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یک  وسطتپست های فوق توزیع ریزی توسعه                 رنامهب
ی خوشه بندی روش ابتکاری بر مبنا

 یمحسن اصیلو  مهدی بانژاد، ۱سروش واحدی
 Soroush.vhd@gmail.com، دانشکده برق و رباتیک دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران۱

 
کاربردی بر پایه خوشه  و ابتکاریاین مقاله یک روش  -یدهچک

و تعیین بدون نیاز به مکان پست های کاندید برای مکان یابی  بندی

یع دهی به همراه تعیین حوزه ی سرویس ظرفیت پست های فوق توز

یت آنها هدف از  .ه می دهدارائدارایی  با در نظر داشتن بحث مدیر

برداری تحت  ههای ثابت و بهر  این بهینه سازی حداقل کردن هزینه

یتم ل پیشنهادیدر مد .مختلف استقیود  در  k-means، الگور

یب یک وجهت راهبرد اهداف مسئله تطبیق داده شده  برای تأثیر  ضر

ت های جدید بکارگرفته مکان پس در تعیینظیم سهم توان بارها تن

یتم، برای بررسی صحت کارایی و دقت در نهایت .است شده  الگور

 .شده است سازی ک شبکه واقعی پیادهیروی 

یتلا–یدیکلمات کل یزی  ، برنامهk-means دیخوشه بن مگور ر
یت دارایی ی تک مرحله توسعه یع، مدیر  ای پست های فوق توز

  مقدمه -۱

سیستم قدرت شامل سیستم های تولید، انتقال و به طور کلی هر  

ی کمی  مده در بخش تولید است و به فاصلهسرمایه گذاری ع .توزیع است

بنابراین سرمایه گذاری در بخش توزیع  .]۱[ از آن بخش توزیع می باشد

به  .قدرت بخش عمده ای از مخارج شرکت های برق را تشکیل می دهد

از % ۲۰ه گذاری و ی کل سرمای بودجه% ۶۰باالی  ،وری که می تواندط

به همین دلیل در دست . اختصاص دهدری را به خود بردا هزینه های بهره

ریز  تا برنامه ،الزم است و مناسب ریزی کارآمد یک ابزار برنامهداشتن 

 ].۲[ ریزی را کاهش دهد برداری و برنامه بتواند بوسیله آن هزینه های بهره

های انتقال و توزیع بازی  وق توزیع نقش واسط را میان سیستمهای ف پست

سزایی بر روی های فوق توزیع تأثیر ب ریزی پست نابراین برنامهب ،ندنک می

 .]۳[ها دارد  شبکه انتقال و دیگر بخش ریزی برنامه

 تعیین بهینه ،های فوق توزیع پست ی توسعه ریزی هدف از برنامه 

تمام  ست، بطوریکهدهی آنها ی سرویس ظرفیت و حوزه ،مکان تعداد،

، یود مختلف فنی از قبیل افت ولتاژقهره برداری تحت و بهزینه های ثابت 

شعاعی بودن شبکه فشار و  فیدرها، ها، حد حرارتی حد بارپذیری پست

ریزی  موضوع به خودی خود مسئله برنامه این. حداقل گردد متوسط

کند چرا که  یک مسئله بسیار پیچیده تبدیل می های فوق توزیع را به پست

موضوع زمانی پیچیده تر  و ر تصمیم گیری استعداد زیادی متغیدارای ت

که واقعی با ابعاد بزرگ حل می شود که بخواهیم این مسئله را برای یک شب

شود که بررسی  زیرا تعداد حالت های ممکن بقدری زیاد می ،منمایی

به همین علت در  .گیر است ممکن و وقت ها غیر نمودن تمام حالت

-۶[ الگوریتم ژنتیکمانند  هوشمند و های ابتکاری روشهای اخیر  سال

، الگوریتم رقابت ]۸[ ، االگوریتم تکاملی]۷[ ، اگوریتم مورچگان]۴

ه ئلدر حل مس] ۱۰-۱۶[ ، و روش های فوق ابتکاری]۹[ استعماری

-۱۵[روش ها برخی از  .ریزی شبکه توزیع بکار گرفته شده است برنامه

برنامه ریزی استفاده حث در بk-means  بندی خوشه از الگوریتم ]۱۲

:  طور معمول به دو دسته  سیستم توزیع بهریزی  برنامه .اند کرده

ریزی ایستا  برنامه.شود  ه تقسیم میریزی توسع ریزی ایستا و برنامه برنامه

بکه جدید است، در حالی که ای برای یک ش ریزی یک مرحله یک برنامه

های بار موجود و  بار در گره با رشد پویاریزی  ریزی توسعه یک برنامه برنامه

]. ۱۶[ گردد ست که در آینده به شبکه اضافه میهای باری یا در گره

ای  ای و یا چند مرحله ه صورت تک مرحلهتواند ب ریزی توسعه می برنامه

ریزی توسعه تک  این مقاله برنامهو یا دینامیکی باشد ) امیکیشبه دین(

 .است  داده های فوق توزیع انجام مرحله را برای پست

های طرح  هزینه از نکه بخش عمده و قابل توجهیبا توجه به ای

های فشار  اث  فیدرهای فوق توزیع وابسته به احد ریزی توسعه پست برنامه

متوسط و تلفات مرتبط با آن است و از جهت دیگر افت ولتاژ نیز وابسته به 

با بکارگیری ، در این مقاله کند است که تغذیه می پست از باریستفاصله 

کز ثقل بارهایشان تنظیم ها را در مرا بندی مکان پست الگوریتم خوشه

ی  ، حوزه]۹[دارایی سپس با در نظر گرفتن بحث مدیریت و یما کرده

که حداکثر استفاده از ظرفیت  شود، میچنان تعیین  ها پستدهی  سرویس

 .نباشد داث پست جدیداحتا نیازی به افزایش ظرفیت و یا ، شود موجود

 در این بدین منظور .یابد یهای ثابت طرح به نسبت کاهش م بنابراین هزینه

و  های ابتکاری برای اعمال قیود روش و پیاده سازی  به معرفی مقاله

دهی  ی سرویس بی و تعیین ظرفیت و حوزهمسئله مکان یا اهداف

-kخوشه بندی  پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم های فوق توزیع در پست

means  برای ین الگوریتم را به یک ابزار مناسب و کارآمد اکه  پردازیم می

  .نماید میریزی توسعه پست ها فوق توزیع تبدیل  حل مسئله برنامه
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 ریزی برنامه مدل تشریح -۲

از  های فوق توزیع با استفاده ریزی توسعه پست هدف از این برنامه

در مراکز ثقل ها را  ندیست، که پستمبنای خوشه ب ری برابتکاروش  یک

کند بدون اینکه  نیازی به تعیین مکان پست های  بارهایشان تنظیم می

های فوق توزیع را  یزی پستر ما در این مقاله برنامه].۱۰[کاندید باشد

 [،]۳[تلط بلند مدت عدد صحیح مخ ریزی له برنامهئبصورت یک مس

در این بخش ابتدا  .]۱۸[ ایم مرحله ای مدل کرده تک ]۱۷[و]۱۱ [،]۷

ریزی  سازی برنامه کنیم و سپس به پیاده یله را تشریح مفرمولبندی مسئ

 .پردازیم ، میk-means  الگوریتم  های فوق توزیع برمبنای ی پست توسعه

  فرمول بندی مسئله -۲-۱

و تعداد پست  ریزی تعیین بهینه مکان و ظرفیت هدف از این برنامه

و  های موجود تعیین میزان توسعه ظرفیت پست ،های فوق توزیع جدید

 ها که تمام هزینهطوریب ست،ها دهی پست تعیین حوزه سرویسهمچنین 

تابع هزینه در ].۵[و اقتصادی حداقل گردد  یود مختلف فنیتحت ق طرح

 .چهار بخش بصورت زیر تعریف شده است

)۱(  

)۲(  

)۳(  

)۴(  

  ، ست ا )پست( تا خوشه کل هزینه  طرح با   که در آن 

ه احداث نیهز ، و هزینه ی مربوط به احداث و یا توسعه ظرفیت پست

حسب میلیون  برامین بار است که  گذاری فیدر مربوط به تغذیه   و سرمایه

 دهی پست   سرویس ی کل توان تزریقی به ناحیه  د؛ باش تومان می

ظرفیت      ،)]۱۹-۲۰[،]۳[ آید بدست می) ۴(که از معادله ( ام

آمپر  ام که برحسب مگاولت  توان مصرفی بار    و ام، پست  

امین  تلفات مسی نامی   تلفات آهنی و  د؛  باش می

ام    ام و پست بار تلفات مسی فیدر بین  ترانسفورماتور پست، 

هزینه تلفات انرژی است  د؛ باش ولت آمپر می است که بر حسب کیلو

 است؛ضریب تلفات  که برحسب تومان بر کیلووات ساعت است؛ 

 ؛ کیلوولت است ۲۰ولتاژ نامی شبکه فشار متوسط که برابر با  

 که این )برحسب کیلومتر(است ام  ام و پست  فاصله اقلیدسی بین بار 

شود این  می آید، همانطور که مشاهده میبدست ) ۴(فاصله از معادله 

ضرب شده است، تا فاصله بین بار       فاصله در ضریب تصحیح فاصله

 ۱٫۶برابر با   در این مقاله  ]۱۵[را به مقداری واقعی نزدیک کند  و پست

به ترتیب مختصات  و   ؛ انتخاب شده است

تعداد   ؛ )برحسب کیلومتر(ام است  و پست  ام  بار   جغرافیایی

به ترتیب نرخ تورم  و ؛ساعت  ۸۷۶۰ساعات سال که برابرست با 

 ل شامای  مجموعه   ؛است) برحسب سال(افق مطالعاتی   و بهره و  

شامل  ای مجموعه ، تا خوشه است در   ها  تعیین شده شماره پست

 ، و   ام است دهی پست   ی سرویس حوزهکه درشماره بارهایی است 

ع ی نو که مشخص کننده(های شامل شماره ترانسفورماتور ای مجوعه

  .ام است پست   )ترانسفورماتور از نظر ظرفیت

،بخش اول مربوط است به محاسبه هزینه احداث و )۱(در معادله 

اری برای پست های جدید و توسعه پست موجود ،بخش دوم سرمایه گذ

پست های فوق  فورماتورهزینه های مربوط به تلفات آهنی و مسی ترانس

، بخش سوم هزینه احداث و سرمایه گذاری محاسبه میکند توزیع را

کند و آخرین بخش به هزینه ناشی از  وسط را محاسبه میفیدرهای فشار مت

ی  معادله قابل ذکر است که. توسط مربوط استدر فیدرهای فشارم تلفات

 .]۱۹-۲۰[، ]۳[ کند فیدرهای فشارمتوسط محاسبه می تلفات در) ۳(

ای  ریزی توسعه تک مرحله برنامهیود در نظر گرفته شده در مسئله ق

 : به شرح زیر استهای فوق توزیع  پست

فیدر ین برنامه ریزی مسیریابی بهینه ااز آنجا که در : شعاعی بودن شبکه) ۱

تغدیه گردد که گیرد، بنابراین باید هر بار تنها توسط یک پست  انجام نمی

 .گردد ارضا میاین قید توسط مفهوم خوشه بندی 

 حد :ها حد بارپذیری پست) ۲
ً
ظرفیت نامی % ۷۵اکثر بارپذیری معموال

 . ]۲۱[در نظر گرفته می شود 

)۵(  

کمتر د بایجریان عبوری از هر فیدر : حد حرارتی فیدرها فشار متوسط) ۳

 ].۳، ۱۵[باشد نوع فیدر  آن   حداکثر جریان مجاز از 

)۶ (  

آن   باشد تا% ۵از تر  باید کمام  بار    افت ولتاژ: افت ولتاژ ) ۴

 .]۱۵[کیفیت مطلوب تغذیه گردد بار در 

)۷(  

 بار بین و راکتانس فیدر به ترتیب مقاومت    و   )  ٧(در معادله 

ریزی برای رنامهدر این ب. )سب اهم بر کلیومترح بر( ام است  ام و پست 

 در مراکز ثقل هاوشه بندی پستخ ا استفاده ازابتدا ب ،کنترل افت ولتاژ

یعنی هر بار به نزدیکترین پست ممکن متصل ( گیرند میبارهایشان قرار
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، بارهایی که دچار بار به پست هاتخصیصانجام  از بعد سپس، )می گردد

که تا قبل از یی  ناسایی کرده و نوع هادی آن بارهاد را شهستن ولتاژافت 

ن به حد افت قید حرارتی انتخاب شده بودند را تا رسیداین بر اساس 

چار افت ولتاژ همچنان د، ولی اگر آن بار ]۱۸[ کنیمولتاژ مجاز اصالح می

 .مجاز باشد باید تعداد پست ها افزایش یابد غیر

 k-meansپیاده سازی مسئله برنامه ریزی بر مبنای الگوریتم  -۲-۲

-kهای یادگیری بدون نظارت الگوریتم  ترین الگوریتم یکی از ساده
means ای از  باشد که یک راه ساده و آسان برای دسته بندی مجموعه می

در این  ایست که از قبل تعیین شده است ها به تعداد مشخص خوشه داده

ی اقلیدسی  اساس کمترین فاصلهبر ها ها به خوشه الگوریتم تخصیص داده

در این مقاله برای کاهش فضای جستجو در تعیین  .]۲۲[گیرد  انجام می

پست های جدید بدون نیاز به مکان پست های کاندید از الگوریتم مکان 

k-means ار تا پست ها در مرکز ثقل بارهایشان قر استفاده شده است

 :]۱۶، ۲۲[بصورت زیر تعریف می شودتابع هدف  .گیرند

)۸(   

واصل اقلیدسی بین بارها و مجموع ف ، )۸(در معادله 

 یا فاصلهنرم  ، لق دارندهایی است که به آن تع پست

 بردار مختصات بار  که در آن استام  ام و پست   بار بین اقلیدسی

  .تعداد بارهاست  و ام است پست بردار مختصات   ام و   

بصورت زیر  k-meansالگوریتم ها بر پایه  مکان یابی بهینه پست

  :است

خوشه کزمر )های جدید تعداد پست(  تنها به تعداد )  گام اول 

های  ستو این مراکز به عالوه مختصات پبه طور تصادفی تولید شده   

 .الگوریتم داده می شودموجود به عنوان ورودی به  

)۹(  

 .ها موجود است پست تعداد که 

هایی که کمترین فاصله اقلیدسی تا ها به پستاختصاص بار) گام دوم 

 .آن را دارد 

)۱۰(  

 ،]۲۳[ محاسبه مرکز ثقل جدید با در نظر داشتن توان بارها )گام سوم

های موجود  زیرا مکان پست شود انجام می های جدید پست تنها برای که

 .ثابت باشدریزی  در طول برنامه باید

)۱۱(  

بصورت یک ضریب وزنی در محاسبه که  توان بارها ) ۱۱(در معادله 

 است، مجهز شده به یک ضریب تأثیر آورده شده است  مرکز ثقل بارها

بنابراین  .ظیم نمودثقل تنن بارها را در محاسبه مرکز بطوریکه بتوان سهم توا

به بارها بزرگتر،  بیشتر باشد مکان پست های تأثیر  هرچه مقدار ضریب

برداری کاهش میابد در این مقاله  های بهره زینهو به همان نسبت هنزدیکتر 

 .بدست آمده است ۲برابر با   بهترین جواب برای 

غییری در مکان تا زمانی که هیچ تتکرار گام دوم و سوم ) گام چهارم

 .های جدید حاصل نشود پست

بعد از اتمام الگوریتم خوشه بندی و مشخص شدن مکان پست های 

مدیریت  بدون در نظر داشتن ها پست دهی که حوزه سرویس از آنجاجدید 

 با معیار ، ها      پستبارگیری مجاز ظرفیت  قید حدو  دارایی
ً
و صرفا

در نظر داشتن این  منظور به بنابراین صله انجام شده است،نزدیکترین فا

بر  را ها به پستاختصاص بارها های اتصال،  سازی هزینه قیود، و حداقل

 ،]۲۴[برنامه ریزی دینامیکی پیشرو  بویسلهاساس ترتیب الویت اتصال 

 :دهیمبصورت زیر انجام میر دو مرحله د

 ها جدید تعیین ظرفیت الزم برای پست: مرحله اول

برابر برای تمامی پست های موجود اولیه بارگیری رفیت آزادظ) گام اول 

از آنجا که (های جدید  برای پستدرصد ظرفیت موجودشان و % ۷۵

  .شودمیدر نظر گرفته صفر ، )معلوم است نا برای آنها ظرفیت بهینه

به هر کدام از ام بار محاسبه تابع هزینه اتصال ) م دوم گا 

که قسمت ،تعریف شده است) ۱۲(معادله بصورت تابع هزینه .ها پست

 برای را) در صورت نیاز و در صورت مجاز( هزینه توسعه ظرفیت اول

از قسمت بعدی هزینه ثابت و بهره برداری  و دو محاسبه می کند پست

 .کندمیاسبه آن بار از پست مرتبط را مح کننده تأمین فیدر فشار متوسط

ظرفیت مجاز در نظر داشتن قید افت ولتاژ و ، برای  قسمت آخر

کدام از این قیود یک عدد  که در صورت تجاوز از هر ،استبارگیری پست 

 .بسیار بزرگ و در غیر اینصورت صفر است

)۱۲(  

 

و انتخاب ام  محاسبه شده برای بار  ی مقایسه توابع هزینه )ام سوم گ      

و  مناسبترین پست برای تغذیه آن بار که داری کم ترین هزینه است

 .این هزینه به عنوان هزینه اتصال  برای آن بار ی ذخیره
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وجود، در صورت  های باقیمانده انجام گام دوم و سوم برای بار) گام چهارم

  .پنجمو در غیر اینصورت رفتن به گام 

اتصال    ل، بر اساس مقایسه توابع هزینهتعیین الویت اتصا) گام پنجم

پست  بهبرای اتصال  آن، محاسبه شده برای بارها و انتخاب کوچکترین

ظرفیت آن  کردنو مشخص  )که در گام سوم مشخص شده بود(منتخبش

ظرفیت آزاد بارگیری آن روز نمودن و نیز ب) در صورت توسعه ظرفیت(پست

     . بعد از اتصال

پستها  بهه تمامی بارها تا زمانی ک تا ششم، های دوم تکرار گام) ششمگام 

 .وصل شود

 تخصیص نهایی بارها : مرحله دوم

این  در. بت به مرحله قبلی گام اول آن استتنها تفاوت این مرحله نس 

بصورت جدید  هابرای پست در نظر گرفته شده ظرفیت آزاد اولیهمرحله 

این . استقبلی  ز مرحلها اآنهاز ظرفیت نهایی بدست آمده برای % ۷۵

محتمل تخصیص بار مرحله اشتباهات  انجام می شود که به این دلیلکار 

 جدید ها حداقل ظرفیت الزم برای پستکه بدلیل عدم آگاهی از قبلی، 

 ششمگام های سوم تا  .را تصحیح نماید استرخ داده  )که درمرحله قبلی(

 .فرض اولیه انجام می گیرد مرحله با این در این ،قبلی مرحله

مراکز ثقل مربوط به  ،تخصیص بارها ای دو مرحلهبعد از انجام کامل 

ی سرویس  نسبت به حوزه دهیشان ای جدیدی که حوزه سرویسپست ه

خوش تغییر دست  ،k-meansالگوریتم آمده از خروجی  دهی بدست

 .کنیم به روز می) ۱۱(شده است را توسط معادله 

هزینه  توسعه ظرفیت برای پست ها در تابع هزینه معادله  در نظرگرفتنبا 

اتصال به نزدیکترین  برای ، در شرایطی که باری وجود داشته باشد که )۱۲(

هزینه اتصال به آن پست به  ،باشد، آن پست نیازمند توسعه ظرفیتش پست

بنابراین اگر ، توسعه ظرفیت برای آن پست افزایش می یابد ی هزینه اندازه

هزینه ثابت و بهره برداری برای اتصال آن بار به پست نزدیک بعدی کمتر 

اگر از دو قید ( از آن هزینه باشد، بار به پست نزدیک بعدی وصل می شود

 به نوعیو این موضوع  )تجاوز نکند رفیت بارگیریحد افت ولتاژ و حدظ

که  () ۱۲(معادله اول قابل ذکر است که اگر قسمت  .مدیریت دارایی است

را حذف کنیم، تخصیص بار ، )مربوط است پستهزینه توسعه ظرفیت به 

 . گیرد بدون در نظر گرفتن مدیریت دارایی انجام می

 ای الگوریتم حل مسئله برنامه ریزی تک مرحله -۲-۳

پست های فوق توزیع توسط  تک مرحله ای مقاله برنامه ریزیاین در  

شده است انجام  k-meansیک روش ابتکاری بر مبنای خوشه بندی 

ها و نوع  وزه سرویس دهی پست، ظرفیت، ح، بطوری که بتواند مکاناست

 فیدر های فشار متوسط را بدون نیاز به مکان پست های کاندید تحت قیود

 می توان روند کلی الگوریتم حل که درفلوچا. فنی و اقتصادی تعیین نماید

 

 

 

 خیر                      

 بله                                         

            

 

 

      

                                                       

                    

 

 خیر                                                  

 بله                                                                    

 

 

 

 :آورده شده است را بصورت زیر خالصه نمود ۱شکل رت -

اد پست به تعدهای اولیه برای انجام برنامه ریزی  تعداد پست) گام اول

 .)(می باشد های موجود 

پست از مجموع حداکثر ظرفیت % ۷۵می شود که  بررسی) گام دوم

ها  پست، در غیر اینصورت به تعداد باشد از مجموع کل بارها بزرگترها 

و دوباره این شرط بررسی می گردد در صورت برقرار  شدهاضافه  واحد یک

 .بودن به گام سوم می رود

)۱۳(  

مجموع کل بارها است که از مجموع کل توان  ، )۱۳(که در معادله 

عنوان تلفات در شبکه به که ( آنها کل از مجموع% ۲وه مصرفی بارها بعال

ممکن است % ۲این . محاسبه می شود )فشار متوسط در نظر گرفته شده

 .ت باشدبه نسبت نوع شبکه متفاو

برای تعیین  ، ۲-۲بخش تشریح شده در انجام الگوریتم ) گام سوم

 .پست    تعداد برایها   پست مکان، ظرفیت، حوزه سرویس دهی بهینه

 .برای خروجی گام قبلی) ۱(محاسبه تابع هزینه معادله ) گام چهارم

و مقایسه آن با حداکثر تعداد اضافه کردن به تعداد پست ها ) گام پنجم

سوم و  تعداد حداکثر انجام گامتعیین شده، در صورت کوچکتر بودن از 

 .شمتن به گام شچهارم و در غیر اینصورت رف

k=Nes 

مقایسه مجموع ظرفیت پستها با کل 

 بارها

 ه بندیاجرای الگوریتم خوش

k-means  برای تعیین

 جدیدهای  مکان پست

k=k+1 

ها  پست دهی تعیین حوزه سرویس

براساس اولویت اتصال بارها 

  ریزی دینامیک پیشرو  توسط برنامه

برای این  TCkمحاسبه تابع هزینه 

 تعداد پست و ذخیره  آن

و انتخاب   kمقایسه تابع هزینه محاسبه شده برای تعداد مختلف 

 کوچکترین به عنوان جواب مسئله برنامه ریزی

 شروع

 پایان

k=kmax 

یتم پیشن :۱شکل   هادیفلوچات الگور
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مقایسه تابع هزینه محاسبه شده برای تعداد مختلف پست ) گام ششم

به عنوان جواب بهینه مسئله  ها پست ی ازتعداد آن و انتخابطرح ها 

 .استمترین هزینه ک ریزی که دارای  مهبرنا

  سازی شبیه نتایج -۳

درمحیط متلب نوشته شده  )۱فلوچارت شکل ( الگوریتم پیشنهادی  

و با وارد نمودن اطالعات مربوط به منطقه مورد مطالعه اعم از  است

 از تصادی می توان نتایج حاصلاطالعات الکتریکی، جغرافیایی و اق

ازی توسط سیستمی با قدرت این شبیه س.ریزی را دریافت نمود برنامه

 ۱٫۶در فرکانس کاری  )Intel Core i7( هپردازندگی هفت هست

. گیگابایت انجام شده است RAM( ۴ (گیگاهرتز با حافظه جانبی 

کیلومتر از  ۱۵ � ۱۵با مساحت  ،شبکه واقعییک ، منطقه مورد مطالعه

در دسترس ] ۲[که داده های مربوط به این شبکه در (  شمال تهران است

مطالعاتی نشان  ی منطقهرا برای قسمت الف سال مبنا  ۲شکل . )می باشد

 ۵/۲×۵/۲های مربعی کوچک  مطالعاتی به ناحیه ی منطقه. می دهد

که مجموع بارهای هر بخش در  تقسیم شده است" بخش"کیلومتری بنام 

توسط میزان  بخشبزرگی بار هر  ۲در شکل .مرکز ثقل آن بخش وجود دارد

 .پررنگ بودن رنگ آن بخش نشان داده شده است 

که اطالعات مربوط به آنها  استپست موجود  هفتاین شبکه دارای  

سال است که  ۱۰افق مطاالعاتی یک دوره  .آورده شده است ۱در جدول 

. ای انجام می گیردزی برای این شبکه بصورت تک مرحلهه ریبرنام

و نرخ %  ۵وافت ولتاژ مجاز] ۲% [۷۵حداکثر مجاز بارگیری پست ها 

 /تومان ( ۲۲۷و هزینه اتالف انرژی % ۸و % ۱۰بهره و نرخ تورم به ترتیب 

اطالعات  ۲جدول . ]۳[در نظر گرفته شده است ) کیلو وات ساعت 

های جدید را نشان می دهد و   مربوط به مقدار مجاز برای توسعه پست

ت اقتصادی و فنی ترانسفورماتور های فوق توزیع و  انیز اطالع ۳جدول 

 .دهد های مختلف آن نشان می را با ظرفیت kv ۲۰/۶۳پست 

 ]۲[اطالعات مربوط به پست های موجود  :۱ جدول

موجود پست  )MVA(ظرفیت موجود پست ظرفیت قابل توسعه  
۰ ۶۰ S1 
۰ ۴۵ S2 

۱۵ ۴۵ S2 
۱۵ ۶۰ S4 
۰ ۴۵ S5 
۰ ۴۵ S6 

۱۵،۳۰ ۶۰ S7 
 

  اطالعات مربوط به پست های جدید :۲ جدول

 پست جدید )MVA(ظرفیت های پیشنهادی

۱۵،۳۰،۴۵،۶۰،۷۵،۹۰  )S8( 

۱۵،۳۰،۴۵ )S9( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات مربوط به خرید ترانسفورماتور و احداث پست ها :۳ جدول

 هزینه )MVA(ظرفیت 

 ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۶۰ ۷۵ ۹۰ )تومان ۱۰۸(

 ترانس ۸٫۳ ۱۶٫۵ ۲۴٫۷ ۳۳ ۴۱ ۴۹٫۵

 پستاحداث  ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۴۵ ۱۵۰

یتم پیشنهادی با حالت  :۴ جدول بدون در نظر گرفتن مقایسه نتایج الگور

یت دارایی  مدیر
 با مدریت دارایی بدون مدیرت دارایی

ت
پس

ینه 
هز

  

)
۱۰

۶
ون

یلی
م

( 

د 
ص

در

ری
رگی

با
ت  

رفی
ظ )

M
V

A
( 

ینه
هز

  

)
۱۰

۶
ون

یلی
م

( 

د 
ص

در

ری
رگی

با
ت  

رفی
ظ

M
V

A
 

۳۱۲۵ ۷۳% ۶۰ ۳۱۲۵ ۷۳% ۶۰ S1 

۲۰۶۴ ۶۴% ۴۵ ۲۰۶۴ ۶۴% ۴۵ S2 

۶۶۷۳ ۶۳% ۶۰ ۳۲۹۰ ۷۱% ۴۵ S3 

۲۴۶۵ ۷۴% ۶۰ ۲۴۶۵ ۷۴% ۶۰ S4 

۲۱۹۷ ۵۶% ۴۵ ۳۴۲۲ ۷۰% ۴۵ S5 

۱۲۴۶ ۵۸% ۴۵ ۱۲۴۶ ۵۸% ۴۵ S6 

۶۰۸۹ ۶۲% ۷۵ ۶۰۸۹ ۶۲% ۷۵ S7 

۴۵۱۷۰ ۷۲% ۷۵ ۴۵۱۷۰ ۶۷% ۷۵ S8 

 مجموع  ۶۶۸۷۱ مجموع  ۶۹۰۳۰
 
  برای تخصیص بار ها ASSA مقایسه روش پیشنهادی با روش :۵ جدول

  روش پیشنهادی ASSAروش 

 )ميليون106(ها هزینهمجموع  ۶۶۸۷۱ ۷۲۰۲۷
 )ثانیه(زمان  ۹۷٫۸ ۳۸٫۵۸

 

  اطالعات. ، نتیجه اجرا الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد)ب( ۲شکل 

در دو حالت در نظر گرفتن  برداری طرح، مربوط به هزینه ها ثابت و بهره

 ۴ای در جدول  گرفتن آن بصورت مقایسه مدیریت دارایی و بدون در نظر

 

 
نتیجه  )ب]. ۲[منطقه ی مطالعاتی در سال مبنا ) الف :۲شکل 

یتم پیشنهادی در سال افق  حاصل از الگور
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همانطور که مشاهده می شود بدون در نظرگرفتن . آورده شده است

، هزینه ناشی از آن به هزینه ۳مدیریت دارایی بدلیل توسعه ظرفیت پست 

های طرح تحمیل شده، در صورتی که با در نظر گرفتن مدیریت دارایی، 

را دریافت  )۲در شکل ( ۱۸ بارریست،که دارای ظرفیت آزاد بارگی ۵پست 

 نیز ۵جدول  .، جلوگیری نموده است۳کرده و از توسعه ظرفیت پست

در این  اجرا الگوریتم پیشنهادی با روش تخصیص بار ارائه شده نتایج

، ۳شکل  .کند ارائه شده را مقایسه می ]۱۹[که در  ASSAمقاله و روش 

  .ن می دهدبارها را نشا ودار در صد افت ولتاژ باسنم

 یریگ جهینت -۴

-kبندی  در این مقاله یک روش ابتکاری بر مبنای الگوریتم خوشه 

means های فوق توزیع  ای پست ریزی تک مرحله گرفته شد تا برنامه بکار

دهی بدون  را با هدف تعیین بهینه مکان، تعداد، ظرفیت و حوزه سرویس

ها، تحت قیود رایج فنی و اقتصادی انجام  نیاز به مکان کاندید برای پست

در جهت راهبرد حل مسئله تطبیق داده  k-meansالگوریتم  بنابراین. دهد

.  شده است و راه کارهای ابتکاری جهت اعمال قیود معرفی گردیده

ی  توان بارها در تعیین مکان بهینه تأثیری جهت تنظیم سهم ضریب

ی  های شبکه ی جدید معرفی شد که بتواند در جهت کاهش هزینهها پست

عالوه  .های بزرگتر تعیین نماید ها را نزدیک به بار فشار متوسط مکان پست

در نظر گرفتن بحث  ها با دهی پست  ی سرویس زهبر آن برای تعیین حو

که در ای برای اتصال بار به پست معرفی گردید   تابع هزینهمدیریت دارایی 

 به ترتیب الویت اتصال، که بر اساس تمامی بارهایند تکراری آی یک فرط

 ی ها بنا شده است درجهت کاهش هزینه ریزی دینامیکی پیشرو برنامه

و حد ظرفیت  مجاز با در نظر گرفتن قیود افت ولتاژشبکه، و  تحمیلی به

  .گردند مجاز بار گیری به پست مناسب متصل 
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