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بر  یقدرت مبتن عیشبکه توز یمساله طراح تحقیق، نیا در — چکیده

زنبورعسل در  تمیپست با استفاده از الگور یابیجا حاصل از هاینهیهز

 نیا ی( انجام شده است. برایدیو خورش ینو )باد یمنبع انرژ دوحضور 

نصب  یبرا دیبر ده نقطه بار و دوازده نقطه کاند یمبتن ایمنظور، شبکه

مطرح  ویسه سنار یشنهادیمدل پ نیا یشده است. برا پست در نظر گرفته

حضور هر کدام  ریو مطالعه تأث یبررس وهایح سنارهدف از طر شود،یم

 .تابع هدف است یپارامترها یرو

 

 دیزنبورعسل، تول تمیپست، الگور نهیبه یابیجا —های کلیدی  هواژ

 .یشعاع عیشبکه توز ع،یشبکه توز ینو، طراح یپراکنده، منابع انرژ

 مقدمه  .1

و خورشید در  های تجدید پذیر نظیر باد از انرژی ربازیدهر چند بشر از 

های فسیلی نظیر  نمود، ولی با کشف منابع سوخت زندگی خود استفاده می

های تجدید پذیر  های آن، استفاده از انرژی سنگ و نفت و جذابیت زغال

 07که بحران جهانی نفت در دهه  تدریج به فراموشی سپرده شد. تا این به

از منابع دیگر  میالدی باعث شد کشورهای صنعتی جهان به استفاده مکمل

ای روی بیاورند. در آغاز،  های تجدید پذیر و هسته انرژی، نظیر انرژی

گذاری باال و  های تجدید پذیر با موانعی نظیر هزینه سرمایه استفاده از انرژی

مرور زمان، پیشرفت تکنولوژی  صرفه نبودن اقتصادی روبرو بودند؛ اما به به

همچون کاهش آلودگی  صنعتی و نیز لحاظ کردن مزایای جانبی

های تجدید پذیر به مرحله اقتصادی  زیست، باعث گردید تا انرژی محیط

 بودن برسند و مورد استقبال قرار گیرند.

مرور ادبیات گذشته با تمرکز روی هدف از مقاالت منتشره انجام شده 

هدف اصلی جایابی پست است،  نهیهزسازی است. در غالب موارد، کمینه

برخی از مطالعات، دو پارامتر عمده در تابع هدف گنجانده شده در  آنکه حال

 است. این پارامترها ارتقاء قابلیت اطمینان و کاهش عدم قطعیت بار هستند.

-1برداری سیستم هدف اصلی در ]گذاری و بهرهسازی هزینه سرمایهکمینه

روی طراحی و قابلیت اطمینان سیستم  سندگانینو[، 6-11[ است. در ]5

سعی در پیشنهاد و حل  سندگانینو[، 11-11در ]اند. یع متمرکز شدهتوز

جایابی  مسئله[، 15-11در ]ی پست دارند. جایابی بهینه چندهدفهتوابع 
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رت با حضور منابع انرژی تجدیدپذیرطراحی شبکه توزیع قد  

 اهدافبرای  (DG) 1ی پست در حضور واحدهای تولید پراکندهبهینه

مثال: در محیط تجدیدساختار یافته و عدم قطعیت در بار.  عنوان بهمختلف، 

سازی گ و همکارانش برای طراحی سیستم توزیع یک مدل بهینهوان

 اند. دینامیکی ابتکاری پیشنهاد کرده

رو، مساله طراحی شبکه توزیع در حضور دو تیپ از منابع در مقاله پیش

 انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم زنبود عصل انجام شده است.

ده است. ساختار و مفهوم بندی تابع هدف در بخش دوم ارائه شفرمول

سازی در سوم مورد بحث قرار گرفته است.. نتایج شبیه حل مسالهالگوریتم 

-روی شبکه نمونه در قابل مشاهده است. این مقاله، در بخش پنجم نتیجه

 گیری شده است.

 بندی مسالهفرمول .2

اساس تابع  نیبر اهای شبکه است. سازی هزینهکمینه مسئلهنهایی  هدف

 شود.زیر برای تعریف می رابطه( نوینی مشابه OF) 1هدف

(1  )
cosLV LV NS NL tOF CLoss C CSubIns CSubIns DG     

هزینه : CLV، : هزینه تلفات در سطح ولتاژ پایینCLossLV که در آن،

، هزینه احداث پست جدید: CsubInsNS، احداث خطوط فشار ضعیف

CsubInsNL :هزینه احداث خطوط فشار متوسط ،DGcostو  : هزینه منابع

 توان از رابطه زیر استفاده کرد:، میCLossLVمحاسبه مقدار  منظور هب

(1 )     
1 12 . .8760. . . 1 . 1

b b

LV pu L base CECLoss Load LV S CE Inc Groth
 

   

: CE، : توان مبناSbase، : بار نقاط کاندید نقاط فاصلهLVL که در آن،

و  : رشد سالیانه بارGroth، : نرخ رشد هزینه انرژیIncCE، هزینه انرژی

Loadpu ز رابطه زیر قابل محاسبه است:شده که ا تیونیپر: بار 

 (1       ) 
.

pu

base

Load
Load

S LF
 

: ضریب LF، آمپر لوولتیک: مقدار بار نقاط بار برحسب Load که در آن،

 داریم: CLVجهت محاسبه است.  بار

(1)              
1 ,. . 1

yD D old

LV L LV LVC LV C bahare C


   

CD که در آن،
LVنقطه  : هزینه احداث خطوط فشار ضعیف برای هر

: ضریب بهره bahare، خطوط فشار ضعیف لومتریک: هزینه هر CLV، کاندید

                                                           
1
 Distributed Generation 

2
 Objective Function 

CLDو  : سالy، بانکی
D,old مقدار قبلی :CD

LV  .در ادامه، مقدار است

CSubInsN بندی کرد:توان به این صورت فرمولرا می 

 (5  ) 
1

. . . 1
y

N sub base baseCSubIns Cap S CSubIns bahare


  

: هزینه نصب پست CSubInsbase، : ظرفیت اولیه پستCapsub که در آن،

است که به این  CSubInsLپارامتر دیگر، است.  آمپر لوولتیکبه ازای هر 

 شود:بندی میصورت فرمول

(6   )    
1

5000 . . . . 1
y

L sub base L base baseCSubIns Cap S MV S CSubIns bahare


  

 خطوط فشار متوسط لومتریک: هزینه احداث هر CMVInsbase که در آن،

 باشد.می

منابع بادی و  سازی[ و نحوه مدل11-11قیود مساله در مراجع ]

 [ ارائه شده است.11-11خورشیدی به ترتیب در ]

 تکنیک حل مساله .3

 بر اساساین الگوریتم نوعی الگوریتم هوشمند کاوش محور است که 

 .است سازی شدهشبیه عسلرفتارهای هوشمندانه و جستجوگرانه زنبورهای 

ور ، مام(تماشاگرمحافظ )ر وجود دارد: سه خوشه زنبو ABCدر الگوریتم 

. کنند یکه در فضاهای تحقیقاتی فعالیت م اکتشافات و زنبورهای کارگری

سرخوشه باشد، این زنبورها در فضای  یشبکه دارای نودها که یوقت

 . کنند یپرواز م nتحقیقاتی با ابعاد 

ABC ها  خوشه تا سر دهد یش قرار مشجمعیتی از زنبورها را تحت پو

و  ماند یر مظمنابع غذایی منت نیبرای تأم را کشف نمایند. یک زنبور

وری که خواهد کرد. زنبالقات این فاصله م و کارگر را در ظزنبورهای محاف

را  شود یاقی )تصادفی( برای امر تحقیق و جستجو وارد عمل مفطور ات به

حل  دهنده راه . محل و موقعیت منابع غذایی نشاننامند یمأمور اکتشاف م

دی که در این منابع غذایی وجود دارد و شه باشد یممکنی برای مشکل م

 .نماید یب( را تعیین م)تناس کیفیتدرواقع 

نیمه اول این شبکه را زنبورهای کارگر و نیمه دوم  ABCدر الگوریتم 

زمانی که هر زنبور کارگری تصادفاً د. دهنمی شپوش ظرا زنبورهای محاف

نماید، موقعیت  تا برای یافتن منابع غذایی جستجو را شروع شود یکاندید م

هرکدام از زنبورهای کارگر، منابع  سشود. سپاولیه منابع غذایی تولید می

. اگر شهد موجود در کنند یمعین م زیرغذایی مجاور خود را با توجه به 

زنبور کارگر به سمت منابع ، منابع غذایی جدید بیشتر از منابع قدیمی باشد

 .کند یغذایی جدید پرواز م
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تهران 1115 – بین المللی فناوری و مدیریت انرژی کنفرانس سومین  

 1  

 

(0      )                                     
kjijijijij XXXV   

یک راه انتخابی،  Vi( باشد، -1، 1یک شماره تصادفی بین ) θ که یوقت

Xi  راه جاری وXk  راه مجاور وj∈{1,2,…,D}  یک انتخاب تصادفی از

عاتی را که الزنبورهای کارگر اطباشد. شعاع راه می D که یوقتاست،  dتا  1

از تکمیل فرآیند جستجو به  سمنابع غذایی به دست آورند پ در خصوص

عات مربوط به شهد را که الاطظ . زنبور محافکنند یمنتقل م ظزنبورهای محاف

، منابع زیررابطه و طبق  کند یاز زنبورهای کارگر به دست آورد بررسی م

 که بیشترین شهد را داشته باشد، این روش را روش کند یغذایی را انتخاب م

 کند.یرا مهیا م ینشانکه بهتر نامیم یانتخاب چرخشی م

(1    )                                                      
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n ni
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زنبورعسل: فلوچارت الگوریتم 1شکل   

 

در شهد منابع غذایی در  iمیزان مناسب محلول  fitiکه در این رابطه، 

مساوی با تعداد زنبورهای کارگر  ییمنابع غذا تعداد SNو  iموقعیت 

 سو سپ همنابع غذایی را انتخاب کرد ظ. یکی از زنبورهای محافباشد یم

کنند و میزان شهد  یمشان را پیدا  یکینزدمنبع غذایی در ها یک  هرکدام از آن

 شذهنتواند موقعیت جدید را به نماید. زنبور میموجود را محاسبه می

تواند حتی می .قبلی که شهد کمتری داشت را فراموش کند بسپارد و مکان

یک منبع  که یزنبور کارگر وقتد. موقعیت قبلی را هم به خاطرش بسپار

کند به یک مأمور اکتشاف تبدیل و از آن استفاده می کند یغذایی را پیدا م

هایی که پارامتر محدود به چرخه تواند یموقعیت مکانی نمر است. ه هشد

طور تصادفی  جدید بهراه  یکتبدیل شود. در این موقعیت  شوند یتلقی م

و  Xiاست. منابع را با  هتعریف شد رابطه زیرشود که در ایجاد می

j∈{1,2,…,D}  و نمودار الگوریتم  شدهدر این فرمول محاسبهABC  هم

 ( ارائه شده است.1)در شکل 

(1-16  )           jjjj

i XXrandXX minmaxmin 1,0  

و  : کمترین و بیشترین مقدار درایهmaxو  minندیس ا، که در آن

rand [11] است ی بین صفر و یکتصادف: یک عدد . 

 نتایج شبیه سازی .4

شود. برای این منظور، سازی ارائه میدر این بخش، نتایج حاصل از شبیه

شود. اطالعات مربوط نقطه بار در نظر گرفته می 17پست و  11شبکه دارای 

در پیوست الف قابل مشاهده است. در شبکه مورد مطالعه به شبکه و منابع 

مطالعه بر مبنای تعداد منابع تولید پراکنده جایابی شده، سه سناریو پیشنهاد 

 از: اند عبارتکه  شودمی

  یک نوع منبع پراکنده1سناریو : 

  دو نوع منبع پراکنده1سناریو : 

. هر حالت، با شودهای مختلفی پیشنهاد میبرای هر سناریو نیز، حالت

شود که در آن عدد اول از سمت چپ تعداد ی نشان داده میرقم یک کد دو

واحد بادی و عدد دوم از سمت چپ تعداد واحد خورشیدی است. نحوه 

ها در هر سناریو تشریح شده است. در مطالعه انجام شده طرح سایر حالت

تلفات در سطح  برای هر سناریو، ابتدا مقادیر متناظر با تابع هدف، هزینه

 هزینه احداث پست جدید، هزینه احداث خطوط فشار ضعیفولتاژ پایین، 

ی تغذیه هر بار شود. سپس نحوهارائه می هزینه احداث خطوط فشار متوسط

 شود.های کاندید بحث میاز مکان

های کاندید توضیح مهم اینکه، نتایج مربوط به نحوه تغذیه بارها از مکان

دهد. این عدد نشان )به تعداد نقاط بار شبکه( نشان میعدد  17 صورت به

دهد که بار اول شبکه از کدام نقطه کاندید تغذیه شده و به همین ترتیب می

یابد. توجه داشته باشیم که تعداد هشت پست در شبکه تا بار دهم ادامه می

-باشد، عدد هشت از آن کم می 1وجود دارد. اگر شماره مورد نظر بیش از 

دهد که نقطه باشد، عدد هشت از آن کم شده و نشان می 15اگر  مثالً. شود

تغذیه شده است. تمامی مقادیر پارامترها تابع هدف  0کاندید شماره 

باید ضرب شوند. مقدار ظرفیت منابع  170برحسب واحد پول بوده و باید به 

 ( بیان شده است.kWکیلووات ) برحسبنیز 
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رت با حضور منابع انرژی تجدیدپذیرطراحی شبکه توزیع قد  

 کنده: یک نوع منبع پرا1سناریوی  .4.1
شود، از این در اولین سناریو، تنها یک نوع منبع در شبکه در نظر گرفته می

 توان تعریف کرد:رو سه حالت زیر را در شبکه می

  حضور فقط واحدهای بادی1حالت : 

  حضور فقط واحدهای خورشیدی1حالت : 

 : حضور فقط واحدهای بادی1حالت 

-ه در نظر گرفته شدهدر دومین حالت، واحدهای توربین بادی در مطالع

( فهرست 1در این حالت در جدول ) OFاند. پاسخ حاصل برای پارامترهای 

 شده است.

نتایج حاصل از اعمال حالت دوم سناریوی اول. 1 جدول  

 OF CLossLV CLV CsubInsNS CsubInsNL DGcost حالت

717 11111 16611 1/06 156/76 1501 16/71 

717 11656 16110 1/06 155/16 1761 11/61 

 

(، با افزایش تعداد واحد بادی، کاهش قابل 1با توجه به جدول )

دهد. با افزایش تعداد منابع بادی تابع هدف رخ نمی مقدارای در مالحظه

ولی هزینه احداث خطوط  تغییر چندانی نکرده هزینه احداث پست جدید

سطح  ای داشته است. هزینه تلفات درفشار متوسط کاهش قابل مالحظه

و  اند شدهتثبیت  باًیتقر هزینه احداث خطوط فشار ضعیفولتاژ پایین و 

ی را دو برابر باًیتقررفت، افزایش که انتظار می گونه همانهزینه منابع نیز 

(، اندازه و ظرفیت بهینه در این حالت را نمایش 1دهد. جدول )نمایش می

 دهد.می

ناریوی اولمکان و ظرفیت منابع در حالت دوم س .2جدول   

 مکان )ظرفیت( حالت

717 5(117) 

717 5(157 ،)6(157) 

 

کیلووات بیشتر مورد استفاده قرار  157(، ظرفیت 1جدول ) بر اساس

های کاندید در این حالت (، نحوه تغذیه بارها از مکان1گرفته است. جدول )

 دهد. را نمایش می

ر حالت دوم سناریوی اولهای کاندید دنحوه تغذیه بارها از مکان. 3جدول    

 نحوه تغذیه حالت

717 17    11    11     1    11    11    11     1     1    11 

717 17    11    11    15    11    11    11    11    11    11 

 

 : حضور فقط واحدهای خورشیدی2حالت 

در آخرین حالت از سناریوی نخست این تحقیق، واحدهای خورشیدی 

(، مقادیر 1شوند. جدول )انحصاری در مطالعه در نظر گرفته می صورت هب

 دهد.ی تابع هدف در این حالت را نمایش میپارامترهاحاصل از 

 

نتایج حاصل از اعمال حالت سوم سناریوی اول .4جدول  

 OF CLossLV CLV CsubInsNS CsubInsNL DGcost حالت

771 17610 11170 5/11 156/17 1011 1/61 

771 11151 16610 1/06 156/70 1501 10/71 

 

 نسبتاًکاهش  باوجود(، 1های فهرست شده در جدول )بر مبنای پاسخ

افزایش در سایر  لیبه دلمناسب در هزینه تلفات در سطح ولتاژ پایین، 

پارامترهای تابع هدف، کاهش میزان تابع هدف چندان قابل توجه نیست. 

( فهرست شده 5ابع در این حالت در جدول )یابی منپاسخ حاصل برای مکان

 است.

مکان و ظرفیت منابع در حالت سوم سناریوی اول .5جدول    

 مکان )ظرفیت( حالت

771 5(67) 

771 5(17 ،)6(67) 

 

کیلووات، مکان و  67و ظرفیت  5(، شینه 5نتایج جدول ) بر اساس

ه بارها به جدول ی رایج در این شبکه هستند. برای مشاهده نحوه تغذیاندازه

 ( مراجعه کنید.6)

های کاندید در حالت سوم سناریوی اولنحوه تغذیه بارها از مکان .6جدول   

 نحوه تغذیه حالت

771 17    11    11    15    15    11    11     1     1     1 

771 17    11    11     1    11    11    11     1     1    11 

 

 نوع منبع پراکنده : دو 2سناریو  .4.2
همزمان جایابی  صورت بهدر دومین سناریوی مطرح شده، دو نوع منبع 

همزمان در فرآیند  صورت بهدر این حالت، منابع بادی و خورشیدی . شودمی

جایابی در نظر گرفته شده است. مقادیر بهینه تابع هدف در طرح پیشنهادی، 

 ( فهرست شده است. 0در جدول )

نمود دارد، کم بودن بازه تغییرات  (0همه در جدول )آنچه بیشتر از 

بهترین  11اینکه حالت  باوجودمقادیر تابع هدف با تغییر تعداد منابع است. 
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های دیگر پاسخ را ارائه کرده است، اما مقدار کاهش آن در مقایسه با حالت

در  هزینه احداث خطوط فشار متوسطچندان چشمگیر نیست. باال بودن 

در  هزینه احداث خطوط فشار ضعیفجالب توجه است. مقدار  11حالت 

( برابر است. برای مشاهده پاسخ 11سه حالت از چهار حالت )به جز حالت 

 ( مراجعه کنید.1آمده برای مکان و ظرفیت واحدها به جدول ) به دست

دوم یویحاصل از اعمال حالت دوم سنار جینتا .7جدول   

 

 

دوم یویمنابع در حالت دوم سنار تیمکان و ظرف .8جدول   

 

-هر کدام با پنج بار نصب، محتمل 6و  5های (، مکان1برمبنای جدول )

ادی کیلووات برای منبع ب 117ترین مکان برای نصب منابع هستند. ظرفیت 

ترین منبع مورد استفاده است. چگونگی برای نیروگاه خورشیدی رایج 67و 

-1( فهرست شده است. شکل )15-1تغذیه بارها در این حالت در جدول )

 دهد.یی در حالت دوم سناریوی دوم را نشان میهمگرا(، نحوه 5

های کاندید در حالت دوم سناریوی دومنحوه تغذیه بارها از مکان. 9جدول   

 نحوه تغذیه حالت

11 17    11    17    11    11    11    11     1    11    11 

11 17    11    11     1    11    11    11     1    11    11 

11 17    11    11     1    11    11    11     1    11    11 

11 17    11    11    15    11    11    11    11     1    11 

 

 مقایسه مقادیر .4.3
های آمده در سناریو و حالت به دستچهارم، مقادیر  بخشدر انتهای 

گیرد. برای این منظور، مطروحه نظیر به نظیر مورد مقایسه و تحلیل قرار می

( 1مجزا ترسیم خواهد شد. شکل ) صورت بهمنحنی تغییرات هر پارامتر 

 .دده یمنحوه تغییرات مقادیر تابع هدف را نمایش 

 

 
 OF: منحنی تغییرات 2شکل 

 

دهد. رخ می 71(، بدترین پاسخ ممکن در حالت 1براساس شکل )

جالب توجه است.  17و کاهش مقدار در حالت  11تخریب پاسخ در حالت 

در یک منحنی واحد نمایش داده  CLossLV(، مقادیر حاصل از 1در شکل )

 شده است. 

 
 CLossLV: منحنی تغییرات 3شکل 

 

کلی و با اغماض از چند حالت، در بقیه  طور به، (1)وجه به شکل با ت

 فاصله با 71شود. حالت حاالت، الگوی رفتاری مشابه با تابع هدف داده می

نیز دارای بهترین پاسخ ممکن  11بدترین پاسخ را تولید کرده است. حالت 

 است. بعد از این حالت، مقادیر در حال تخریب و افزایش مقدار هستند.

( مراجعه 1های مختلف به شکل )در حالت Clvجهت مشاهده نحوه تغییرات 

 فرمایید.

توان گفت درحالت موارد پاسخ ثابت است. (، می5براساس نتایج شکل )

. کنند یمبهترین پاسخ را تولید  11و  11، 11بدترین و حاالت  71حالت 

خ داده است. ر 11به  11و از حالت  71به  71بیشترین افت مقدار از حالت 

 دهد.را نشان می CsubInsNS( مقدار 5شکل )

 OF CLossLV CLV CsubInsNS CsubInsNL DGcost حالت

711 11161 15111 5/71 156/71 1011 16/61 

711 11177 16601 1/06 155/11 1115 11/55 

711 11711 16611 1/06 155/15 1115 11/15 

711 11771 16115 1/06 155/11 1176 16/51 

رفیت( بادیمکان )ظ حالت  مکان )ظرفیت( خورشیدی 

11 5(117) 6(17) 

11 5(157) 5(57 ،)6(67) 

11 1(117 ،)6(175) 5(15) 

11 6(117 ،)0(117) 5(67 ،)6(67) 
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رت با حضور منابع انرژی تجدیدپذیرطراحی شبکه توزیع قد  

 

 
 Clv: منحنی تغییرات 4شکل 

 
 CsubInsNSمنحنی تغییرات : 5شکل 

 

(، دامنه تغییرات پارامتر بسیار کوچک بوده و قضاوت 5شکل ) بر اساس

به  11و  71های توان گفت حالتدر مورد آن بسیار مشکل است. اما می

ها بعد از اند. روند نزولی پاسخهترین پاسخ را ارائه کردهترتیب بدترین و ب

 قابل مالحظه است.  11و  71های حالت

 

 
 CsubInsNL: منحنی تغییرات 6شکل 

 

ثابت  کامالً 11آمده بعد از حالت  به دست(، مقدار 6با توجه به شکل )

، بدترین پاسخ را ارائه کرده است. حال آنکه 11و بدون تغییر است. حالت 

دارای بهترین پاسخ ممکن است. از این حالت، روند رو به رشدی  71حالت 

آمده برای هزینه  به دست( مقادیر 0آید. شکل )می به وجود 11تا حالت 

 دهد.منابع را نشان می

 

 
 DGcost: منحنی تغییرات 7شکل 

 

توان گفت که الگوی تغییرات تابعی از تعداد ( می0از شکل ) تیدرنها

های با کمترین و بیشترین تعداد ت. از این رو، بدیهی است که حالتمنبع اس

های منبع به ترتیب بهترین و بدترین پاسخ را ارائه دهند براین اساس، حالت

 اند. به ترتیب بهترین و بدترین پاسخ ممکن را ارائه کرده 11و  71

 گیرینتیجه .5

های هزینه ، مساله طراحی شبکه توزیع قدرت مبتنی برمقالهدر این 

در حضور سه منبع  زنبورعسلحاصل از جایابی پست با استفاده از الگوریتم 

ای انرژی نو )بادی و خورشیدی( انجام شده است. برای این منظور، شبکه

مبتنی بر ده نقطه بار و دوازده نقطه کاندید برای نصب پست در نظر گرفته 

شود، هدف از می شده است. برای این مدل پیشنهادی سه سناریو مطرح

حضور هر کدام روی پارامترهای تابع  ریتأثطرح سناریوها بررسی و مطالعه 

 هدف است. 

 توان ادعا کرد که:سازی میاز نتایج شبیه

  بدترین پاسخ ممکن در حضور تنها یک منبع خورشیدی )حالت

دهد. بهترین پاسخ نیز در حضور دو منبع بادی ( رخ می71

دهد که افزایش تعداد . این امر نشان میدهد( رخ می17)حالت 

واحدها بیش از این اشتباه بوده و منجر به افزایش مقدار تابع 

 گردد. هدف می

  بیشترین مقدار تابع هدف اختصاص به هزینه تلفات در سطح

کاهش این هزینه به معنای کاهش تابع  درواقعولتاژ پایین دارد. 

شابه با تابع هدف است. الگوی رفتاری م هیآرااست. این هزینه 

بدترین مقدار برای هزینه تلفات در سطح ولتاژ پایین در حضور 

آید. بهترین می به دست( 71تنها یک منبع خورشیدی )حالت 

پاسخ نیز در حضور یک منبع بادی و یک منبع خورشیدی )حالت 

 دهد.( رخ می11
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 در حالتهای مختلف دارای  هزینه احداث خطوط فشار ضعیف

برای این پارامتر  به دستواحد است. بدترین مقدار  06/1 مقدار

شود. بهترین ( تولید می71در تنها یک منبع خورشیدی )حالت 

قابل مشاهده  11.  11، 11، 17های، مقدار برای آن در حالت

 است. 

 دارای کمترین بازه تغییرات است، این  هزینه احداث پست جدید

( دارای 71رشیدی )حالت پارامتر در حضور تنها یک منبع خو

 بدترین پاسخ ممکن است. 

 در غالب موارد دارای هزینه  هزینه احداث خطوط فشار متوسط

در سه حالت ابتدایی و سیزده حالت  ژهیو بهثابت و یکسانی 

آمده برای  به دستانتهایی تحقیق است. کمترین و بیشترین مقدار 

( و 71این پارامتر در حضور یک واحد خورشیدی )حالت 

بیشترین مقدار در حضور یک واحد خورشیدی و یک واحد بادی 

 ( قابل مشاهده است. 11)حالت 

  بینی است متناسب با که قابل پیش گونه همانمیزان هزینه منابع نیز

کند. بدیهی است که کمترین و بیشترین تعداد و نوع منبع تغییر می

)حالت مقدار برای آن به ترتیب در حضور یک واحد خورشیدی 

( حاصل 11( و دو منبع بادی و دو منبع خورشیدی )حالت 71

 شود.می

  ترین جا برای محتمل 5با توجه به مکان نصب واحدها، مکان

 جایابی منابع مورد نظر است. 

 

 مراجع .6
[1] M.Lavorato, J.M.Rider, V. Garcia, and R.Romero, “A Constructive 

Heuristic Algorithm for Distribution System Planning,” IEEE 
Transactions on Power System, vol.3, no.25, pp. 1734-1742, 2010. 

[2] A. M. Cossi, R. Romero, and J. R. S. Mantovani, “Planning of secondary 

distribution circuits through evolutionary algorithms,” IEEE 
Transactions on Power Delivery, vol.20, no.1, pp.205-213, 2005. 

[3] P.Espie, G.W.Ault, G.M.Burt, J.R. McDonald, “Multiple Criteria 
Decision Making Techniques Applied to Electricity Distribution System 

Planning,” IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., vol.150 no.5, pp.527– 

535, 2003. 

[4] Y.Y.Hsu, J.L. Chen “Distribution Planning Using a Knowledge-Based 

Expert System,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 5, no.3, 

pp.1541–1519, 1990. 

[5] [M. Ahmadigorji, N. Amjady, Optimal dynamic expansion planning of 

distribution systems considering non-renewable distributed generation 
using a new heuristic double-stage optimization solution approach, 

Applied Energy, vol. 156, pp. 655–665, 2015. 

[6] [16] R. C.Lotero, J. Contreras, “Distribution System Planning with 
Reliability,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 26, no.4, pp. 

2552– 2562, 2011. 

[7] [17] A.A. Chowdhury, D.O. Koval “Current Practices and Customer 

Value–Based Distribution System Reliability Planning,” IEEE 

Transactions on Industry Applications, vol. 40 , no.5, pp.1174– 1182, 

2004.. 

[8] Brian P. Lang, and Anil Pahwa, “Power Distribution System Reliability 

Planning Using a Fuzzy Knowledge-Based Approach,” IEEE 
Transactions on Power Delivery, vol.15, No.1, 20, pp.279-285. 

[9] V.Longo, and R.W.Puntel “Evaluation of Distribution System 

Enhancements Using Value-Based Reliability Planning Procedures,” 
IEEE Transactions on Power Systems,  vol.15, no.3, pp.1148–1153, 

2015. 

[10] S.Bhowmik, S.K.Goswami, and P.K. Bhattacherjee “A New Power 

Distribution System Planning through Reliability Evaluation 

Technique,” Electric Power Systems Research, vol.54 , no.3, pp. 169–
179, 2013. 

[11] S.A. Miloca, N.M.P. Volpi, J. Yuan, and C.L.S. Pinto, Expansion 

planning problem in distribution systems with reliability evaluation: An 
application in real network using georeferenced database, Electrical 

Power and Energy Systems, vol.70, pp. 9–16 , 2015. 

[12] H. Chen, Z. Wang, H. Yan, H. Zou, B. Luo, Integrated planning of 

distribution systems with distributed generation and demand side 

response, Energy Procedia, vol.75, pp. 981-986, 2015. 

[13] T. G.Ignacio, J.Ramirez-Rosado “Optimal Multi-Stage Planning of 

Power Distribution Systems,” IEEE Transactions on Power Delivery, 

vol.2 , no.2, pp.512–519, 1987. 

[14] T.Gonen, D.Sen, I.J. Ramirez-Rosado “Review of distribution system 

planning models: a model for optimal multistage planning,” IEE 
Proceedings, vol. 133, no.7., pp.397-408, 1986. 

[15] S.Wong, K.Bhattacharya, J.D. Fuller “Electric power distribution system 
design and planning in a deregulated environment,” IET Gener. Transm. 

Distrib., 2009, vol. 3, no.12, pp.1061–1078.  

[16] K.Zou, A.Prakash Agalgaonkar, M. Muttaqi K., S. Perera, “Distribution 
System Planning with Incorporating DG Reactive Capability and System 

Uncertainties,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol.3, no.1, 

pp.112–123, 2012. 

[17] H. Saboori, R. Hemmati, V. Abbasi, “Multistage distribution network 

expansion planning considering the emerging energy storage systems, 
Energy Conversion and Management,” vol.105, pp. 938–945, 2015. 

[18] R.Hemmati, R.-A. Hooshmand, N. Taheri, “Distribution network 

expansion planning and DG placement in the presence of uncertainties,” 

Electrical Power and Energy Systems, vol.73, 665–673, 2015. 

[19] 859-1987, “IEEE standard terms for reporting and analyzing outage 
occurrences and outage states of electrical transmission facilities,” 1988.  

[20] R.Sirjani, A.Mohamed, and H.Shareef, “Optimal capacitor placement in 
radial distribution system using harmony search algorithm,” Journal of 
Applied Sciences, vol.10, no.23, pp. 2998-3006, 2010.  

[21] R. Srinivasa Rao, and S. V. L.Narasimham, “Optimal capacitor 
placement in a radial distribution system using plant growth simulation 
algorithm,” World Academy of Science, Engineering and Technology, 
vol.45, pp.715-722, 2008. 

[22] D.Q. Hung, N. Mithulananthan, and K.Y. Lee, “Optimal placement of 
dispatchable and nondispatchable renewable DG units in distribution 
networks for minimizing energy loss,” Electrical Power and Energy 
Systems, vol. 55, 179-186, 2014.  

ریزی بین واحدهای مهدی اکبرپور، سیدهادی رضائی عصار، معین درویشی نخل ابراهیمی، برنامه [32]

سومین کنفرانس بین تی در محیط بازار برق، پیل سوخ-تولیدی یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک

 .1111، المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

[24] D.Karaboga, and B.Basturk, “A powerful and efficient algorithm for 

numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm, 
Journal of Global Optimization,” vol.39, no.3, pp. 459-471, 2007. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796/54/3
http://www.civilica.com/Papers-ETEC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ETEC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ETEC03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Dervis+Karaboga%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Bahriye+Basturk%22
http://link.springer.com/journal/10898
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

