هاا باعاث کااهش
بیشتر تلفات و انحراف متوسط ولتاژ و افزایش پایاداری ولتااژ شاده
است.

حالت سوم
در این بخش نتایج به دست آماده از الگاوریت فاطتاه باا نتاایج باه
دست آمده از الگوریت ژنتیاک ( ،)GAبهیناهساازی ازدحاام کرات
( )PSOو الگوریت ترکیهی ژنتیک و ازدحام کرات ( )GA/PSOدر
مرجع ]  [5مقایسه شده است؛ و نتایج در جدول( )3نشاان داده
شده است.

02
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همان ور که نتایج نشان میدهد با اضافه شدن منابع تولید پراکنده
در شهکه بدلی پاسخگویی به توان اکتیو مورد نیاز شهکه و توزیع
این منابع در شینهای مختلف بدلی توزیع بهتر توان اکتیو در نقا
مختلف شهکه باعث بههود در اهداف مورد نظر شده است .مثال در
ردیف سوم و پنج حج تولید اضافه شده در شهکه یکسان بوده
ولی در ردیف پنج با توزیع منابع تولید پراکنده در نقا مختلف
شهکه پارامترها بههود بافته اند.
حالت دوم
در این بخش منابع تولید پراکنده عالوه بر توان اکتیو تاوان راکتیاو
نیز تولید می کنند .هر کدام از منابع تولید پراکنده تاوان راکتیاو باا
ضریب قدرت  0/9تولید میکنند .حد مجاز برای تولید تاوان اکتیاو
نیز همانند حالت قه در نظر گرفته شده است .منابع تولید پراکنده
در این حالت بصورت  PQمدل شده اند .مشابه حالت قه نتاایج باا
ضرایب وزنی یکسان در جدول ( )2ککار شاده اسات .همچناین در
شک ( )7بههود پروفی ولتاژ به تصویر کشیده شده است.

شک ( : )7نمایش بههود پروفی ولتاژ بعد از اضافهشده منابع تولید
پراکنده در حالت دوم

Downloaded from jeps.iaud.ac.ir at 6:02 +0430 on Thursday June 20th 2019

تعداد
منابع
تولید
پراکنده

پایداری
ولتاژ
()VSI

انحراف
ولتاژ
()%

مکان
منابع
تولید
پراکنده

اندازه
منابع
تولید
پراکنده
(کیلووات)

جدول ( : )2نتایج پیاده سازی الگوریت بهینه سازی فاطته در حالت دوم با
ضرایب وزنی یکسان اهداف
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مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهاا در مقالاه مرجاع نشاان از
برتری الگوریت پیشنهادی در کاهش تلفات و نتاایج قابا قهاول در
.سایر اهداف دارد

 شینه و مقایسه با مقاله33  نتایج به دست آمده با در سیست: )3( جدول
مرجع
اندازه منابع
تولید
پراکنده
کیلووات

مکان منابع
تولید پراکنده

انحراف
ولتاژ

شاطص
پایداری
ولتاژ

تلفات

روش

،1200
 و863
925

11  و16 ،32

1.03

7.55

131.44

GA/PSO

،1500
 و422
1071

30  و29 ،11

0.6

6.47

110.96

GA

،830 ،981
1176

8  و32 ،13

1.08

7.1

120.55

PSO

،1189
914 ،924

23  و13 ،29

1.52

6.08

75.18

روش
پیشنهادی

 نتیجهگیری-6
در این مقاله الگوریت جدیدی برای مکانیاابی بهیناه مناابع تولیاد
پراکنده بر اساس الگوریت بهینهسازی فاازی چناد هدفاهی فاطتاه
 بادون در نظار گارفتن تاوان، شهیهسازیهاا در دو حالات.ارائه شد
 اهاداف مسائله باه. ح شاد،راکتیو و با در نظر گرفتن توان راکتیو
صورت فازی در نظر گرفتهشدهاند؛ بنابراین میتوان با ضرایب وزنای
 شاهیهساازیهاا در یاک.متفاوت به جوا های متفاوتی دست یافت
سیست انجام شاده و نتاایج نشاان از دقات الگاوریت بهیناه ساازی
 همچنین نتایج مقایسه با روشهای شناطتهشدهی.پیشنهادی است
) و الگااوریت ژنتیااکPSO( الگااوریت بهینااه سااازی ازدحااام کرات
) نشان میدهد میتوان به جاوا هاای بهتاری باا اساتفاده ازGA(
الگوریت پیشنهادی در مکانیابی بهینه ی منابع تولید پراکنده دست
.یافت
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رزومه
آنا زنگنه در اهواز متولد شده است (.)1367
تحصیالت دانشگاهی طود را در مق ع کارشناسی
مهندسی برق -الکترونیک از دانشگاه شهید
چمران اهواز ( )1389و کارشناسیارشد مهندسی
برق -قدرت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول( )1393سپری
کرده است .فعالیتهای پژوهشی و عالقهمندی ایشان در زمینه
انرژی های نو ،تولیدات پراکنده و بهینه سازی سیست های
قدرت ،ریزشهکه و شهکه های توزیع هوشمند است.

زیر نویس ها
Distributed Generation
Fuzzy Multi Objective Cuckoo search algorithm
ELR
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است ( .)1340تحصیالت دانشاگاهی طاود را
در مق ع کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه
نیوهیون آمریکاا ( ،)1361کارشناسای ارشاد
مهندسی برق از دانشگاه صنعتی رن سای لیار آمریکاا( )1364و
دکتری مهندسی برق از دانشگاه باث انگلساتان( )1375ساپری
کرده است .فعالیت¬های پژوهشای و عالقاه¬منادی ایشاان در
زمینه کیفیت توان ،سیست های هوشمند ،الکترونیاک قادرت و
ادوات فکتس  ،بهینه سازی سیسات هاای قادرت ،ریزشاهکه و
شهکه های توزیع هوشامند اسات .چاا بایش از  40مقالاه در
مجالت معتهر داطلای و طاارجی از دیگار فعالیتهاای پژوهشای
ایشان می باشد .ضمنا ایشاان دارای  4اطتاراع ثهات شاده مای
باشد .ایشان استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.
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