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هـا سـت کـه در آنهندسی و روش گوی غلطان ارائـه شـده ا-های تحلیلی متعددی از قبیل مدل الکتریکیسازی صاعقه روشدر زمینه مدل چکیده:
پذیری نـواحی مختلـف را در برابـر برخـورد صـاعقه تـوان شـدت آسـیبشـوند. امـا در هیچکـدام نمینشده تفکیک میشده و حفاظتنواحی حفاظت

ی، روشـی بعدی و الگـوریتم کلـونی زنبـور مصـنوعگام صاعقه در فضای سهبهمشخص نمود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل عددی انتشار گام
شود. ساختار موردنظر برای حفاظت در این مقاله یـک سـازه نامتقـارن در ترین احتمال برخورد صاعقه ارائه میمنظور شناسایی نواحی با بیشنوین به

ده شـده و مـوج باالرونـده از اشـکال مختلـف بارهـای الکتریکـی اسـتفاسازی صـاعقه، اجسـام روی زمـین و پیشمنظور مدلنظر گرفته شده است. به
صـورت مـوج باالرونـده تـا برخـورد نهـایی بهمحاسبات میدان به روش بارهای فرضی انجام شده است. تعیین مسیر انتشار صاعقه و آغاز و حرکت پیش

ار و نقـاط گام انجام گرفته است. درنهایت با اسـتفاده از الگـوریتم کلـونی زنبـور مصـنوعی نـواحی پرخطـر آغـاز صـاعقه در فضـای بـاالی سـاختبهگام
ای مشـخص شـده گیرهای میلـهسازی، بهترین موقعیـت صـاعقهاند و به استناد نتایج حاصل از شبیهها روی ساختار تعیین شدهپذیر معادل آنآسیب

  تواند برای طراحی سیستم حفاظت هر ساختار پیچیده استفاده شود.شده میاست. روش ارائه
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Abstract: To calculate shielding failure of a lightning protection system, several analytical methods such as Electro-Geometric 
Model and Rolling Sphere Method have been proposed. These methods are used to determine protected and unprotected areas, but 
they can’t show the frequency of shielding failure to determine more risky areas. In this paper, a new numerical model is proposed by 
using Leader Progression Model and Artificial Bee Colony Algorithm to identify the most vulnerable area on complex structures. 
The progression of lightning downward leader, the inception and propagation of upward leaders are considered step by step until 
final jump. Structures, air terminals, downward and upward leaders are modeled by different shapes of charges, and the electric field 
in an environment is computed by charge simulation method. Lightning is assumed as artificial bee, and areas with high shielding 
failure are the best food sources with high nectar amount. So the result produced by ABC algorithm is the most lightning risky area. 
Finally, lightning performance of an asymmetric structure protection system is evaluated, and based on simulation results the best 
position of air terminals is determined. The proposed method can be used for protection system design of any complex structure. 

Keywords: Lightning, leader progression model, charge simulation method, artificial bee colony algorithm, upward leader. 
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  دمهمق - ۱
ای است طبیعی که احتمال وقوع آن امری تصادفی است صاعقه پدیده

کند بلکه تابع شرایط آماری و و از یک قانون کالسیک تبعیت نمی
احتمالی است. ازجمله عوامل نسبی که در بروز صاعقه در یک منطقه 

توان به موقعیت محل، مانند ارتفاع از سطح دریا، مؤثر هستند می
یا واقع شدن در منطقه مسطح، وضعیت وزش باد، کوهستانی بودن 

ای، رطوبت محل، ارتفاع ابر و نوع آب و هوا (از قبیل استوایی، مدیترانه
قطبی و یا کویری) اشاره نمود. عالوه بر این بروز صاعقه در یک منطقه 
خاص نیز از نظر جریان (بار الکتریکی) و موقعیت وقوع (طول و عرض و 

تواند در گستره وسیعی از مقادیر متغیر باشد. میارتفاع نقطه شروع) 
سازی این پدیده طبیعی و محاسبه احتمال منظور مدلبنابراین به

بایست تمام برخورد آن به تجهیزات، تأسیسات و ساختارهای پیچیده می
های ممکن جریان و موقعیت وقوع را در نظر گرفت و برای تمام حالت

بر را تعیین نمود. این امر بسیار زمان این حاالت، محل برخورد نهایی
  .]۱- ۵[بوده و نیاز به حجم بسیار باالیی از محاسبات دارد 

گام بهدر این مقاله با استفاده از روش تحلیل عددی انتشار گام
بعدی و الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی، نواحی صاعقه در فضای سه
گردد. شخص میپذیر در ساختارهای پیچیده مپرخطر و نقاط آسیب

ای در صفحه شروع طبق تعریف، ناحیه پرخطر عبارت است از ناحیه
سازی که در صورت قرار گرفتن نوک صاعقه در آن، احتمال برخورد شبیه

پذیر نیز تر از نواحی دیگر است. نقطه آسیبصاعقه به ساختار بیش
نقاط تر از ای از ساختار است که احتمال برخورد صاعقه به آن بیشنقطه

  دیگر است.
سازی در ترکیب با یک روش تحلیل کارگیری یک الگوریتم بهینهبه

تواند به ابزاری قوی و سریع تبدیل شده و در طراحی عددی می
های حفاظت در برابر صاعقه کاربرد مؤثر داشته باشد. درواقع سیستم

ساز صاعقه های تحلیل عددی شبیهکننده روشروش پیشنهادی تکمیل
را برطرف نموده  )RSM( 1های روش تحلیلی گوی غلطانو نقصانبوده 

تر، مقیاسی عددی جهت تواند با حجم محاسبات کماست. زیرا می
ترین احتمال برخورد پذیر که بیشنقاط آسیب ارزیابی نواحی پرخطر و

صاعقه را دارند به دست دهد. نواحی پرخطر درواقع همان مناطقی 
تر های با شهد بیشهستند که در الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی، گل

تر باشد، ای بیشهای ناحیهها وجود دارند. یعنی هرچه شهد گلدر آن
تر پذیر بیشو اصابت آن به نقاط آسیباحتمال فرار صاعقه از آن ناحیه 

است. فرار صاعقه از سیستم حفاظتی به معنای عدم برخورد صاعقه به 
گیرها و درنتیجه برخورد مستقیم آن زمین و عدم جذب آن توسط صاعقه

  به سازه است.

 گام صاعقهبهتحلیل عددی انتشار گام - ۲
موج شیپ ر انتشارین مسییگام صاعقه، تعبهدر روش انتشار گام

موج شیر حرکت پینقطه آغاز و مس یو بررس 2رونده صاعقهنییپا

رد یگیانجام م مرحلهبهمرحله صورتبهامالً ک، ییباالرونده تا برخورد نها

که اثر اشیای روی سازی مسیر صاعقه، ازآنجایی. نقطه آغاز شبیه]۷و  ۶[
ع بلندترین نقطه نظر است، یعنی باالتر از دو برابر ارتفازمین قابل صرف

متری فرض  ۲۰۰۰. ابرها در ارتفاع ]۸[شود جسم در نظر گرفته می
رونده صاعقه از ابر تا نقطه شروع موج پاییناند و مسیر حرکت پیششده
خط مستقیم عمودی و با چگالی بار متغیر صورت پارهسازی بهشبیه

  .]۹[باشد می
ه، مسیر با توجه به شکست الکتریکی هوا در هنگام صاعق

رونده در هر گام در جهتی است که گرادیان ولتاژ بیشینه موج پایینپیش
است. در شرایطی که هوا وضعیت یکنواختی داشته باشد و زمین نیز 
 مسطح و بدون عوارض سطحی و ساختارهای مزاحم باشد و یا 

ً
کامال

موج صاعقه بسیار عوارض سطح زمین در مقایسه با ارتفاع نوک پیش
اشند، جهت این گرادیان بیشینه، خطی مستقیم از نوک کوچک ب

صاعقه و عمود بر سطح زمین است. اما با نزدیک شدن نوک صاعقه به 
زمین باید گرادیان ولتاژ را با توجه به عوارض سطحی روی زمین محاسبه 

کره منظور محاسبه این گرادیان ولتاژ، در هر مرحله یک نیمنمود. به
رونده صاعقه، به مرکز نوک آن در نظر پایین موجفرضی در زیر پیش

). سپس شدت میدان الکتریکی بر روی این ۱شود (شکل گرفته می
ای تعیین سمت نقطهشود و مسیر صاعقه به کره فرضی محاسبه مینیم

ترین شدت میدان الکتریکی را دارد. بدین ترتیب خواهد شد که بیش
گام تعیین بهصورت گامبهرونده صاعقه موج پایینمسیر حرکت پیش

  .]۸[گردد می
ها و نیز موج صاعقه با توجه به نتایج آزمایشطول گام پیش

متر در نظر گرفته  ۱۰۰تا  ۱۰شده در محدوده های ثبتمشاهده
تر در نظر گرفته شود، محاسبه موج کوتاهشود. هرچه طول گام پیشمی

توان در ارتفاعات باال طول گام را می ینگیرتر است. اتر اما وقتدقیق
. در این ]۱۰[متر در نظر گرفت  ۱۰تر و در نزدیکی زمین حدود بیش
رونده صاعقه از نقطه شروع موج پایینسازی طول هر گام پیششبیه
متر در نظر گرفته شده  ۱۰سازی تا هنگام برخورد نهایی برابر شبیه

حاسبات با منظور اطمینان داشتن از تطبیق ماست. این طول گام به
نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در مورد شکست فواصل هوایی طوالنی و 

  افزایش دقت محاسبات انتخاب شده است.
رونده صاعقه با استفاده از موج پایینچگالی بار الکتریکی پیش

های های الکترواستاتیک شکل موجگیری) که مبتنی بر اندازه۱رابطه (
  .]۱۱[ شودجریان صاعقه است محاسبه می
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5 در این رابطه
0 10476.1 m ،5
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6
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4 1073.3 m ،0z 
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ارتفاع ابر به  CH موج صاعقه نسبت به زمین به متر،ارتفاع نوک پیش
چگالی بار الکتریکی جریان صاعقه برحسب کیلوآمپر،Iمتر،

ای بر روی صاعقه است که ارتفاع نقطهzبرمتر وصاعقه برحسب کولن
  ).۱گردد (شکل چگالی بار الکتریکی در آن نقطه محاسبه می

  
تعیین مسیر صاعقه با استفاده از محاسبه گرادیان ولتاژ بر روی : ۱شکل 

  نیمکره فرضی
گیری صاعقه در قسمت باالیی اجسام روی زمین، در حین شکل

های بلند شدت میدان الکتریکی ها و دکلمانند درختان، ساختمان
موج یابد. لذا هوای اطراف این نقاط یونیزه شده و پیشافزایش می
منظور ارزیابی کنند که بهسطح زمین شروع به حرکت می باالرونده از

توجه قرار گرفته و با ست موردبایاطمینان رفتار صاعقه میدقیق و قابل
  .]۱۲[دقت بررسی شوند 

پارامترهای متعددی از قبیل جریان صاعقه، فاصله طولی نقطه 
مورد ارزیابی از صاعقه، شکل هندسی و جغرافیایی محیط و ... 

موج باالرونده مؤثر باشند. برای تشخیص ند بر زمان شروع پیشتوانمی
بایست رشد گرادیان موج باالرونده میصحیح زمان و مکان شروع پیش

ها، تجهیزات، جمله ساختمانن ازولتاژ در نقاط مختلف اجسام روی زمی
ای و همزمان با حرکت طور لحظهسیستم حفاظتی و سطح زمین به

  صاعقه موردبررسی قرار گیرد. روندهموج پایینپیش
موج باالرونده از نقاط مختلف در این مقاله، معیار شروع پیش

 در نظر گرفته شده است. بدین ]۱۳[اجسام روی زمین مطابق مرجع 
و به شعاع  کره فرضی به مرکز نقطه موردبررسیصورت که یک نیم

ین شود. اگر شدت میدان الکتریکی در امتر در نظر گرفته می۲/۲
موج باالرونده از آن نقطه شروع برمتر برسد، پیشکیلوولت۴۰۰فاصله به 

ترین گرادیان ولتاژ را دارد حرکت خواهد خواهد شد و در جهتی که بیش
  .نمود

صورت خطی یکنواخت و برابر موج باالرونده بهبار الکتریکی پیش
با . همزمان ]۱۵و  ۱۴[شود برمتر در نظر گرفته میکولنمیکرو ۵۰

ها حرکت خود را به موجهای باالرونده، این پیشموجگیری پیششکل
کنند و سعی در رسیدن به آن و بستن مسیر خود سمت صاعقه شروع می

موج موج باالرونده موفق به برخورد با پیشدارند. وقتی یک پیش
رونده صاعقه شود یک مسیر هادی بزرگ بین مرکز ابر و زمین ایجاد پایین

گردد. نقطه برخورد و جریان صاعقه بین ابر و زمین برقرار می شودمی
موج باالرونده به سرعت هر دو رونده صاعقه با پیشموج پایینپیش
  .]۱۶[موج بستگی دارد پیش

 از عوامل روی زمین موج پایینسرعت پیش
ً
رونده صاعقه معموال

ت تأثیر موج باالرونده تحگیرد. این در حالی است که پیشتأثیر نمی
باشند و رونده میموج پایینهای الکتریکی ایجادشده توسط پیشمیدان

ها (جریان، گرادیان ولتاژ و سرعت طورکلی مشخصات اصلی آنبه
رونده دارد. موج پایینانتشار) بستگی به جریان و سرعت حرکت پیش

رونده و باالرونده از اهمیت موج پایینسازی انتشار پیشآنچه در مدل
موج رونده به پیشموج پایینرخوردار است نسبت سرعت پیشب

رونده موج پایینباشد. درواقع نسبت طول گام پیشمی (Rv)باالرونده 
موج باالرونده در هر مرحله را سرعت انتشار به طول گام پیش

نسبت سرعت  ]۱۸و  Eriksson ]۱۷ نماید.ها مشخص میموجپیش
موج باالرونده را برابر یک فرض پیشرونده به موج پایینحرکت پیش
رونده به موج پاییننسبت سرعت پیش ]۱۵و  Dellera ]۱۴ کرده است.

در نظر گرفته و فرض کرده است که  ۴موج باالرونده را در ابتدا برابر پیش
که در هنگام برخورد نهایی یابد تا وقتیمرور کاهش می این نسبت به

 ای نکرده است.رد روند این تغییر اشارهبرابر یک خواهد شد. اما در مو

Rizk ]۲۴ -۱۹[ هایی که انجام داده است همواره سازینیز در شبیه
رونده و باالرونده را برابر فرض کرده است. با توجه موج پایینسرعت پیش

این نسبت را برابر یک در نظر  ]۱۷-۲۴، ۱۳[به اینکه مراجع متعددی 
رونده به موج پایینسبت سرعت پیشاند در این مقاله نیز نگرفته
  برابر یک فرض شده است. (Rv)موج باالرونده پیش

صورت رونده بهموج پایینطور که اشاره شد مسیر پیشهمان
موج باالرونده از گام دنبال شده و در هر مرحله شرایط آغاز پیشبهگام

 موجکه شرط آغاز پیششود. درصورتیاشیای روی زمین ارزیابی می
موج باالرونده از آن نقطه باالرونده در نقطه یا نقاطی فراهم شود، پیش
های بعدی دنبال خواهد یا نقاط حرکت نموده و مسیر حرکت آن در گام

شد. عالوه بر این در هر مرحله شدت میدان الکتریکی بین نوک صاعقه 
های باالرونده یا اجسام روی زمین بررسی موجو نوک هر یک از پیش

های میدان الکتریکی از شدت میدان که یکی از شدتو درصورتی شده
تر شود، برمتر) بیشکیلوولت ۵۰۰الکتریکی شکست بحرانی هوا (

  .]۲۵[صاعقه به آن جسم برخورد خواهد نمود 
توانند بدون برآورده شدن های با جریان کم میکه صاعقهازآنجایی

معیار برخورد نهایی تجاوز معیار برخورد نهایی (منظور از برآورده شدن 
 یکیالکتر شدت میدان الکتریکی بین صاعقه و تجهیزات از شدت میدان
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شکست بحرانی هوا است) به تجهیزات و تأسیسات نزدیک شوند، در 
رونده، همواره فاصله مکانی نوک موج پایینمراحل متوالی حرکت پیش

نسبت به کلیه  موج باالرونده و نیزرونده نسبت به پیشموج پایینپیش
که قبل از برآورده شدن گردد. درصورتیاجسام روی زمین محاسبه می

معیار شدت میدان الکتریکی برخورد نهایی، این فاصله برای جسمی 
ای معین گردد، صاعقه به آن جسم برخورد خواهد نمود. تر از فاصلهکم

ز روش گویند که با استفاده ابه این فاصله، فاصله بحرانی برخورد می
  .]۲۶[گردد محاسبه می )EGM( ٣هندسی - الکتریکی

توانند بدون های در موقعیت مکانی دور میاز سوی دیگر صاعقه
 موج باالرونده گذشته و بهبرآورده شدن معیار برخورد نهایی از کنار پیش

سمت زمین حرکت نمایند. بنابراین اگر صاعقه به حرکت خود ادامه داده 
موج باالرونده از اجسام رونده از ارتفاع پیشموج پایینو ارتفاع نوک پیش

ها اتفاق نیفتد، موجتر شود و برخوردی بین پیشروی زمین کم
سازی ادامه داده نخواهد شد و برخورد صاعقه با زمین در نظر شبیه

  .]۲۰[شود گرفته می

  الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی - ۳
سازی است و روش بهینه یک )ABC( ٤الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی

بر رفتار هوشمند زنبورهای عسل در جستجوی بهترین منابع غذایی و 
منظور حل مسائل باشد. این روش بههای با شهد فراوان مبتنی میگل

  .]۲۷[توسط کارابوگا پیشنهاد شد  ۲۰۰۵سازی عددی در سال بهینه
دهنده یک منطقه غذایی و هر جواب در فضای جستجو، نشان

فیت جواب معادل باکیفیت آن منبع غذایی است. زنبورهای عسل کی
برداری از منابع غذایی در فضای ها) به جستجو و بهرهمصنوعی (عامل

پردازند. در این روش، کلونی زنبورهای مصنوعی دارای سه جستجو می
و زنبورهای  ٦، زنبورهای ناظر٥گروه از زنبورها شامل زنبورهای کارگر

های فعلی الگوریتم در ارتباط بورهای کارگر با جواب. زناست ٧کاشف
وسیله  کنند بهکنند جوابی را که ارائه میهستند و در هر گام تالش می

جستجوی محلی بهبود دهند. همچنین زنبورهای ناظر را از وضعیت 
های کنند. زنبورهای ناظر از میان مکانآگاه می مکان فعلی خود

کنند یعنی ها را انتخاب میها بهترینبهبودیافته، طبق کیفیت آن
سمت خود جذب  تری را بههای بهتر زنبورهای ناظر بیشجواب

کنند. اگر یک زنبور کارگر در تعداد معینی گام قادر نباشد مکان خود می
شود)، مکان خود را ترک گفته می ٨را بهبود دهد (به این تعداد گام، حد

شود. بدین معنی که مکانی می خواهد کرد و به زنبور کاشف تبدیل
. ]۲۸-۳۲[کند طور تصادفی در فضای جستجو انتخاب میجدید به

عالوه بر این در هر سیکل از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی یک زنبور 
شود و تعداد کاشف برای جستجوی منابع غذایی جدید فرستاده می

  زنبورهای کارگر و ناظر برابر است.
طور تصادفی تولید به jix هااولیه از جواب در گام اول، جمعیتی

SNi شود. کهمی ,....,1 و SN ناظر  بیانگر تعداد زنبورهای کارگر یا
Dj باشند.می ,....,1  وD سازی است.تعداد پارامترهای بهینه  

های تکـراری ها) در معرض سـیکلها (موقعیتله، جواباین مرح از بعد
MCNCycle ,....,2,1  فرآیندهای جستجوی زنبورهای کارگر، نـاظر و

  گیرد.کاشف به شرح زیر قرار می
هر زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی در اطراف منبع غذایی قبلی 

منابع غذایی را با ) ۲کند و با استفاده از رابطه (خود را جستجو می
یکدیگر مقایسه نموده و سپس بهترین منبع را به خاطر سپرده و جهت 

  گردد.اطالع به زنبورهای ناظر به کلونی باز می

)2(  )( j
k

j
i

j
i

j
i

j
i xxxv    

 در این رابطه SNk ,...,2,1 و  Dj ,...,2,1 طور به
ik شوند وب میتصادفی انتخا  و ji  عددی تصادفی در بازه

باشد. اگر مقدار پارامتر تولیدی از این طریق از حد از پیش ] می-۱و۱[
پذیرشی به خود تواند مقدار قابلاش فراتر رود، پارامتر میشدهتعیین

 مقدار حد را به خود بگیرد.بگیرد مث
ً
  ال

 زنبورهای ناظر منبع غذا را با توجه به مقدار احتمال مرتبط با آن

)( منبع غذا ip کنند.انتخاب می  

)3(  
 

 SN

n n

i
i

fit
fitp

1

 

باشد که متناسب می i مقدار برازندگی جواب ifit در این رابطه
تعداد منابع غذا  SN و i است با حجم شهد منبع غذا در مکان

  باشد که با تعداد زنبورهای کارگر و ناظر برابر است.می
آن به زنبور ترک شود، زنبور کارگر متناظر با  ix که منبعدرصورتی

کاشف تبدیل شده و با استفاده از رابطه ذیل منبع غذای جدیدی را 
  یابد.می

)4(  ))(1,0( minmaxmin
jjjj

i xxrandxx   

سازی یک مسئله با استفاده از منظور مدلهای اصلی بهگام
  :]۳۳[الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی به شرح زیر است 

 )jix( هاایجاد جمعیت اولیه جواب -1
 )jix( هاارزیابی برازندگی جواب -2
3- Cycle =1 
ــاد جواب - ۴ ــدایج ــای جدی ــارگر در ) jiv( ه ــای ک ــرای زنبوره ب

 )۲با استفاده از رابطه () jix( همسایگی
 )jiv( و) jix( انتخاب جواب بهینه بین -5
 )۳ها با استفاده از رابطه (برای جواب ip محاسبه احتمال -6
 بــرای زنبورهــای نــاظر از) jiv( هــای جدیــدایجــاد جواب - ۷

 ها ip بر اساس بهترین) jix( هایجواب
 )jiv( و) jix( انتخاب جواب بهینه بین -8
طور ای وجود دارد، با جـواب جدیـدی بـهشدهاگر جواب ترک -9

 .) ایجاد شود۴تصادفی طبق رابطه (
 بهترین جواب یافت شده ذخیره شود. - ۱۰
 یکی اضافه شود. Cycle ه مقدارب - ۱۱
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 .ادامه یابد Cycle = MCN پروسه تا -12
  

سازی الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی کارگیری و پیادهچگونگی به
  شود.با توجه به هدف مسئله و نتایج موردانتظار انجام می

  ABCسازی الگوریتم پیاده - ۴
و  سازی و تحلیل صاعقه، حفاظت بهینه تجهیزاتهدف اصلی در شبیه

تأسیسات و جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه است. بنابراین تعیین 
ویژه در  پذیر در هر ساختار یا تجهیزی و بهنقاط حساس و آسیب

 در 
ً
ساختارهای پیچیده از اهمیت باالیی برخوردار است. معموال

منظور جلوگیری از برخورد های بلند و ساختارهای پیچیده بهساختمان
شود. محل گیر استفاده میهای صاعقهاز میلهمستقیم صاعقه 

گیر از پارامترهای اصلی های صاعقهقرارگیری، ارتفاع و تعداد این میله
روند که سطح حفاظت و مقدار هزینه را طراحی حفاظت به شمار می

  بایست مدنظر قرار داده شوند.نمایند و همواره میمشخص می
مشخصات ابعادی نشان بعدی با در این مقاله یک ساختار سه

سازی و ارزیابی سیستم حفاظت در منظور شبیهبه ۲شده در شکل داده
نقاط کاندیدای  ۱۱تا  ۱نقاط  برابر صاعقه در نظر گرفته شده است.

سازی رود پس از اجرای شبیهباشند. انتظار میگیر مینصب صاعقه
  گیر تعیین شوند.منظور قرار دادن صاعقهبهترین نقاط به

  
  گیر مناسببعدی جهت جایابی صاعقه: نمونه ساختار سه۲شکل 

  

سازی بعدی و در ارتفاع شروع شبیهدر فضای باالی این ساختار سه
بندی شده های مربعی تقسیمای در نظر گرفته شده و به مشصفحه

ای انتخاب شود که گونهها باید به). محدوده این مش۳است (شکل 
ند و ن محدوده با هر جریانی به زمین برخورد نمایهای خارج از ایصاعقه

هایی که تهدیدی برای واقع با اطمینان بتوان گفت که تمام صاعقهدر 
کنند. ها عبور میروند از این مشتجهیزات و تأسیسات به شمار می

شود. در این مقاله ابعاد ها بر اساس تجربه تعیین میمحدوده این مش
متر در نظر  ۲۵۰متر در  ۲۵۰سازی ع شبیهصفحه فرضی در ارتفاع شرو 

منظور اطمینان از کافی بودن ابعاد صفحه شروع گرفته شده است. به
سازی، نوار مرزی این صفحه کنترل گردیده و مشاهده شده است شبیه

 توانکنند بنابراین میمی های این محدوده به زمین برخوردکه صاعقه

ت انتخاب شده است. سازی درسمطمئن بود که محدوده شبیه

بررسی برخورد به سازه مورد ای از این نوار مرزیکه صاعقهدرصورتی
دادیم. در بسیاری سازی را افزایش میکرد ابعاد صفحه شروع شبیهمی

از کارهای قبلی نیز ابعاد صفحه فرضی در همین حدود در نظر گرفته 
  .]۹و  ۵و  ۱[شده است 

ت مساوی تقسیم شده است. قسم ۲۵۰۰این ابعاد در هر جهت به 
کیلوآمپر در نظر گرفته شده که  ۲۰۰تا  ۳جریان صاعقه در محدوده 

میلیارد  ۱۲کیلوآمپر است. بدین ترتیب بیش از  ۱/۰های آن تغییر گام
بایست حالت مختلف برای جریان و موقعیت صاعقه متصور است که می

خورد برای هر ها را تعیین نمود. محل برمسیر حرکت و محل برخورد آن
رونده و باالرونده و های پایینموجگام پیشبهصاعقه از طریق انتشار گام

. روش ]۳۴- ۳۶[شود تعیین می ٩با استفاده از روش بارهای فرضی
گام صاعقه یک روش مسلط در بهبارهای فرضی همراه با مدل انتشار گام

مستلزم های تحقیقاتی مربوط به صاعقه است اما اجرای آن فعالیت
باشد. چنین حجم باالیی از محاسبات حجم باالئی از محاسبات می

بر خواهد بود. حتی با وجود کامپیوترهای قدرتمند امروزی بسیار زمان
کاهش فضای جستجو و رسیدن به  ABC کارگیری روشهدف از به

توان با کارگیری این الگوریتم، میتر است. با بهجواب در زمان کوتاه
ها ناحیه پرخطر را در صفحه فرضی شروع حداقل ممکن صاعقهارزیابی 

یابی به پاسخ را با حفظ دقت سازی مشخص نموده و زمان دستشبیه
پذیر روی ساختمان تعیین موردنیاز کوتاه نمود. بدین ترتیب نقاط آسیب

  گردند.می
سازی الگوریتم کلونی منظور پیادهدر ذیل استراتژی اصلی که به

  شود تشریح شده است.عی دنبال میزنبور مصنو

  
منظور محاسبه احتمال فرار : مدل تحلیل عددی ساختار پیچیده به۳شکل 

  صاعقه

 ها)، تعدادix( هامنظور تولید جمعیت اولیه جواببه استراتژی:

SN های سطح فوقانی ساختار (سازه) طور تصادفی در مشصاعقه به
موج صاعقه در مش هاشور ). وقتی نوک پیش۳(شکل  شودقرار داده می

های قرار گرفت، محدوده جریان) dy و پهنای dx خورده (با طول



 ترین . . . شتعیین نواحی با بی                                                                  1395، تابستان 2 شماره ،46جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله/  374

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 46, no. 2, summer 2016                                                                                                                         Serial no.  76 

طور مستقیم به که به ازای آن مش کننده از سیستم حفاظتی بهفرار 
],[ کنندتجهیزات و تأسیسات برخورد می ba II ،گردد. محاسبه می

 بطه زیر احتمال برخورد مستقیم صاعقه بهسپس با استفاده از را

)( ١٠تجهیزات kSFN موج صاعقه در مشکه نوک پیشهنگامی k  قرار
  شود.گرفته، محاسبه می

)5(   
b

a

I

I
dk dIIPATSFN )(.10 6  

و   در این رابطه:
dT ،ای ک روز صاعقهاحتمال بروز صاعقه در ی

 ۰۱۵/۰ترتیب برابر  باشند که بهای در سال میو تعداد روزهای صاعقه
روز در سال در نظر گرفته  ۴۰ای و صاعقه بر کیلومترمربع بر روز صاعقه

  .]۹و  ۴[اند شده
A ،مساحت مش k م برحسب مترمربع می

ُ
  باشد.ا

)6(  dydxA .  

P(I) های صاعقه تجاوز کننده ازاحتمال تجمعی جریان I 

  .]۹[وسیله فرمول تقریبی زیر محاسبه شود  تواند بهباشد، که میمی

)7(   
74

05.0log10
IIP   

I ،آمپر است.لودامنه جریان صاعقه برحسب واحد کی  

واقع همان معیار تعیین برازندگی جواب است. بدین ن احتمال در ای
امه فرآیند و اجرای الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی نواحی با ترتیب با اد

ای از نظر چه ناحیهشوند. هرترین احتمال فرار صاعقه شناخته میبیش
  شود.تر فرض میواقع شهد آن بیشرتر باشد در پذیفرار صاعقه آسیب
در نظر گرفته شده  =100MCN و =20SN سازیدر این شبیه

زنبور  ۱زنبور ناظر و  ۲۰زنبور کارگر،  ۲۰است. بنابراین کلونی شامل 
کنند یک سیکل سعی می ۱۰۰کاشف خواهد بود که در طی حداکثر 

تر بیابند. درنهایت هر یک از زنبورها به یک منبع غذایی با شهد بیش
ای پرخطر در دهنده ناحیهجواب بهینه دست خواهد یافت که نشان

 نقطهصفحه شروع شبیه
ً
پذیر در ساختار یا آسیبای سازی و متعاقبا

پذیرترین واقع همان آسیبه در سازه موردبررسی است. بهترین جواب ک
آید. نقطه است با مقایسه نتایج مربوط به تمام زنبورها به دست می

ترین تجمع زنبورها را دارد، نقطه ای که بیشازای ناحیه بنابراین به
شود. ررسی مشخص میموردب پذیر معادل آن روی ساختار یا سازهآسیب

گیرهای کوتاه و امکان در نظر گرفتن نقاط متعدد برای نصب صاعقه
های کوتاه حجم محاسبات را گیرها با گامافزایش پلکانی طول صاعقه

 ۲گیرهایی با ارتفاع کند. در اینجا با فرض اینکه صاعقهبسیار زیاد می
محل مناسب  گیر درقرار دادن صاعقه متر در اختیار است نسبت به

گردد. آنگاه الگوریتم پذیر حفاظت شود اقدام میکه نقطه آسیبنحویبه
 اجرا شده و ناحیه پرخطر بعدی و نقطه 

ً
کلونی زنبور مصنوعی مجددا

 گیر مناسب قرار دادهشود و صاعقهپذیر متناظر آن مشخص میآسیب

 تعدادیابد که یکی از دو شرط شود. این فرآیند تا جایی ادامه میمی

قبول احتمال برخورد صاعقه گیرها یا مقدار قابلحداکثری صاعقه
  برآورده شود.

متر انتخاب شده  ۲عنوان نمونه گیرها بهدر این مقاله ارتفاع صاعقه
کننده در نظر گرفته شده عنوان یک فرض سادهاست و این مقدار به

شده صورت ایمن نمودن نقطه پرخطر لحاظ گیر بهاست. اثر صاعقه
تواند اثراتی در بهبود سطح حفاظت نقاط گیر میاست. البته هر صاعقه

عنوان هدف مدنظر و نواحی دیگر نیز داشته باشد اما آنچه در اینجا به
  باشد.پذیرترین نقاط میسازی آسیبقرار گرفته است ایمن

  سازی و اجرای استراتژینتایج مدل - ۵
منظور مرحله و به ۴در  سازی کلونی زنبور مصنوعیالگوریتم بهینه

  متری اجرا شده است. ۲گیر صاعقه ۴تعیین بهترین محل نصب برای 
در ایــن مرحلــه تجمــع زنبورهــا را در  ABC اجــرای الگــوریتم: ۱مرحلــه

متر در صفحه فرضی در ارتفاع شروع  ]۱۳۰ و ۱۳۰[حوالی طول و عرض 
دیگر، در صـــورت عبارت). بـــه۴دهـــد (شـــکل ســـازی نشـــان میشبیه

موج صـاعقه در ایـن ناحیـه، احتمـال برخـورد آن بـه رارگیری نوک پیشق
 ۲۹آمـده اسـت تعـداد  ۱طور کـه در جـدول تر است. همانساختار بیش

ای در ایـن محـدوده هسـتند و برخـورد نهـایی زنبور دارای جـواب بهینـه
دهند. این نقطه با استفاده از روش نشان می ۴صاعقه را به حوالی نقطه 

مــوج صـاعقه مشـخص شــده اسـت. زنبـوری کــه گام پیشبـهانتشـار گام
در همـین ناحیـه  ۲نیز مطـابق جـدول ) maxSFN(ترین شهد را دارد بیش

گـزارش  ۴پذیرترین نقطـه سـازه را در اطـراف نقطـه قرار داشته و آسـیب
  نصب گردد. ۴بایست در نقطه گیر مناسب میکند. بنابراین صاعقهمی

  
  پذیر در برابر صاعقهیین ناحیه آسیبتع ۱: اجرای مرحله ۴شکل 
و اجرای  ۴گیر دو متری در نقطه پس از نصب یک صاعقه :۲مرحله

محل تجمع زنبورها در صفحه فرضی در ارتفاع ، ABC مجدد الگوریتم
متر منتقل  ]۱۰۰ و ۷۰[سازی به حوالی طول و عرض شروع شبیه

یه از نظر پذیرترین ناح). در این مرحله آسیب۵گردیده است (شکل 
ای است که تعداد زنبورها و همچنین زنبور دارای حداکثر شهد، ناحیه

 به نقطه صاعقه
ً
کنند. بنابراین بر روی سازه برخورد می ۲های آن نهایتا

  نصب گردد. ۲بایست در نقطه گیر بعدی میصاعقه
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  نصب شده است) ۴گیر در نقطه (صاعقه ۲: اجرای مرحله ۵شکل 
نصب شد، نتایج  ۲گیر دوم در نقطه که صاعقهیهنگام :۳مرحله

 و ۱۶۰[دهنده تجمع زنبورها در حوالی طول و عرض حاصله نشان
پذیرترین محل سازه بندی شده است و آسیبمتر در صفحه مش ]۱۸۰

بایست در گیر مناسب بعدی می). پس صاعقه۶است (شکل  ۸نقطه 
  قرار گیرد. ۸نقطه 

اند. نصب شده ۸و  ۲و  ۴گیر در نقاط تا اینجا سه صاعقه :۴مرحله
 اجرا شده و مطابق منظور جایابی صاعقهبه

ً
گیر چهارم الگوریتم مجددا

ترین احتمال فرار را دارد در های آن بیشای که صاعقهناحیه ۷شکل 
متر به دست آمده است. برخورد نهایی این  ]۶۰ و ۱۵۰[حوالی 

بایست گیر مناسب میصاعقهخواهد بود و  ۳ها به حوالی نقطه صاعقه
  قرار گیرد. ۳در نقطه 

  
  نصب شده است) ۲و  ۴گیر در نقاط (صاعقه ۳: اجرای مرحله ۶شکل 

در طی مراحل چهارگانه، پرخطرترین نواحی و همچنین 
پذیرترین نقاط ساختار موردبررسی در برابر اصابت صاعقه از نظر آسیب

حداکثر احتمال فرار صاعقه  ها (زنبورها) و همچنین از نظرتعدد پاسخ
آورده شده است.  ۲و  ۱مشخص شده و نتایج حاصله در جداول 

گیرها شود با افزایش تعداد صاعقهمشاهده می ۲طور که در جدول همان
  حداکثر احتمال فرار صاعقه کاهش یافته است.

  

  
  نصب شده است) ۸و  ۲و  ۴گیر در نقاط (صاعقه ۴: اجرای مرحله ۷شکل 

  

پذیرترین نقاط : تعیین پرخطرترین ناحیه از نظر تجمع زنبورها و آسیب۱جدول 
  متناظر بر روی ساختار یا سازه مورد بررسی

  
محل 

گیر صاعقه
  شدهنصب

پرخطرترین ناحیه در صفحه 
سازی (از بندی شروع شبیهمش

 نظر تعدد زنبور)

پذیرترین آسیب
نقطه متناظر روی 
  سازه مورد بررسی

مرحله 
  اول

_  
) ۱۳۰و  ۱۳۰والی مختصات (ح

 زنبور) ۲۹(
  ۴نقطه 

مرحله 
  دوم

  ۴نقطه 
) ۱۰۰و  ۷۰حوالی مختصات (

 زنبور) ۲۳(
  ۲نقطه 

مرحله 
  سوم

  ۲و  ۴نقاط 
) ۱۸۰و  ۱۶۰حوالی مختصات (

 زنبور) ۳۰(
  ۸نقطه 

مرحله 
  چهارم

 ۲و  ۴نقاط 
  ۸و 

) ۶۰و  ۱۵۰حوالی مختصات (
 زنبور) ۲۶(

  ۳نقطه 

  پذیرترین نقطه از نظر حداکثر احتمال فرار صاعقه: تعیین آسیب۲جدول 

  
محل 

  گیرصاعقه
پذیرترین ناحیه (از آسیب

  maxSFN نظر حداکثر شهد)

  ۹۲۷۳/۴×۱۰-۵ ۴اطراف نقطه   _  مرحله اول

  ۸۶۹۹/۳×۱۰-۵ ۲اطراف نقطه   ۴نقطه   مرحله دوم
مرحله 

  سوم
  ۴۴۶۶/۲×۱۰-۵ ۸اطراف نقطه   ۲و  ۴نقاط 

مرحله 
  چهارم

و  ۲و  ۴نقاط 
  ۶۶۳۳/۱×۱۰-۵ ۳اطراف نقطه   ۸

طی مراحل نصب  ۲که در جدول  )maxSFN( کاهش مقدار
دهد رابطه مستقیم با کاهش تعداد اصابت گیرهای جدید رخ میصاعقه

تواند تا برآورده مستقیم صاعقه به سازه موردبررسی دارد. این روند می
بد. در یک مثال شدن نیازهای مربوط به سطح حفاظت موردنیاز ادامه یا

گیر و های صاعقهتری برای نصب میلهتوان تعداد نقاط بیشواقعی می
  گیرها را نیز در نظر گرفت.امکان افزایش پلکانی طول صاعقه

شده اشاره شد یافتن جواب مسئله ارائه ۴طور که در بخش همان
تنها با محاسبه همه ، ABCدر این مقاله بدون استفاده از روش 

میلیارد حالت برای هر مرحله از مراحل ۱۲ممکن (حدود  هایحالت
به این منظور صورت  ABCکارگیری روش پذیر است. به) امکان۵بخش 

 در گرفته است که حجم محاسبات را بسیار کاهش دهد. در روش جدید
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کنند و در هر های متفاوتی را ارزیابی میزنبور موقعیت ۴۱هر سیکل 
های) موقعیت (مرکز و گوشه ۵جریان را برای نمونه  ۲۰۰۰ارزیابی حدود 

کنند. بدین ترتیب مسیر سازی بررسی میهر مش در صفحه شروع شبیه
گردد. با توجه هزار صاعقه تعیین می ۴۱۰حرکت و نقطه برخورد نهایی 

اند، تعداد سیکل همگرا شده ۱۰۰ها در هر مرحله طی به اینکه جواب
یون حالت است که در مقایسه با میل ۴۱شده حدود های بررسیحالت

  تر خواهد بود.روش مستقیم بسیار کم
تر از شده بسیار کمبا توجه به اینکه حجم محاسبات در روش ارائه

روش مستقیم است، الگوریتم پیشنهادی چند بار اجرا شده و نتایج 
 مشابه بوده است.

ً
  حاصل تقریبا

  گیرینتیجه - ۶
بـا  ین، نـواحینـو يشـنهادیپ ک روشیـن مقالـه بـا اسـتفاده از یـدر ا

 شدهییشناساده یچیپ ياحتمال برخورد صاعقه در ساختارها نیترشیب

در محل مناسب بهبـود حفاظـت  يالهیم يرهایگو با قرار دادن صاعقه

 يبـاال يپرخطـر در فضـا ین نواحییمنظور تعده است. بهیگرد یابیارز

اعقه از روش م صـین احتمال برخـورد مسـتقیترشیساختار و نقاط با ب

 يسـازنـهیتم بهیب با الگـوریموج صاعقه در ترکشیگام پبهحرکت گام

پرخطـر در صـفحه  یاستفاده شـده اسـت. نـواح یزنبور مصنوع یکلون

 یتم کلونیهستند که در الگور یواقع همان مناطقدر يسازهیشروع شب

هـر  یعنیوجود دارند.  هاآنتر در شیبا شهد ب يها، گلیزنبور مصنوع

تـر باشـد، احتمـال فـرار صـاعقه از آن شیب ياهیناح يهاه شهد گلچ

تم یک الگـوری يریکارگه بهکتوان اشاره نمود یان میتر است. در پاشیب

قـوي و  يصـاعقه ابـزار يل عـددیـب با روش تحلیدر ترک يسازنهیبه

ن روش یـ. ااسـتستم حفاظـت در برابـر صـاعقه یس یع در طراحیسر

 يهـاروش يهابـوده و نقصـان يل عـددیتحل يهاکننده روشلیتکم

نمـوده  برطـرفز یـهـا نيسازهیرا از نظر حجم محاسبات و شب یلیتحل

 ین طراحـیو همچنـ یابیـارز يتوانـد بـرایمـ يشـنهادیاست. روش پ

 بـه کـارده یـچینامتقارن پ يستم حفاظت در برابر صاعقه ساختارهایس

  گرفته شود.
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