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 چکیده

باشد.   میهای عظیم و تحقیقات صنعتی  های پیشبرد طرح ترین بخشهای مهندسی یکی از مهم حل مسائل بهینه سازی در سیستم

های  شود و به یکی از عرصه می  های مهندسی و حتی در علوم انسانی نیز بسیار مشاهده سازی در بسیاری از رشته مسائل بهینه

تواند  های مختلف دنیا تبدیل شده است. زیرا جابجایی جواب مسئله حتی به میزان بسیار اندکی، می رقابتی بسیار شدید بین شرکت

سازی پخش بار در  سازی در این زمینه بهینه اندازه میلیون ها دالر جابجا نماید. یکی از معروف ترین مسائل بهینه هزینه پروژه را به

توسط کارپینتر مورد بررسی  06معروفند، برای اولین بار در اوایل دهه  OPFباشد. این مسائل که به مسائل  یک سیستم قدرت می

های قدرت  بع هدف با توجه به یک سری قیود مساوی و نامساوی در ارتباط با سیستمقرار گرفتند. در این گونه مسائل یک تا

ی سوخت و میزان آلودگی ژنراتورها و مجموع  ، هزینه یاددهی یادگیری  الگوریتمبا استفاده از  شود. در این پروژه، سازی می بهینه

بندی فازی، مرتب شده و  و خوشه  سازی نامغلوب  وش مرتبها توسط ر شود و پاسخ ،  بهینه می شینه 06انحراف ولتاژ در سیستم 

 شوند. ها باهم مقایسه می روش

 

 بندی فازی.  خوشه،  سازی نامغلوب مرتب روش یاددهی یادگیری،سازی چندهدفه،  بهینه،  پخش بار بهینهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

تولید محصوالت و ارائه خدمات  منظور به شده انجامهای  گذاری مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه

برداری  در صنعت برق، بهره آمده عمل بههای عظیم  گذاری اند. تضمین بازگشت سرمایه و سود مناسب سرمایه مهندسی مواجه بوده

موضوعات مهندسی برق قرار داده است. در این راستا، افزایش  نیتر مهمی  صحیح، مناسب و اقتصادی از آن، این صنعت را در زمره

جویی و حفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام  برداری از آن در جهت صرفه راندمان و بازدهی تجهیزات الکتریکی و بهبود بهره

شده کیلووات ساعت برق تولیدی برای تولیدکنندگان و توجه به تورم ساالنه و  و کاهش قیمت تمام طرف کیازهای فسیلی  تسوخ

مسائلی است که مهندسان را از دیرباز به خود مشغول کرده است. پخش بار بهینه  ازجملهافزایش هزینه روزافزون مواد سوختی 

هدف از پخش بار بهینه، تنظیم تمامی  باشد. های قدرت می برداری از سیستم ریزی و بهره مهیکی از ابزارهای اصلی در مطالعات برنا

باشند  ها و القاگرهای موازی و دیگر متغیرهای کنترلی می پذیر مانند ولتاژ ژنراتورها، تپ ترانسفورماتور، خازن انواع متغیرهای کنترل

برداری، هزینه تولید و تلفات حداقل شده و سایر توابع هدف برآورده  و بهرهای از قیود فیزیکی  ضمن برآوردن مجموعه که ینحو به

پذیر است. به همین  ، با ابعاد بزرگ شامل توابع هدف و قیود مشتقنا محدبغیرخطی،  مسئلهپخش بار بهینه، یک  مسئلهشود. 

های  های ریاضی و روش روش دودستهوان به ت ها را می است. این روش افتهی توسعههای متعددی برای پخش بار بهینه  دلیل، روش

ریزی درجه دوم، نقطه داخلی و  ریزی غیرخطی، برنامه ریزی خطی، برنامه های ریاضی شامل برنامه ابتکاری تقسیم کرد. روش

شروع تحقیقات  .(Chowdhury1990:1248)باشند متوالی می 1نامقید حداقلهای  نیوتن مبنا( و روشمبنا )های گرادیان  الگوریتم

با  ها توان از دامل و تاینی نام برد. آن . از پیشگامان در پخش بار بهینه میگردد یبازم 1596پخش بار بهینه به اواخر دهه  نهیدرزم

ها و یا تلفات، ارائه  نمودن هزینه زمان حداقل هم طور بهریزی غیرخطی، روشی برای حل معادالت پخش بار و  استفاده از برنامه

متغیرهای مجهول و متغیرهای کنترل تقسیم کردند. متغیرهای کنترل را دامنه ولتاژ  دودستهها متغیرهای موجود را به  ند. آننمود

ها در نظر گرفتند و در  های توان راکتیو، توان حقیقی تولیدی ژنراتورها و نسبت تپ ترانسفورماتور سازی های ژنراتوری و جبران شینه

توسط آقای  1501پخش بار بهینه در سال  مسئله (.Dommel1968:1866)کردند نیتأمرهای کنترل را یک فرآیند تکراری متغی

ی مطالعه گردید و طورجد بهپخش بار بهینه  مسئلهآن ازتوزیع اقتصادی شبکه بیان شد. پس مسئلهیک  عنوان بهکارپنتیر در ابتدا 

 موردعالقهپخش بار بهینه دینامیک از دیگر موضوعات  گرفته شد. های قدرت به کار وسیعی در طراحی و عملکرد سیستم طور به

سازی  ی قیود بهینه های ناشی از پاسخ واحدهای در دسترس نسبت به تغییرات بار سیستم نیز در زمره است که در آن محدودیت

الگوریتمی برای حل مسئله  1591شود. راس و کیم در سال  ریزی تولید در افق زمانی مشخصی انجام می گیرد و برنامه قرار می

                                                           
1
 Sequential Unconstrained Optimization 
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گرانلی و همکارانش در  (.Ross1980:2060)ریزی پویا و تقریبات متوالی ارائه نمودند ده از برنامهپخش بار اقتصادی دینامیک با استفا

 موردنظرالگوریتمی بر اساس روش گرادیان برای حل پخش بار دینامیک ارائه کردند. مدل پخش بار بهینه دینامیک  1595سال 

ساموئه در سال  (.Granelli1989:298)و نامساوی خطی بود های تساوی درجه دوم دارای تابع هدف غیرخطی و محدودیت ها آن

 پخش .(Somuah1990:20)ریزی خطی حل نمود ریزی کوادراتیک و برنامه را به کمک الگوریتمی مرکب از برنامه مسئلهاین  1556

درت، انرژی را بهینه ذخیره های یکپارچه ق تواند در شبکه دهد که میحلی برای حل مسائل با مقیاس بزرگ ارائه می بار بهینه، راه

تواند شرایط کافی برای  شود که میاستفاده می نیمع مهیننویسی  برنامه  های زیادی مانند بهینه انرژی، از روش ی کند. برای ذخیره

گیرد که  می  قرار مورداستفادهی نیز رخطیغو   پخش بار بهینه در مسائل خطی(. Gayme2013:709)پخش بار بهینه را فراهم کند

های مختلفی برای پخش بار بهینه  روش همگان است.  موردتوجهکنون  کند که تا بسیاری از مسائل کاربردی و پیچیده را حل می

بیان شد که مبانی الگوریتم را  1611سال توسط رائو در  است که  یادگیری-الگوریتم یاددهیها، روش  وجود دارد. یکی از روش

، آقای رائو، 1611کرد. بعد از سال  ی محلی ایجاد می آن بود که جواب بهینه نبودن یتصادفروش پیشنهادی، ریزی کرد. عیب  پایه

یادگیری را -، آقای سریپینسک روش یاددهیبعد  در سال (.2015:431Rao)ساخت ربات استفاده کرد ٔ نهیدرزماین الگوریتم را 

، روش توزیع لوی که توزیع جدیداً (.Waghmare2013:159)یک کد هستند برای مسائل کاربردی ارتقا بخشید. البته هر دو شامل

است که این روش را بهبود  شده اضافهرود، به این الگوریتم  احتمال پیوسته است و برای متغیرهای تصادفی و غیر منفی به کار می

 (.Ghasemi2015:69)بخشیده است

 سازی و مدل مسئلهبیان  -2

واحدها، دو تابع هدف  شود. هزینه کل تولید و انتشار  پخش بار بهینه ارائه می مسئلهدر این بخش، مرور مختصر توابع هدف  

 .اند کاررفته بههستند که در این بحث 

 تابع هزینه سوخت-1-2

یجادشده با ابنابراین، منحنی موج ؛ تری به دست آوریم یقدقبگیریم تا مدل  در نظریر نقطه ارزش ژنراتورها را تأثالزم است 

 شود: بندی می ( فرمول7( تا )1های ) رابطه صورت بهشود و کل هزینه تولید  سازی می یر نقطه ارزش در این قسمت مدلتأث

 min
( )

| sin |

gN
i gi i gi i

i i i gi gi

a p b P c
F X

d e p P

  
 

   
  


2

1
1

                                                                                                (1 )  

, , ,g g c N
X P V T Q


   1

                                                                                                                                (1)  

( )
( )

, ,...
g

G

g g g g N
N

P P P P 
 

 
 1 1 1

1 1
                                                                                                                   (0)  

, ,...,
g

g

g g g gN
N

V V V V


 
 1 1

1
                                                                                                                           (1)  
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, ,...,
t

t
N

N
T T T T


   1 2 1

                                                                                                                                    

(9)  

 , ,...,
c

c c c cNc N
Q Q Q Q


 1 2 1

                                                                                                                              (0)  

(7)                                                                                                        g g t cN N N N N    1 

 Pgiنقطه ارزش ژنراتورهاست.  ریتأث eiو  diهستند و  ام iژنراتور ضرایب هزینه سوخت  ai,bi,ciهزینه کلی تولید است،  F1(X)که      

Pاست و  ام iواحد در  دشدهیتولتوان اکتیو 
min

gi سازی،  بهینه مسئلهتر است. متغیرهای کنترل  حاشیه پایینX اند که  نامیده شده

و بردار توان راکتیو خازن شنت  Tبردار تپ ترانسفورماتور،  vgبردار اندازه ولتاژ واحدها،  Pgاست،  دشدهیتولشامل بردار توان اکتیو 

تعداد کل ژنراتورها، تعداد کل ترانسفورماتورها و تعداد کل خازن شنت در سیستم قدرت  Ng,Nt,Nc، عالوه بهاست. 

 (.Shabanpour-Haghighi2014:597)است

 تابع آلودگی-2-2

 ( نشان داد:9رابطه ) صورت بهتوان  یمتابع هدف آلودگی را 

(9)                                                                                                ( ) exp( )
gN

i i gi i gi

i

F X P P   


  2
1

 

 (.Shabanpour-Haghighi2014:598)کل آلودگی واحدهاست F2(X)که 

 

 ولتاژتابع انحراف -3-2

 ( نشان داد:5)توان  به صورت رابطه تابع انحراف ولتاژ را می 

 

 (5)                                                                                                  3( )
L

ref

i i

i N

F x V V


  

refهای بار در سیستم قدرت و  ، تعداد شینهLNکه 

iV  مقدار موردنظر از اندازه ولتاژ شینه است که برابر یک پریونیت ،

 (.Shaw 2014:29)است

 

 قیدهای برابری-4-2

 کرد: انی( ب11( و )16رابطه ) صورت بهتوان  سنجی پخش بار را می دهند که امکان قیدهای برابری پخش بار بهینه نشان می
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( cos sin )
bN

gi di i j ij ij ij ij

j

P P V V G B 


   
1

0   (16)                                                                          

( sin cos )
bN

gi di i j ij ij ij ij

j

Q Q V V G B 


   
1

0                                                                             (11)  

توان اکتیو و راکتیو  Qdiو  pdiاست.  ام i شینهدر  دشدهیتولتوان اکتیو و راکتیو  Qgiو  Pgiهاست.  شینهتعداد  Nbو  i=1,2,…,Nbکه 

 اختالف بین زاویه ولتاژ این θij=θi-θjام هستند و  jام و  i شینه اندازه ولتاژ در Vjو  Viام است.  i شینهدر 

 (.Shabanpour-Haghighi2014:600)هاست شینه

 

 قیدهای نابرابری -5-2 

 شوند:  ( بیان می17( تا )11) یها رابطه صورت بهمتغیرهای پخش بار بهینه با قیدهای نابرابری  حدود

(11 )                                                                                                  
min max , , ,...,gi gi gi gP P P i N  1 2 

(10)                                                                                                   min max , , ,...,gi gi gi gQ Q Q i N  1 2 

(11  )                                                                                                 min max , , ,...,i i gi LV V V i N  1 2 

(19  )                                                                                                   min max , , ,...,i i gi tT T T i N  1 2 

(10)                                                                                                   min max , , ,...,ci ci ci cQ Q Q i N  1 2 

(17)                                                                                                                                     max

ij ijp p 

 (.Shabanpour-Haghighi2014:601)است jو  i شینهجریان توان اکتیو بین  Pijهای بار و  شینهتعداد کل  NLکه 

 

 روش حل مساله-3

TLBO گیرد. الگوریتم عادی  یمیر معلم بر دانش آموزان در کالس الهام تأثسازی مبتنی بر جمعیت است و از  الگوریتم بهینه

 شود. اضافه میتغییریافته  TLBOاما فاز سوم به الگوریتم با روش ؛ ( حالت یادگیرنده1( حالت معلم و 1دو حالت دارد: 

 

 انتخاب معلم-1-3
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کند تا راندمان  آموزان تسهیم می شود که دانش خود را با دانش گرفته می در نظرترین شخص در کالس  آگاه عنوان بهمعلم 

 حساب باتجربه بهو  آگاهبخشد. در این بخش معلم شخص  کالس را بهبود بخشد. معلم، میانگین کالس را تا سطح خود بهبود می

یابد و این  یانگین افزایش میمآورد. نقطه  آید. در بهترین حالت دانش خود را با توجه به کیفیت انتقال و ارائه معلم به دست می می

که در باال گفته  طور همانهستند.  ام iمیانگین و معلم در تکرار  Tiو  Miآید. فرض کنید  به دست می (0-17ی ) رابطهاختالف از 

( 16) ( و15) ( و19ی )ها رابطه صورت بهبنابراین، فاز معلم الگوریتم ؛ را تا سطح خود تقویت کند Miکند  یمتالش  Tiشد، 

 شود: بندی می فرمول

(19   )                                                                                                     ( )i i i F iDM rand T T M   

(15  )                                                                                                             ( ( , ))FT round rand 1 01 

(16   )                                                                                                                   new old

i i iX X DM  

گیرد. مقدار جدید عامل معلم است که در مورد مقدار میانگین تغییریافته تصمیم می TFاست و ]1و 6[عدد تصادفی بین  randiکه 

Xi شود که مقدار تابع تناسب آن بهتر از تابع قبلی باشدزمانی قبول می(Shabanpour-Haghighi2014:602.) 

 

 مرحله یاگیرنده  -2-3

 کند تا دانش خود را افزایش های گروهی، ارائه، ارتباطات رسمی و غیره تعامل می هر فراگیر با فراگیرهای دیگر از طریق بحث

تا از دانش آن فرد استفاده کند. فرایند این فاز  کند دیگر را انتخاب می آموز دانشتصادفی یک  صورت بهآموز  دهد. هر دانش

 است:زیر  صورت به

 نیست. i=jرا انتخاب کنید که  Xjو  Xiتصادفی دو فراگیر  صورت به-1

Xباشد، فراگیر جدید هم  F(Xi)<F(Xj)مقدار تابع تناسب، اگر  بر اساس-1
new

i=randi*(Xi-Xj) .است 

-Shabanpour)جدید بهتر از مقدار قبلی باشد Xiتوان اجرا کرد که مقدار تناسب  یمروش جایگزینی را در صورتی -0

Haghighi2014:603.) 

 

 مرحله تغییریافته-3-3

 

این روش مبتنی بر این واقعیت است که دانش آموزان قصد دارند به روش شبیه معلم حرکت کنند و از حرکت به شیوه بد، 

 ایجاد 1و  6است. پس عدد تصادفی بین  ]1و 6[شود که مقدار آن بین  برای هر فراگیر تعریف می Pxاجتناب کنند. احتمال جهش 

  فراگیر را باشد. موقعیت جدید Pxدهد که عدد تصادفی برابر یا کمتر از گردد. جهش در صورتی روی میمقایسه می Pxشود و با می

 ( محاسبه کرد:11ی ) رابطه صورت به توان یم
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  (11 )                                                                              ( )

( )

Old Old

New i i i

i Old Old

i i i

X T X if
X

X W X if

 

 

    
 

   

0

0
                                                                                              

یابد یا  است که آیا مقدار تناسب آن بهبود می مسئلهجدید وابسته به این  Xiدر هر تکرار است. پذیرش  آموز دانشبدترین  Wiکه 

 شود: ( محاسبه می11رابطه ) صورت بهبا تابع موجک مورلت  ωخیر. مقدار 

 (11)                                                                                      exp cos c
h hh

 
 

      
       

       

2
1 1

2
 

شود و  باعث تغییر بیشتر در جهش می |ω|انتخاب شد. مقدار بیشتر  =9ωcفرکانس مرکزی موجک است. در این تحقیق،  ωcکه 

منفی باشد،  ωیافته به سمت معلم حرکت کند. برعکس، اگر  آموز جهش شود دانش باعث می ω، مقدار مثبت عالوه بهبرعکس. 

-1.9و +1.9[بازه درصد کل انرژی تابع بین 55 که نیارود. به خاطر  یافته از موقعیت بدترین یادگیرنده فراتر می فراگیر جهش

ی  رابطه صورت به توان یمرا  h تعیین کرد.] -h1.2+و1.2[hتصادفی بین  صورت بهتوان را می φاست، مقدار پارامتر  قرارگرفته]

 ( محاسبه کرد:10)

(10  )                                                                                             
maxexp ln( ) ( / ) ln( )h k k        1       

تعریف کرد.  σو  ηتوان با  را می hتکرار فعلی و تعداد کل تکرارها هستند. حد باالیی و قالب شکل تابع صعودی  kmaxو  kکه 

ی درست بهباید  σرسیدن به قابلیت بررسی الگوریتم و دقت نتایج نهایی، مقدار  منظور به. گذارد یم ریتأثبر عملکرد الگوریتم  σمقدار 

 یابد: تکرار به تکرار افزایش می صورت بهشود و  تعریف شود. برای این کار، در یک مقدار کوچک تنظیم می

(11   )                                                                                                                  

max min

min

max

k
k

 
 

 
   

 
                               

 (.Shabanpour-Haghighi2014:604)شود یمتعریف  σکه کران باالیی و پایینی 

 

 پارتومساله چندهدفی و جبهه -4-3

  
 کنیم: استفاده می نا مغلوبسازی بندی فازی و روش مرتبی از دو روش خوشهچند هدفبرای جبهه پارتو و تابع 

  بندی فازیخوشه-1-4-3

گیری  تصمیم باید با اجزای مخزن جایگزین شود یا خیر، راهبرد غالب ریغحل  وقتی مخزنی پر باشد، برای درک اینکه آیا راه

تواند ترجیحات خود را  گیرنده می ، رفتارهای متضادی در قضاوت انسانی دارند، تصمیممسئلهرود. چون توابع هدف  فازی به کار می

ی، توابع چند هدف مسئلهبه جواب مطلوب پارتو برسد. در  مؤثر صورت بهبرای اهداف فازی متناسب در مجموعه فازی تعیین کند تا 

 ام i ک هدف دارند. اعضایی با مقدار تناسب بهتر، مقدار تابع عضویت باالتری دارند و برعکس. فرض کنید تابع هدفعضویت فازی ی
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Fi(X) توابع هدف گرید عبارت ؛ بهآیند گرفتن این تابع هدف به دست می در نظرها با  ی باال و پایین داشته باشد. این کرانها کران ،

 ی رابطه صورت بهتوان  را می Fi(x). پس تابع عضویت فازی اند نشدهگرفته  در نظربرای به دست آوردن این مرزها  -OPF MOدیگر 

 ( بیان کرد:19)

(19)                                                                                              
 

min

max

min max

max min

max

, ( )

( )
( )

, ( )

i i

i i

i i i i

i i

i i

F X F

F F X
X F F X F

F F

F X F



 



  


 

1

0

             

 حلبهترین راه -2-4-3

جداگانه استخراج  صورت بهحل در بین اعضای مخزن نهایی، تابع عضویت فازی تمام اهداف  بهترین راه کردن دایپبرای 

 آید: ( به دست می10ی ) رابطه صورت بهحل فازی  شود و راه می

(10   )                                                                                                             ( ) min[ ,.... ( )]i nF X X x  

-Shabanpour)در بین مقادیر دیگر است F(X)حل هم حداکثر مقدار  تعداد توابع هدف است. بهترین راه nکه 

Haghighi2014:597.) 

 

 انتخاب معلم-3-4-3

گیرنده فازی باید  بنابراین، تصمیم؛ تنها کسی است که تابع تناسب آن بهتر از سایر فراگیران است TLBOمعلم در الگوریتم    

( 17ی ) رابطه صورت بهگیری  حل اجرا شود و معلم در تکرار به دست آید. برای این کار، تابع تصمیم بهترین راه کردن دایپبرای 

 شود: توصیف می

(17      )                                                                                                              
n k

i ik i

M n k

i ik i

 


 



 




 
1

1 1

 

uو  غالب ریغهای  حل تعداد راه Mکه 
k غالب ریغحل  مقدار عضویت راه k حل مطلوب پارتو که به حداکثر مقدار  است. راهu

k رسد  می

 .است iضریب وزن مطلوب تابع هدف  σiشود. توجه کنید که  معلم برای تکرار بعدی انتخاب می عنوان به

1نا مغلوبسازی یاددهی یادگیری با روش مرتب تمیالگور-4-4-3
NSTLBO  

 میکن یم مرتب نا مغلوب مرزهای در را جمعیت های جواب تمام ابتدا که است قرار بدین نا مغلوببندی  رتبه کارکرد روند

 بر اساس نیز را مرز هر درون های ، جواب مرزها بندی رتبه از بعد باشد. می جمعیت در ها جواب بهترین دارای مرز اولین که یطور به

که  جوابی مرز، هر در موجود های جواب تمام برای ازدحامی فاصله محاسبه بعد از بنابراین .کنیم می بندی رتبه ازدحامی فاصله

                                                           
1
 Non Dominated Sorting Teaching Learning Based Optimization 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                             
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 

از  هرکدام ترتیب دهیم. بدین می یک رتبه ازدحامی فاصله کمترین با جواب به و رتبه بیشترین دارد را ازدحامی فاصله بیشترین

 که آن است ینا مغلوب مرز رتبه دهنده نشان ها آن اول رتبه که هستند یا هیدوال بندی رتبه یک دارای جمعیت در موجود های جواب

 بدین این روش، کاربرد .باشد می مرز آن در ازدحامی فاصله اساس بر جواب رتبه دهنده نشان دوم رتبه و دارد قرار مرز آن در جواب

 اگر شود. می انجام دارد قرار ها آن در ها جواب این که ینا مغلوب مرزهای به های مربوط رتبه میان مقایسه ابتدا، در که است ترتیب

 پیدا بیشتری انتخاب احتمال بعد، جمعیت در بودن برای ام i جواب آنگاه باشد،بیشتر  دارد قرار آن در ام i جواب که مرزی رتبه

 احتمال است بیشتری ازدحامی فاصله دارای که جوابی باشد، داشته قرار غیر مغلوب مرز یک در جواب دو هر اگر حال . کند می

 کار این با ما که است این گیرد می بیشتری انتخاب احتمال بیشتر، ازدحامی اینکه فاصله علت درواقع کند. می پیدا بیشتری انتخاب

 پراکندگی یکنواختی به منجر امر این گرید عبارت ؛ بهکنیم می پیدا دارند شلوغی کمتری که مناطقی در را بیشتری نقاط احتماالً

 سپس شود انتخاب مغلوب ریغ مرز یک باید ابتدا جواب، یک انتخاب برای بنابراین؛ خواهد شد نسل بعدی نا مغلوب مرز در ها جواب

 شود. انتخاب جواب یک مرز آن درون

 بندی در چهار گام است: اساس کار این رتبه

 .مسئله و قیود مقیاس مبنای بر معمول همانند روش این در اولیه جمعیت تولیداول:  گام

 .شده فیتعر هدف توابع دید از دشدهیتول جمعیت ارزیابی دوم: گام 

 دسته در اعضای موجود که یا گونه به قرارگرفته هایی دسته داخل در جمعیت اعضای :نا مغلوب سازی مرتب روش اعمال سوم: گام

تنها  مبنا همین بر نیز دوم دسته در موجود اعضای باشند. می فعلی اعضاء جمعیت دیگر توسط مغلوب ریغ کامالً مجموعه یک اول،

 هر در موجود اعضای تمام به تا یافته ادامه دیگر یها دستهدر  صورت نیبه هم روند این و شده مغلوب اول دسته اعضای توسط

 .شود داده اختصاص دسته شماره مبنای بر یک رتبه دسته،

 گر بیان و شود یم محاسبه گروه هر در عضو هر برای پارامتر این :1ازدحامی فاصله نام به کنترلی پارامتر محاسبه چهارم: گام

 و واگرایی به منجر پارامتر این بزرگ مقدار .باشد گروه می و دسته آن جمعیت اعضای دیگر به موردنظر نمونه از نزدیکی یا اندازه

 نشدن مغلوب رتبه پارامتر درروش جمعیت اعضای گزینش و انتخاب مبنای .شد خواهد اعضای جمعیت مجموعه در بهتری گستره

 (.Deb 1999:205) باشد. می ازدحام فاصله و

 آید: ( به دست می19ی ) از رابطهفاصله ازدحامی  

(82)                                                                                                   
( 1) ( 1)

1 max min

f k f k
n i id k
ij

f f
i i

  
  



 

 سازی نتایج شبیه -4

                                                           
1 Crowding Distance  
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و حداکثر تعداد  MTLBOجمعیت اولیه الگوریتم  شود. استفاده می ینهش 06  ، از شبکه MTLBO سازی الگوریتم برای شبیه

و  ]69/1و  59/6[ها و ترانسفورماتور بین  تر شینه تنظیم شدند. محدوده ولتاژ باالتر و پایین 166و  166تکرارها به ترتیب برابر 

 سازیبا شبیهشود. توابع هدف هم شامل هزینه تولید و آلودگی و انحراف ولتاژ واحدهاست.  پریونیت تنظیم می ]1/1و  5/6[

روی برنامه،  شیآزما 06های مت پاور، با واردکردن پارامترها در شبکه و اجرای در متلب و با استفاده از داده MTLBO تمیالگور

  دست آورد.به 1و1هایتوان شکل، میFUZZYMTLBO و NSMTLBOتوان جواب بهینه را به دست آورد. با مقایسه دو روش  می

 شینه33( مقایسه بهترین انحراف ولتاژ در سیستم1جدول)

 

 

 

هزینه سوخت در  ( مقایسه بهترین 2جدول)

 شینه33سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کل انحراف ولتاژ بر حسب ولت الگوریتم

NSMTLBO 0/6 

FUZZY MTLBO 155/6 

 NSMTLBO FUZZY MTLBO توان ژنراتور بر حسب کیلووات

PG1 0191/177  9110/177  

PG2 17 9091/19  

PG3 09/11  1117/11  

PG4 19/11  7191/11  

PG5 69/11  0599/11  

PG6 66705/11  9179/11  

61/966 کل هزینه  57/755  

 NSMTLBO FUZZY MTLBO توان ژنراتور

PG1 1910/01  1007/09  
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( مقایسه 2جدول) بهترین آلودگی در 

شینه33سیستم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شینه33مقایسه سرعت همگرایی تابع هزینه سوخت در سیستم (1)شکل  

 

 

 

 

 

PG2 1775/09  99/09  

PG3 1195/15  7191/15  

PG4 09 1910/09  

PG5 06 1919/15  

PG6 16 1900/05  

1611/6 کل آلودگی  161/6  
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شینه33سیستمدر آلودگی مقایسه سرعت همگرایی تابع  (2)شکل  

  

 

 

 

 

 

مقایسه  (3)شکل سرعت همگرایی تابع 

انحراف ولتاژ در  شینه33سیستم  

 

 

 

 

 

 

 سازی نامغلوب با روش مرتب شینه MTLBO 33جبهه پارتو سیستم  (4)شکل
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بندی فازی با روش خوشه شینه 33جبهه پارتو ( 5)کلش  

شینه 06در سیستم  FUZZYMTLBOو انحراف ولتاژ در روش یابیم که هزینه سوخت و آلودگی در می 0و1و1با مشاهده جدول

شینه کمتر است. با   06در سیستم  FUZZYMTLBOیابیم که بهترین جواب در روش در می1و1های کمتر است. با مقایسه شکل

در  FUZZYMTLBOو انحراف ولتاژ در روشیابیم که سرعت همگرایی هزینه سوخت و آلودگی  در می0و1و1های مقایسه شکل

 بیشتراست.FUZZYMTLBOیابیم که کیفیت جبهه پارتو در روش   در می9و1های شینه بیشتر است. با مقایسه شکل 06سیستم 

 برای پیدا کردن کیفیت بهتر، فاصله نقاط را از مبدا حساب کرده و هر کدام کمتر باشد، دارای کیفیت بهتری است.

 

 گیریو نتیجهمقایسه   -5

 دارای سرعت همگرایی بیشتر است.ها براساس روش نامغلوب،  سازی جواب مرتبنسبت به  بندی فازی خوشهروش  .1

ها دارای هزینه کمتر و آلودگی  و بندی فازی طبق فاصله جواب سازی، روش خوشه  ها در بهینه سازی جواب در مرتب .1

 . انحراف ولتاژکمتر است

 ، دارای کیفیت بهتری است.جبهه پارتو در روش فازی .0
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