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 چکیده

ی صنعت برق است که با توجه به هزینه احداث این خطوط ها تیفعال نیتر مهمخطوط انتقال نیرو یکی از  احداث 

و تأثیر عوامل محیطی بر روی آنها در مسیریابی پارامترهای مختلفی در نظر گرفته میشود. درهمین رابطه ابتدااین 

و  ها گسل، مناطق ممنوعه، آهن راهی فرعی، ها راهی اصلی، ها راهپارامترها شناسایی شدند، که شامل شیب، 

های آنها تهیه گردید. به منظور یافتن مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر، ابتدا با .و دادههستند نهرودخا

و با استفاده از مدل استنتاج فازی نقاط مناسب جهت نصب دکل و نقشه  MATLABی در محیط سینو برنامه

العه عملگرهای مختلف استنتاج مسیر بین دو نقطه استخراج شد. در این مط نیتر کوتاه. سپس دیددگریتولهزینه 

وزن خاصی اختصاص داده  FIS نیاز قوان هر کدام در سیستم استنتاج فازی به ؛ وفازی، مورد بررسی قرار گرفت

ی طیمح ستیزبا درصدانطباق ورعایت کردن مسائل دارنهایت مدل فازی گاما با استفاده از قوانین وزن  ؛ و درشد

 موردآزمایش قرار گرفت.  وکهکبه عنوان مدل بهینه جهت مسیریابی بین دوپست قم 

  .انتقال نیرو ، خطعملگر فازی گاما مسیریابی، استنتاج فازی، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه  -3

شبکه انتقال نیرو است. تأسیس خطوط انتقال و بهینه سازی  توسعه  های صنعت برقفعالیت نیتر مهمیکی از 

. هزینه ساخت و نگهداری باالی خطوط انتقال نیرو از آن نیز در همین راستا می باشدتعیین مسیر بهینه و   نیرو

ی از طیو محو قطعی برق به خاطر شرایط طبیعی   و  مشکالت زیست محیطی  طبیعییک طرف و وقوع حوادثی 

باشد. در  برخورداراز اهمیت باالیی  گردد که مسیریابی، طراحی اولیه و تثبیت مسیر خططرف دیگر باعث می

توان ی سنتی نمیها روش . در(3گیرد )حال حاضر مسیریابی خطوط نیرو در کشور به روش سنتی انجام می

که در این روش بیشتر ی پارامترهای مؤثر در مسیریابی را به راحتی و به طور همزمان اعمال نمود دخالت همه

                                                 
1
Fuzzy Inference System  

2
 مدل تحلیل سلسله مراتبی 
3

 سیستم اطالعات جغرافیایی 
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لکتریکی خط ونیز مطالعات جزئی در زمینه شرایط طبیعی منطقه انجام میگیرد مطالعاات در زمینه پارامترهای ا

که البته این بخش بیشتر با پیمایش زمینی انجام میگیرد که وقت گیر میباشدو نمیتوان دخالت همه پارامترها را 

 در نظر گرفت در ضمن طوالنی شدن مسیر انتقال خط باعث افت ولتاژ در طول مسیر میشود.

 ی مورد استفادهها و دادهتحقیق  و روشد موا -2

حداقل  مترو 1331   حداکثر ارتفاع منطقه. باشد. در جنوب استان قم می و کهکقم  نیب منطقه مورد مطالعه

کیلومتری جنوب قم واقع شده است. پست کهک به  3باشد.. پست مبدأ بنام قم در فاصله می متر 333ارتفاع 

این دو پست یک خط انتقال  نیب کیلومتری شمال کهک واقع شده است 1فاصله عنوان پست مقصد نیز که در 

احداث شده است. همچنین در فاصله بین دو پست، عوارضی همچون مناطق مسکونی  لوولتیک 132نیرو به ولتاژ 

 .(1های ارتباطی و... وجود دارد. )شکل شماره و نظامی، گسل، راه

 منطقه مورد مطالعه و نقشهای  رماهوارهی: تصو1شکل شماره 

 و تصاویر زیر مورد استفاده قرار گرفت:  ها نقشهی مورد نیاز این تحقیق ها دادهبرای تهیه 

 منطقه مطالعاتی سازمان نقشه برداری کشور 1:21111های توپوگرافی نقشه -1

 .2111سال  +Landsat ETM ایتصاویر ماهواره -2
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 .یشناسسازمان زمین 1:111111و  1:211111شناسی با مقیاس ی زمینهانقشه -3

 استفاده گردید. ArcGIS9.3 ،ENVI4.7، MATLAB افزار نرمهمچنین برای انجام این مطالعه از 

 تئوری مباحث تحقیق-1

 ی فازی ها مجموعه

منطق فازی در ابتدا به عنوان  .لطفی زاده مطرح شدی فازی برای اولین بار توسط پروفسور ها مجموعهتئوری 

روشی برای پردازش اطالعات معرفی شد که عضوهای یک مجموعه عالوه بر دو حالت قطعی عضو بودن و نبودن 

عضو که دارای مقادیری از  تینها یبا ب یا . در منطق فازی به مجموعهکردند یحالت بین این دو را نیز تعریف م

 است. یک اهمیت حائز زبانی متغیر و فازی عدد واژه دو تعریف راستا این در.شود  تبدیل می صفر تا یک هستند

یک  از هاییحالت اکثراً فازی اعداداست. شده تعریف حقیقی اعداد حوزه در که است فازی ایمجموعه عدد فازی،

، بلند یلیخها به واسطه مفاهیم زبانی نظیر: خیلی کوتاه، متوسط، بلند، (.حالت1) ندیآمتغیر زبانی به حساب می

 .ای یا مثلثی هستنداعداد اکثرأ به صورت ذوزنقه نی. اشوندتند، خیلی تند، کوچک، متوسط و... نشان داده می

 دهد.های زبانی به اعداد فازی را نشان میای از تبدیل واژهنمونه (2شکل )

 
 های زبانی به اعداد فازی: تبدیل ارزش2شکل شماره   

 

ای از عضویت بین صفر تا یک تعریف نمود. ها و واحدهای مکانی با درجهتوان کالسبرای هر نقشه معیار می

باشند )در  یمترکیب نمود. این عملگرها به صورت زیر  باهمهای معیار را به کمک عملگرهای فازی سپس نقشه

 (.شود یمنمایش داده  µروابط درجه عضویت با  نیا

 و استخراج نتایج  لیو تحلتجزیه -4

 مسیرطی شده به منظور انجام این مطالعه در نمودار زیر آورده شده است.

 
 صفات

 باال متوسط پایین

 متغیر زبانی

 ی زبانیها ارزش

 اعداد فازی

 

1 

0   x 
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 : چارچوب اجرایی تحقیق3شکل شماره     

 در ادامه جزئیات مراحل این تحقیق آورده شده است.

  یریگ میتصممعیارهای - 4-3

و  مورد مطالعهعمومأ انتخاب پارامترهای موثر بر مسیریابی خطوط انتقال نیرو تحت تأثیر طبیعت منطقه 

در این مطالعه با توجه به استانداردهای سازمان توانیر و نظر کارشناسی هفت .باشد یماستانداردهای سازمان توانیر 

، رودخانه، گسل و مناطق ممنوعه  جهت ورود به مدل انتخاب آهن راهفرعی،  یها راهاصلی،  یها راهفاکتور شیب، 

 . گردید

 ها آنی بند طبقهو  یریگ میتصممعیارهای  نییتع

 

 شیب مناطق ممنوعه رودخانه گسل هنآ راه بزرگراه راه آسفالته

 استنتاج فازی تعریف توابع عضویت معیارها برای

   AND  
 

   OR      ضرب

 ی فاز
 گاما یای احتمالی  فازی  جمع  

به دست آوردن نقشه اصطکاک 

تهیه الیه  قابلیت نصب دکل

محدودیت   

استفاده    ازبا

مناطق ممنوعه  

از الیه کاربری 

 یاراض

ضرب نتایج به دست آمده از نقشه 

 اصطکاک در الیه  محدودیت

با استفاده از تابع  یابیریمس

Short Path   درGIS 

 مقایسه مسیرها و انتخاب مسیر بهینه

قاعده بنیاد فازی  یها ستمیسمعرفی 

 و قوانین مورد استفاده

 

 
 اعمال عملگرهای فازی

 

 وزن دار اعمال عملگرهای فازی

 

 اماعملگرگ
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 :ها دادهآماده سازی -4-2 

 یها راهاطالعاتی زیر آماده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نقشه  یها هیالبرای  اجرای الگوریتم مسیریابی 

استفاده  1:21111کشور در مقیاس  یبردار نقشهتوپوگرافی سازمان  یها نقشه، رودخانه از آهن راهاصلی و فرعی، 

 یها نقشهمتر و نقشه گسل از روی  11پیکسل  ازهاند گردید. نقشه شیب از روی مدل رقومی ارتفاع منطقه با

رقومی گردید و در نهایت تصاویر ماهواره  1:111111کشور با مقیاس  یشناس نیزمزمین شناسی سازمان 

ETM(2010) استفاده مورد  (برای تهیه نقشه مناطق ممنوعه )شامل مناطق نظامی، مسکونی و تأسیسات شهری

            .قرار گرفت

 :تعریف توابع عضویت-4-1

که میزان فازی  است و در واقع تابعی کند یمتابع عضویت میزان فازی بودن یک مجموعه فازی را مشخص  

. در این مطالعه ابتدا تابع عضویت پارامترهای (1)دهد یمبه یک مجموعه را نشان  مختلف یها الماندرجه عضویت 

 مورد نظر با توجه به نظر کارشناسی معرفی شدند.

 فازی قاعده بنیان یها ستمیسمعرفي 4-4

ل در مورد یک وضعیت یا آوردن یک استدال مسئلهترین شیوه حل یک عادی مردم، شاید قوی و زبانگفتار 

موجود در یک سیستم را که  نیو قوانکند قواعد . منطق فازی با استفاده از متغیرهای زبانی سعی میخاص است

هایی که به نماید. سیستم یساز مدلبه صورت سیستم فازی  گردد یمزبانی بیان  یرهایو متغها در قالب عبارت

دارند. این  یریگ میتصم زیادی در مسایل مختلف یکاربردها باشند یممعروف  بنیانی –قاعده  یها ستمیس

 یها یو خروجها های زبانی با استفاده از بیان دانش و معلومات بشری برای ارتباط بین ورودیها از عبارتسیستم

 –های شرطی به صورت قواعد اگر های زبانی از عبارتبرای ارائه عبارت نمایند.ای یک سیستم استفاده میمشاهده

 (1)باشد. گاه به شکل زیر میآن

 آن گاه تالی )نتیجه((          )اگر مقدم )فرض(    

 :باشد یمزیر  به صورتقوانین بکار رفته 

 بد است. ریمس کیفیت باشد ادیزاگر مسیر نزدیک رودخانه یا نزدیک گسل یا مسیر دارای شیب 

 دور از گسل دارای شیب کم باشد کیفیت مسیر عالی است. و رودخانه دو رازاگر مسیر نزدیک راه آسفالت و 

... 
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  یفاز ریغ و MATLAB نمایش گرافیکی اعمال عملگرهای استلزام فازی در محیط :4شکل شماره  

 کردن با روش مرکز سطح

 اعمال عملگرهای فازی -4-5

، ضرب فازی، جمع فازی، یای احتمالی و (AND)عطف  (OR)در این تحقیق با اعمال عملگرهای فصل 

یک مجموعه فازی به  کسلیهر پپرداخته و برای  ها هیالبه ترکیب  شده فیتعر یها قانونعملگر گاما در هر یک از 

این  تبدیل شد.دست آمد که با استفاده از روش مرکز سطح این مجموعه فازی به عدد کالسیک بین صفر تا یک 

که از صفر به سمت یک این  دهد یمخطوط انتقال نیرو نشان  یت آن بهعضوعدد عدم تناسب هر پیکسل را برای 

 .ابدی یمتناسب افزایش 

 GISمسیریابي با استفاده از نقشه اصطکاک در  -4-6

به  تواند یمبا فرمت رستری است که در آن هر سلول با توجه به ارزشی که دارد  یا نقشهنقشه اصطکاک 

 شدند.مبدأ و مقصد مشخص  یها ستگاهیاسپس به منظور مسیریابی،  (4)عنوان مانعی در برابر مسیر به شمار رود

به عنوان مقصد در نظر گرفته شد. با استفاده از  قم به عنوان مبدأ و ایستگاه کهکدر این تحقیق ایستگاه 

 GISنقشه هزینه در  ، جهت عبور مسیره بنیاد فازی مربوط به عدم تناسب، ماتریس به دست آمده از سیستم قاعد

ر ینه تجمعی برای ه. در مرحله بعد با استفاده از نقاط مبدأ و مقصد و نقشه اصطکاک، نقشه هزدیآ یمبه دست 

ج مسیر پن Arcgis افزار نرمتهیه شد و با استفاده از الگوریتم طراحی مسیر در  یک از این عملگرها به صورت

 .گردد یمموجود مشاهده  یرهایبا مسهمراه  شده استخراج یرهایمسزیر  . دراستخراج شد

 استخراج مسیر با استفاده از اعمال عملگرهای مختلف فازی

 مسیررامیتوانیدببینید.1.هر 11تا  1یها شکلدر 
 فازی ANDعملگر استفاده از 

 باشد ی کالسیک میها مجموعهاین عملگر مشابه اشتراک در 
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-ای با تمایلی به ایجاد مقادیر کوچک منجر میکارانه از عضویت مجموعهکه به پدید آمدن یک تخمین محافظه

  (1)شکل شود.

),(...,                                                                              1رابطه  BAncombinatio MIN    
در مواقعی که دو یا چند قسمت از مدارک و شواهد الزم برای فرضیه بایستی برای اثبات فرضیه  AND. عملیات 

 (.1است )وجود داشته باشند مناسب  باهم

 ORفازی  عملگر استلزاماستفاده از 

 باشدهای کالسیک میاین عملگر فازی مشابه اجتماع در مجموعه

                                                                             2رابطه 
,...),( BAncombinatio MAX  

 

های فاکتوربرای  مشخص موقعیت یک در فاکتور هر در موجود پیکسلی هایواحد عضویت مقادیر از رابطه این

 به نماید.می منظور نهایی هاینقشه در و نموده را استخراج پیکسلی واحدهای عضویت درجه حداکثر مختلف،

 نگرفته قرار مورد استفاده عملگر این خروجی، در فاکتورها همه اثر اعمال در فازی اجتماع عملگر ضعف دلیل

 .(6)شکل (1است )

 ضرب فازیعملگر استفاده از 

 پیکسلی واحدهای عضویت مختلف، درجه فاکتورهای در موجود مشخص موقعیت یک در فازی ضرب عملگر

شود که نقشه معیار اثر کاهشی بر نماید. این عملگر زمانی استفاده میمی منظور نهایی نقشه در و نموده را ضرب

                       (7)شکل( 1باشند )روی هم داشته 

                                                                                                                     3رابطه 
i

n

i
ncombinatio  




1 

 استفاده از عملگر جمع فازی

                                                                                                      4رابطه
))1((1

1
i

n

i
ncombinatio   

 
های معیار شود که نقشهباشد. این عملگر زمانی استفاده میمی فازی ضرب عملگر مکمل فازی، جمع عملگر

 سمت به و شده بزرگ خروجی نقشه در فازی عضویت مقادیر عملگر، این اثر افزایشی بر روی هم داشته باشند. از

 .(8)شکل(1کند )می میل یک

 ((probilistic OR ياحتمالاستفاده از عملگر یای 
 Probor(a,b)                                                                                                             5رابطه  

 یای احتمالی برای بدست آوردن نقشه هزینه استفاده شد منر sاز استکه این عملگر به عملگر جمع جبری معروف 

 استفاده از عملگر گاما

                                                                      6رابطه
  1)Pr()( oductFuzzyFuzzySumncombinatio 

که تأثیرات کاهشی و  رود یمباشد و زمانی بکار ی فازی میو جمعاین عملگر حالت کلی عملگر ضربی 

 .(11)شکلافزایشی در تعامل معیارها وجود  داشته باشد
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فازی با  ANDشده با عملگر  یطراحمقایسه مسیر  1شماره شکل 

 مسیر موجود

 
با عملگر ضرب فازی شکل شده  یطراحمقایسه مسیر  7شکل شماره 

 موجود.با مسیر 

 

 
 شده توسط عملگر یای احتمالی یطراحمسیر  3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
فازی با  عملگر جمعشده با  یطراحمقایسه مسیر  8شکل شماره 

 مسیر موجود
 

 
ی فازی با عملگر گاماشده با  یطراحمقایسه مسیر  11شکل شماره 

 مسیر موجود
 

  

 
فازی با مسیر  ORشده با عملگر  یطراحمقایسه مسیر  6شکل شماره 

 موجود
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 FISاستفاده از عملگر گاما با وزن دهي به قوانین 
ی بدست می طیمح ستیزدهی به قوانین استنتاج فازی مسیری با رعایت تمامی مسائل  با وزندر این روش  

 (11.)شکلآوریم

 

 
 با مسیر موجود وزن داری فازی با استفاده از قوانین عملگر گاماشده با  یطراحمقایسه مسیر  11شکل شماره 

  مقایسه مسیرها و انتخاب مسیر بهینه -4-7
و رعایت استانداردها  یطیمح ستیز یها مشخصههر مسیر باید از نظر میزان رعایت  GISپس از طراحی مسیر در 

 . و کوتاهی نسبت به سایر مسیرها ارزیابی شود تا بتوان به عنوان مسیر بهینه انتخاب کرد

 
 هبهینعملگرهای مختلف برای مسیر اعمال  بر اساسمسیر  شده استخراجمقادیر محاسبه پارامترهای  :1جدول شماره 

 طول مسیر مدل

 )کیلومتر(

 در صد انطباق با

 مسیر موجود

 وضعیت

 ضعیف %31 311/21 اجتماع فازی

 ضعیف %31 644/21 اشتراک فازی

 خوب %41 133/21 ضرب فازی

 متوسط %41 711/21 جمع فازی

 خوب %11 281/21 جمع جبری

 خوب        %61 216762 فازی گاما

 عالی        %71 216/21 داروزن  نیدر قوانفازی گاما 

 
مسیر با همدیگر  1مبنا  نیبر ا ،باشد یمهدف این تحقیق انتخاب مسیر بهینه خطوط انتقال نیرو با توجه به اینکه 

تا  شوند یممطرح  ها نهیگزتوسط مهندسان برق به عنوان  شده یطراحبر این مسیرها، مسیر  . عالوهمقایسه شدند

 بتوان نتایج حاصل را باهم مقایسه کرد.
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به دست آمده بود به عنوان مسیر بهینه انتخاب  دار در قوانین وزن در نهایت مسیری که با استفاده از عملگر گاما

 .شد

  یریگ جهینت-5

 بر اساس نتایج و تجربیات حاصل از این تحقیق مشخص شد:

فازی  و روش AHPکه در واقع تلفیقی از روش های  روش وزن دهی به قوانین روش استنتاج فازی در -1

عنوان بهترین روش از نظر کارشناس شناخته شد چرا که اهمیت نسبی هر کدام از قوانین را  ، بهبود

 تعیین نمودیم.

از قوانین وزن  ا استفادهب مدل فازی گاماو  مدل جمع جبری بعد از مدل فازی گاما ضرب فازی و مدل -2

 تولید نموده است ها مدلجواب بهتری نسبت به بقیه  دار

کیلومتر صورت گرفته ولی هنگامی که در سطح  1/22به طول  قماگر چه این تحقیق در یک منطقه از استان  -3

 ییجو صرفهگسترده قرار گرفته و مسیرهای انتقال نیرو بر اساس این مدل مورد بررسی قرار گیرند به طور حتم 

 آید.گیرد و مسیری با رعایت استانداردها به دست میزیادی در منابع صورت می

و این به  دینما یمخطی ارائه  یها مدلجواب بهتری نسبت به و  تر مناسب یساز مدلنتایج مدل فازی دارای  -4

نظرات کارشناسی و همچنین وابستگی غیرخطی پارامترها در مسیریابی خطوط انتقال  در دلیل وجود ابهام

  نیروست. 

ی صورت ابیریدر مس ها آناگر مسیریابی خطوط انتقال نیرو با در نظر گرفتن فاکتورهای جدید و میزان نقش -1

 رود که نتایج بهتری را به دست آوردپذیرد انتظار می
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