
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
No. F-16-PDS-1700 

ي توزيع انرژي شبكه بهينهطراحي مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط در 
  بار برآوردقطعيت عدمحضور الكتريكي در 

 

  2، حميد فلقي1زادهزهرا اسماعيل

  گروه قدرت، دانشكده مهندسي، دانشگاه بيرجند، كارشناسي ارشد آموختهدانش. 1

  رتگروه قد، دانشكده مهندسي، دانشگاه بيرجند، استاديار. 2

  بيرجند، ايران
z.esmaeilzadeh@yahoo.com 

 
در اين مقاله روشي براي مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط  —چكيده 

ي توزيع ارائه شده قطعيت در اطالعات بار شبكهبا در نظر گرفتن عدم
 نوع هادي مورد استفاده شده درشده مسير بهينه و است. روش ارائه

نمايد. تابع هدف مسأله شامل هزينه را تعيين ميفيدرهاي فشارمتوسط 
تابع باشد. هاي فني مسأله ميو ريسكهزينه تلفات انرژي  تجهيزات،

هدف پيشنهاد شده و قيود مرتبط به آن نوعي مدل غيرخطي را تشكيل 
قطعيت موجود در اطالعات سازي عدمدهند. از تئوري فازي براي مدلمي

گيري زنبورعسل يتم چندهدفه جفتسازي مسأله از الگوربار و براي بهينه
 سيستمهاي متعددي بر روي استفاده شده است. در انتها با انجام آزمايش

  نمونه كارايي مدل پيشنهادي نشان داده شده است.

عدم؛ ريسك؛ سازي با اهداف چندگانهبهينه —هاي كليدي هواژ
  مسيريابي بهينه فيدرهاي فشارمتوسط ؛فازي؛ هاقطعيت

  مقدمه .١
باشد هاي قدرت ميهاي اساسي شبكهي توزيع يكي از زير سيستمشبكه

كند. بنابراين كه نقش واسطه را بين سيستم انتقال و مصرف كننده ايفا مي
اي انجام شود كه ساختار پيشنهادي عالوه بر كاركرد در گونهطراحي بايد به

مناسب  ها، ظرفيتهايي نظير حدود مجاز ولتاژ باسشرايط بهينه محدوديت
ي توزيع بخشي از خطوط و غيره در شبكه را ارضا نمايد. از طرفي در شبكه

اطالعات، به دليل خطاهاي موجود در پارامترهاي شبكه (مثل اشتباه در طول 
باشند قطعيت مييا نوع خط و خطا در مقدار بار گره) كم و بيش همراه با عدم

هاي فازي ، تئوري مجموعهقطعيت موجود در مسألهسازي عدم]. براي مدل1[
از طرفي مطالعه طراحي سيستم توزيع به مسائل ]. 2باشد [يك راه حل مي

بيني بار، طراحي ها شامل پيششود. اين زيربخشفرعي كوچكتري تقسيم مي
هاي توزيع، طراحي فيدرهاي فشارمتوسط توزيع، طراحي پستهاي فوقپست

ي مسيريابي اين مقاله به مسألهباشد. در و طراحي فيدرهاي فشارضعيف مي
] با استفاده از روش 3مرجع [ درفيدرهاي فشار متوسط پرداخته شده است. 

با مقادير نقاط  ايفشارمتوسط در منطقه هايمسيريابي فيدر ،ترين فاصلهكوتاه
سازي الگوريتم گداختگي شبيهاز ] 4. در مرجع [شده استبار معين انجام 

تابع هدف آن است؛ و شبكه استفاده شده  هايشده براي مسيريابي فيدر
باشد. در انرژي تغذيه نشده مي تركيبي از هزينه ثابت، هزينه متغير و هزينه

] به ترتيب با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني 5و  6مراجع [
متناسب با رشد ساالنه بار صورت گرفته  ي توزيعمورچگان، توسعه شبكه

، ي توزيعطراحي شبكه چندهدفه ي] براي حل مسأله7و  8جع [است. در مرا
اما  شده است؛توابع هدف به صورت توابع عضويت از مجموعه فازي مدل 

  قطعيت در نقاط بار لحاظ نشده است.عدم

هاي تعيين نوع هاديهدف دستيابي به يك مسير بهينه و  مقالهدر اين 
قطعيت در ا لحاظ كردن عدمفيدرهاي فشارمتوسط ب مورد استفاده شده در

قطعيت موجود در سازي عدمبراي مدل .باشدميي توزيع اطالعات بار شبكه
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سازي مسأله از الگوريتم چندهدفه اطالعات بار از تئوري فازي و براي بهينه
روش بيان شده با انجام  كارايي گيري زنبورعسل استفاده شده استجفت

 نشان داده شده است. مطالعات عددي بر روي سيستم نمونه

 ھاقطعيتسازی عدممدل .٢
وان نقاط بار ميزان ت فيدرهاي فشارمتوسط مسيريابي يبراي حل مسأله 

حي از طريق باشد. از آنجا كه مقادير توان نقاط بار نوانواحي مورد نياز مي
قطعيت بيني بار همراه با عدم آيند و خود بحث پيشبيني بار بدست ميپيش

به كار ميهاي فازي كه براي بيان مقادير نادقيق فاده از مجموعهاست لذا است
كه ميزان توان بارها بصورت فازي رود، مد نظر قرار گرفت. بنابراين زماني
صورت فازي بدست هم به خطوط لحاظ شود ولتاژ نقاط بار و حد بارگذاري

شود كه با بيان مقدار بار هر ناحيه باعث ميسازي براي آيند. لذا اين مدلمي
  ].10تري دست يافت [ه اطمينان مناسبي به نتايج واقعييك حاشي

  فازي بار سازيلمد .٢٫١

 ايذوزنقهصورت يك عدد فازي هبيني شده هر نقطه بار بميزان توان پيش
  . ]11و12[ ) تعريف شده است1رابطه ( و 1مطابق شكل  شكل

  

  
  زي بارسازي فا: مدل1شكل 
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سازي ولتاژ و حد بارگذاري خطوط مدل .٢٫٢
 فشارمتوسط

ه فازي انتقال ميسازي بار در حوزه فازي، كل مدل شبكه به حوزبا مدل
اعداد فازي خواهند  نيز رو بارگذاري تجهيزات و ولتاژ نقاط باريابد. از اين 

نمايش  kVصورت يك عدد فازي هب k نقطه بارولتاژ در  2بود. در شكل 
صورت اعداد هاست. در اين شكل حدود مجاز باال و پايين ولتاژ نيز بداده شده

  .]13[نشان داده شده است  maxVو  minVقطعي 

)2(  
maxmin

~
VVV k   

پذيري به عدم رعايت اين محدوديت را با يك درجه امكانتوان مي
  ) تعيين نمود.3صورت (

  
  سازي فازي ولتاژ يك نقطه بار : مدل2شكل 

  

][100 0
0
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K
 )3( 

صورت فازي، حد بارگذاري سازي بارها بهاين مسأله با توجه به مدلدر 
بنابراين حد بار  آيد.ورت اعداد فازي بدست ميصهب خطوط فشارمتوسط

شود. تخطي كثر حد بارگذاري آن خط محدود ميبا حدا خطگذاري هر 
  شود.) تعريف مي4و رابطه ( 2خط همانند شكل ناشي از حد بارگذاري هر 

)4(  ][100 0
0

Total

r
P A
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S

k
  

 مسأله فرموالسيون .٣

 تابع هدف مسأله .٣٫١

 بخش اول تابع هدف هزينه

 هاي ثابت مسيريابي فيدرها، هزينههزينه ين مسأله تابع هدفدر ا
ه تلفات هاي متغير آن يعني هزينهاي احداث خطوط) و نيز هزينه(هزينه

  شود:انرژي ساالنه را شامل مي
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ام ، kهزينه نصب فيدر  kCost، امkطول فيدر  kL)، 5در رابطه (
  ،ضريب تلفاتlc  هزينه تلفات انرژيkr  مقاومت فيدرkام وkI 

  .باشندام ميkجريان فيدر 

  بخش دوم: تابع هدف ريسك
حداقل تخطي ناشي از اضافه بار در در اين تابع هدف، به دنبال يافتن 

افت ولتاژ نقاط بار است. مدل رياضي اين تابع هدف به صورت  خطوط و
  ) بيان شده است.8تا  6( روابط

)6(  LkPLPL NkSS  ,max max  

)7(  LkVDVD NkSS  ,max max
 

)8(  maxmax,maxmin  VDPLR SSf  

تابع هدف ناشي از  Rfبيانگر تعداد نقاط بار،  LNدر روابط باال، 
kPLSريسك فني مسأله،  ام، kاحتمال تخطي ناشي از اضافه بار در خط  ,

kVDS   باشند.ام ميkل تخطي ولتاژ از حدود ولتاژ در نقطه بار احتما ,

  قيود .٣٫٢
ديت بايد محدو مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسطي طور كلي در مسألهبه
ي ولتاژ، رعايت ساختار شعاعي يت ظرفيت فيدرها، محدوديت اندازهرعا

قيد اول در تابع  مقاله دوي بارها رعايت شوند. در اين شبكه و تامين همه
ي طراحي سيستم توزيع، هر بار سازي شده است. اما در حل مسألههدف مدل

تنها بايد از يك پست تغذيه گردد تا ساختار شعاعي سيستم رعايت گردد. 
ي مشتركين بوده، يستم قدرت تأمين تقاضاي برق كليههدف اصلي يك س

تم توزيع اطمينان يافتن ي طراحي سيسراين از جمله قيود اصلي در مسألهبناب
  باشد.ي تمام بارها در شبكه مياز تغذيه

ي روش حل مبتني بر الگوريتم چندهدفه .۴
 گيري زنبور عسلجفت

نسخه چندهدفه  MHBO(1(عسل گيري زنبوري جفتالگوريتم چندهدفه
ارائه شده توسط بزرگ حداد و  HBO(2(عسلگيري زنبور الگوريتم جفت

                                                            
1 Multi-Objective Honey Bees Optimization 
2 Honey Bees Optimization 

]. در اين الگوريتم از نحوه زندگي واقعي 16ست [ا 2006همكاران در سال 
مطالعه رفتار زنبورهاي عسل كارگر در تغذيه زنبورعسل استفاده شده است. 

گيري، الگوريتم جديدي طراحي و توسعه داده، كه ملكه و پرواز جفت
]. 17اي حل كرد [توان مسائل پيچيده مهندسي را با كمك آن به شكل بهينهمي

گيري با اساسي اين الگوريتم به روش جايگزيني ملكه در جفتهاي از ويژگي
هاي نژاد و تغذيه بچهگيري، اصالحزنبورهاي نر برتر و منتخب، روش جفت

توليد شده توسط زنبورهاي كارگر و نيز به شيوه تغذيه ملكه توسط زنبورهاي 
]. 18[ كارگر در رسيدن به نسل برتر و در نتيجه يافتن پاسخ بهينه اشاره نمود

توان به صورت گيري زنبور عسل را ميسازي جفتطور كلي الگوريتم بهينهبه
  هاي اساسي زير خالصه نمود:گام

شود كه درآن ملكه (جواب گيري آغاز مي: الگوريتم با پرواز جفت1گام 
هاي خود را از بين زنبورهاي نر جهت پر نمودن برتر) به طور تصادفي جفت

نمايد. در اين هاي جديد انتخاب ميدر نهايت توليد بچهمحفظه اسپرم خود و 
مرحله ملكه با هر زنبور نر طبق تابع احتماالتي نورد (آبكاري) زير عمل 

  گيري ملكه)دهد: (جفتگيري را انجام ميجفت

)9(  0)
)(

exp(),(Pr q
tS

f
DQob 


  

  كه درآن:

),(Pr DQob

بـه حجـم    Dاحتمال اضافه شـدن اسـپرم زنبـور نـر     
گيـري  با احتمـال يـك جفـت    Qمحفظه اسپرم ملكه 

  موفق
f  اختالف بين تابع برازش ملكه و زنبور نر  
)(tS   سرعت ملكه در لحظهt  
0q  0و1ار تصادفي بين (مقد(  

ملكه طبق  E)(و انرژي اوليه  S)(پس از هر انتقال در فضا، سرعت 
  يابند:معادالت زير كاهش مي

10)()1(   tStS   )16(  

10)()1(  tEtE   )17(  

 ه و ضريبي براي كاهش سرعت ملك  ضريبي براي ميزان كاهش
باشد. در پايان عمل پرواز گيري ميانرژي ملكه بعد از هر عمل جفت

گيري ميزان انرژي و سرعت ملكه كاهش يافته به طوري كه تقريباً جفت
  توان آن را صفر در نظر گرفت.مي

هاي ملكه ر با ژنهاي زنبور ن: بچه زنبورهاي جديد با جابجايي ژن2گام 
  ها):شوند (توليد نسل جديد بچه) ايجاد مي18طبق رابطه (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  قطعيت برآورد بارهاي توزيع انرژي الكتريكي در حضور عدممسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط در طراحي بهينه شبكه
تهران، ايران 5139 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي  

 4  

 

)10( 
10

)12(1





 parentparentparentchild  

: در اين مرحله زنبورهاي كارگر به پرورش و ارتقاء نسل بچه 3گام 
  پردازند: (پرورش و ارتقا نسل بچه زنبورها)زنبورها طبق رابطه زير مي

)11( 
10]1,0[

)(





 k

i
k
i

k
i BroodBroodBrood  

يك عدد ثابت  ) و 0و1يك عدد تصادفي بين (  ،)11در رابطه (
  باشد.مي

هاي ها به عنوان جواب: در اين مرحله بعد از مرتب كردن بچه4گام 
جديد مسأله با توجه به ميزان ترقي كه در نسل زنبور بر اساس تابع برازش 

ها انتخاب شده و در صورت داشتن شود، بهترين از بين آنميكارگرها ايجاد 
برازندگي بهتر نسبت به ملكه موجود، جانشين ملكه براي انجام پرواز 

شود. در غير اين صورت ملكه موجود به گيري بعدي در مسأله ميجفت
شود. گيري ميهاي جديد، دوباره وارد عمل جفتمنظور توليد بچه
  لكه)(جايگزيني بهترين م

: در صورتي كه شرايط خواسته شده در الگوريتم ارضاء شود ملكه 5گام 
شود. در غير اين صورت نسل موجود به عنوان جواب نهايي انتخاب مي

جديد از زنبور نر توليد شده و كليه مراحل قبل تا رسيدن به شرايط اتمام حل 
  شود (اتمام الگوريتم).مسأله، دوباره تكرار مي

  روش پارتو در الگوريتمبه كارگيري  .۴٫١
سازي با معيارهاي چندگانه، اهداف طرح كه هر يك در مسائل بهينه

]. 17باشند بايد به طور همزمان بهينه شوند[اي ميداراي نقطه بهينه جداگانه
ها اي از پاسخدر اين گونه مسائل به جاي يك پاسخ بهينه واحد، مجموعه

دهند به اين مجموعه، ا نشان ميوجود دارند كه تعامل ميان اهداف طرح ر
ي شود. با توجه به اهميت نسبي اهداف جبهههاي) كارا گفته ميي(پاسخجبهه

سازي با اهداف كارا از ديدگاه طراح برتري متفاوتي خواهند داشت. در بهينه
  شوند.بندي ميها مبتني بر مفهوم نامغلوبي رتبهچندگانه پاسخ

تابع هدف  nسازي با معيارهاي چندگانه كه داراي در يك مسأله بهينه
گويند اگر و فقط اگر دو شرط زير  Yرا غالب بر پاسخ  Xباشد، پاسخ مي

  برقرار باشند.

 X ي اهداف، بدتر از در همهY .نباشد  

X كي از اهداف حداقل بر يif  برتر ازY باشد.  

  صورت رياضي بصورت زير بيان نمود.توان بهعبارت فوق را مي

)12(   
  









)()(,...,1

)()(,...,1

YfXfni

YfXfni
YX

ii

ii 

fXXبردار تصميم   ي نسبت به مجموعهfXA   نامغلوب
  باشد اگر و تنها اگرمي

)13(  aXAa :  
X ي پارتو است اگر و تنها اگر نسبت به بهينهfX .نامغلوب باشد  

توان را بهينه دانست از اين نظر كه نمي Xتوان بردار تصميم بنابراين مي
ا بدتر هيچ يك از اهداف آن را بهبود داد، بدون آن كه مقدار هدف ديگر آن ر

  شود.نمود. به چنين جوابي بهينه پارتو گفته مي

ي پارتو در يك مسأله چندهدفه مجموعه هاي بهينهمجموعه تمام جواب
شوند. بهينه پارتو و بردارهاي هدف متناظر با آن جبهه بهينه پارتو ناميده مي

ه صورت زير ب Aمجموعه همه بردارهاي تصميم نامغلوب در مجموعه 
  شود:فرض مي

)14(  AatedDoNonisaAaAP min)(  
مجموعه نامغلوب است و مجموعه  Aبا توجه به  AP)(مجموعه 

))((بردارهاي متناظر  APF باشد. به عالوه نيز جبهه نامغلوب آن مي
)(مجموعه  fP XPX   مجموعه بهينه پارتو و)( PP XFY   جبهه

برابر با  A]. به عبارت ديگر وقتي مجموعه 19شود [بهينه پارتو تعريف مي
جبهه بهينه  AP)(باشد، آنگاه مجموعه  fXهاي شدني مجموعه جواب
  كند.پارتو را توليد مي

انتخاب بهترين پاسخ در طراحي  .۴٫٢
  چندهدفه

هاي پارتو سازي چندهدفه يافتن مجموعه جوابهدف از بهينه
(نامغلوب) مسأله مورد نظر است. بنابراين در اين مقاله به منظور مشخص 

ي كارا براي استفاده كاربر از حل پيشنهادي از بين اعضاي جبههنمودن راه
  ].15ست [ااستفاده شده max-minروش 

در مجموعه  kدر اين روش مقادير توابع هدف متناظر با هر پاسخ 
,(ي هاي كارا، با استفاده از رابطهپاسخ

~
( ,, kRkc ff شوند.نرماليزه مي  

)15(  ),
)

~
(

(
minmax

,max

minmax

,max

















RR

kRR

cc

kcc

ff

ff

ff

fRf
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kcf، )15ي (در رابطه ,

و  maxcf تابع هزينه، زدايي شدهمقدار فازي ~
maxRf هاي كارا براي دست آمده از ميان پاسخترتيب بيشترين مقدار بهبه

زدايي شده)، ريسك فني است. پارامترهاي توابع هدف اقتصادي (مقدار فازي
mincf  وminRf دست آمده اين توابع ن مقدار بهترتيب كمترينيز به

  دهند.هاي كارا را نشان ميهدف از ميان پاسخ

سازي مقادير توابع هدف، ابتدا حداقل مقدار توابع هدف پس از نرماليزه
هاي نامغلوب محاسبه و پس از آن گزينه نرماليزه شده هر يك از جواب

راين با شود. بنابمطلوب (جواب نهايي) با حداكثر مقدار انتخاب مي
مندي را بهترين پاسخ مسأله كه بيشترين رضايت min-maxكارگيري روش به

  شود.داراست، انتخاب مي

 عددي مطالعه .۵

در اين قسمت جهت نشان دادن كارايي مدل پيشنهادي ارائه شده، 
قطعيت موجود در مسأله با در نظر گرفتن عدم مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط

] انجام شده است. براي استفاده از 3[ نقطه بار 25 با ينمونه منطقهبر روي 
  نوشته شد. Matlabافزار نهادي برنامه مربوطه در محيط نرمروش پيش

  سيستم نمونهمعرفي  .۵٫١
براي اجراي روش نشان داده شده است  3طور كه در شكل همان

مكان بار و ميزان بار معلوم و يك پست  24كه شامل پيشنهادي يك منطقه 
اطالعات مربوط به  .مورد بررسي قرار گرفته است 1واقع در گره يع توزفوق
آورده شده است.  1 ها در جدولصوصيات فني و اقتصادي انواع هاديخ

مسأله از جمله هزينه تلفات انرژي، ضريب ساير پارامترهاي فني و اقتصادي 
در نظر گرفته شده  9/0و  kwh(1/0 ،6/0/$(ترتيب قدرت و ضريب توان به

در اين  درصد لحاظ شده است. 3افت ولتاژ  . در اين شبكه حداكثرستا
به ازاي هر خط خارج شده از پست در نظر  k75$مطالعه هزينه پست 

  گرفته شده است.

   
  : مكان نقاط بار سيستم مورد مطالعه3شكل 

  هادي: خصوصيات فني و اقتصادي ها1جدول 
مقاومت   نوع هادي

)/( km
راكتانس 

)/( km  

حد حرارتي 
(A) 

  هزينه
)$/km(  

1 2/1  4/0  90  15  
2 9108/0  3797/0  125  20  
3 3655/0  2520/0  150  28  
4  2359/0  2402/0  250  30  

با  فشارمتوسط فيدرهايبهينه  مسيريابي .۵٫٢
 طالعات بارقطعيت در ادر نظر گرفتن عدم

با در نظر گرفتن  مسيريابي فيدرهاي فشارمتوسطاين قسمت به  در
كارگيري روش پيشنهادي قطعيت در نقاط بار پرداخته شده است. با بهعدم

توزيع و روش جستجوي  يمسيريابي فيدرهاي فشارمتوسط در طراحي شبكه
اند. آمدهمورد مطالعه به دست  يمنطقههاي كارا در ، پاسخMHBOمبتني بر 
 15 ،قطعيتآمده تحت ميزان عدم دستهاي كاراي بهفضاي پاسخ 4در شكل 

ب گرافيكي با استفاده از مدل چندهدفه پيشنهادي در قالدرصد توان نقاط بار 
است. هر نقطه از اين شكل در واقع مكان هندسي شدهدوبعدي نمايش داده

  متناظر با آن است.ف پاسخ كاراي مربوطه با توجه به مقادير تابع هد

دد با اجراي اين الگوريتم گرمشاهده مي 4طور كه در شكل مانه
له دست آمده است. انتخاب پاسخ نهايي مسأهاي كارا بهاي از پاسخمجموعه

توان روش قطعي بيان نمود. در اين شبكه به به نظر طراح بستگي دارد و نمي
-maxاي كارا، از روش هاب پاسخ طراحي شبكه از ميان پاسخمنظور انتخ

min 6). شكل 5ت (شكل عنوان پاسخ پيشنهادي مسأله استفاده شده اسبه 
كمترين ميزان تخطي ناشي افت ولتاژ در اي دهد كه داررا نشان مي مسيريابي

داراي  7ساختار شكل  .است نقاط بار، حدبارگذاري خطوط و بيشترين هزينه
) اعداد نوشته شده 7- 5هاي(در شكلالزم به ذكر است  باشد.حداقل هزينه مي

  باشد.باالي خطوط به رنگ قرمز بيانگر نوع هادي استفاده شده در آن خط مي

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5
x 10

4

Risk (%)

C
o

s
t 

($
)

Best Solution

  
  هاي كارا در مسيريابي فيدرهافضاي پاسخ :4شكل 
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 گيرينتيجه

مسيريابي فيدرهاي فشار متوسط در در اين مقاله مدل جديدي براي 
قطعيت در صورت چندهدفه و در نظرگرفتن عدمي توزيع بهطراحي شبكه

قطعيت در سازي عدمارائه شده است. در اين مسأله مدل بيني بارپيش
وري مجموعه فازي انجام شده است. اين مدل اطالعات نقاط بار به كمك تئ

يك مقدار بار براي نقاط  مسيريابي فيدرهابر خالف مدل معين (كه تنها در 
گيرد) با در نظر گرفتن بازه وسيعي از مقادير بار براي نقاط بار بار در نظر مي

كند. در قالب يك قطعيت ذاتي شبكه را با دقت بيشتري مدل ميآينده عدم
بندي شده كه در آن هدف مسأله ي با معيارهاي چندگانه فرمولمدل رياض

هاي فني در محيط برداري و ريسكگذاري، بهرههاي سرمايهسازي هزينهكمينه
شده در اين مقاله ناشي از قطعيت ارائه گرديده است. ريسك معرفيعدم
  باشد.خطوط مي طي ولتاژ نقاط بار و حد بارگذاريتخ
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