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Abstract
The increasing growth of load consumption and the increasing development of distribution networks 
have led the specialists of the electrical industry to take more accurate and suitable approaches into con-
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sideration to use the maximum capacity of existing networks efficiently. Optimal selection of location and 
capacity of distribution substations to reduce the cost and improve reliability and prevent the increase of 
losses for increasing the loadability capacity of the distribution network are among the most important 
measurements. In the present paper, the optimal placement of distribution transformers (quantity, instal-
lation location, optimal capacity, and service area) has been discussed due to the importance of optimiza-
tion problems in distribution networks. Moreover, electric restrictions such as permitted voltage drop, 
permitted loading maximum capacity of transformers, permitted limits of loading for low-voltage line, 
feeding all the loads, and radial structure constraint have been considered, the efficient arrangement of 
the distribution network for the planning horizon of the desired year is probably to be achieved. Results 
of studies on the sample distribution network have been compared with the results of another algorithm, 
which appropriately indicates the efficiency of the proposed objective function

1- مقدمه
در ش��بکه های توزی��ع ام��روزی به خص��وص ب��ا رون��د رو به رش��د 
خصوصی سازی و افزایش چگالی بارها به دلیل افزایش رشد روزافزون 
ب��ار، همواره طراحی و توس��عه ش��بکه توزیع که جوابگوی رش��د بار 
مصرف کنندگان باش��د موردتوجه محققان و ش��رکت های توزیع بوده 
اس��ت]۱[. ه��دف اولیه ش��رکت های توزیع پایی��ن آوردن هزینه های 
مربوط به س��رمایه گذاری و بهره برداری، نگهداری و س��اخت شبکه و 
هم زمان باال بردن قابلیت اطمینان شبکه و مشترکان هم ازلحاظ فنی 
و هم ازلحاظ اقتصادی مي باش��د. این ه��دف از طریق تقویت فیدرها 
و پس��ت های موجود و یا احداث فیدرها و پس��ت های جدید با رعایت 
قیود فنی و بهره برداری محقق مي گردد]2[. در همین راس��تا، یکی از 
موثرترین  روش ها برای پاس��خگویی به رش��د بار و نیز افزایش قابلیت 
اطمینان، جایابی بهینه پست های توزیع مي باشد ]3[. ازآنجاکه مساله 
طراحی ش��بکه های توزیع یک مس��اله غیرخطی و گسس��ته مي باشد 
طراحی ش��بکه های توزیع را مي توان به س��ه بخش زیر تقسیم بندی 

نمود]4[. 
 برآورد بار بلندمدت

 جایابی بهینه پست های توزیع
 مسیریابی بهینه فیدرهای فشار متوسط

برای طراحی ش��بکه های توزیع، نخستین مرحله برآورد بار بلندمدت 
منطق��ه مورد مطالعه مي باش��د در این مرحله توزیع جغرافیایی بار در 
س��ال های هدف پیش بینی مي ش��ود. دومین مرحله طراحی، جایابی 
بهین��ه پس��ت های توزیع ب��ا توجه ب��ه پراکندگی جغرافیای��ی بار در 
س��ال های هدف است. در این مرحله محل و ظرفیت بهینه پست های 
توزی��ع و حوزه تغذیه آن ها تعیین مي گردد. آخرین مرحله از مس��اله 
طراحی ش��بکه آینده، مس��یریابی بهینه فیدرهای فشار متوسط برای 
تغذیه پس��ت های توزیع جایابی شده در س��ال هدف است]5-4[. در 
همین راس��تا، تاکنون مطالعات گوناگون��ي در زمینه جایابی و تعیین 
اندازه بهینه پس��ت های توزیع در ش��بکه های توزیع انجام ش��ده است 
ک��ه در برخی از این مطالعات از  روش های مختلفی ش��امل  روش های 
کالس��یک مانند برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح و  روش های مدرن 
مانن��د الگوریتم ژنتیک و الگوریت��م اجتماع ذرات که به منظور کاهش 
هزینه ه��ای مرتبط با تلفات، هزینه های س��رمایه گذاری و بهره برداری 
به عنوان هدف طراحی استفاده شده است. بااین وجود تعداد تحقیقاتی 
ک��ه به موضوع تحلیل اثر پس��ت های توزی��ع روی قابلیت اطمینان و 

جایابی آن ها در سیستم قدرت پرداخته باشد بسیار اندک است.

 در مرج��ع ]6[، ی��ک رویکرد جدید ب��رای تعیین م��کان و ظرفیت 
بهینه،ان��دازه و ح��وزه س��رویس دهی پس��ت های LV/MV ارایه و از 
 روش های ریاضیاتی برای حل مساله استفاده  شده و مدل تلفات لحاظ 
نشده است.در مرجع ]7[، از تقسیم بار کلی اندازه گیری شده در راس 
ی��ک فیدر توزیع به مجموعه ای از بارهای منف��رد برای جایابی بهینه 
اس��تفاده مي کند. تابع هدف بر اس��اس هزینه سرمایه گذاری و هزینه 
تلفات با مدل بار موجود بررسی گردیده است و هزینه های بهره برداری 
و همچنین تعمیرات و نگهداری پست ها در نظر گرفته نشد. در مرجع 
]8[، از الگوریت��م ژنتی��ک به منظ��ور تعیین ان��دازه، ظرفیت و مکان 
ترانس��فورماتورهای توزیع باهدف کاهش هزینه های )سرمایه گذاری  و 
بهره برداری( استفاده شده و در تابع هدف تلفات و هزینه مرتبط با آن 
لحاظ نش��ده و مدل بار توان ثابت در نظر گرفته ش��ده است. در مرجع 
]9[، یک روش جدید برای حل مس��اله چند هدفه برنامه ریزی توسعه 
تولید ش��بکه توزیع )MDEP( ارایه ش��ده اس��ت اما قابلیت اطمینان و 
هزینه های مربوط در نظر گرفته نشده است. مرجع ]۱0[، یک راه حل 
جدید برای برنامه ریزی توسعه بهینه پست های توزیع را ارایه مي دهد. 
از بردار شاخص هزینه برای پیدا کردن محل بهینه سرویس دهی پست، 
استفاده ش��ده اس��ت. اما مدل بار به صورت فازی در نظر گرفته شده و 
مدل هزینه لحاظ نشده است. مساله مکان یابی بهینه پست های توزیع 
MV / LV  توس��ط الگوریتم رقابتی اس��تعماری )ICA( باهدف کاهش 
هزینه و تلفات سیستم در ]۱۱[ انجام شده است. در مرجع ]۱2[، برای 
حل مس��اله مکان یابی پس��ت های توزیع یک مدل برنامه ریزی خطی 
مختل��ط عدد صحیح )MILP( با دو تاب��ع هدف )هزینه بهره برداری و 
انرژی تامین نش��ده( ارایه شده است. در مرجع ]۱3[، یک روش جدید 
مبتن��ی بر الگوریتم خوش��ه بندی)k-means( برای تعیین محل، اندازه 
و ظرفیت بهینه پس��ت های توزیع ارایه ش��ده اس��ت. تابع هدف شامل 
تلفات و هزینه های )س��رمایه گذاری، بهره برداری و تلفات( مي باشد اما 
محدودیت های الکتریکی به طور کامل لحاظ نش��ده اس��ت. در مرجع 
]۱4[، یک مدل بهینه سازی برای مدیریت ظرفیت پست های توزیع در 
طول اجرا دوره برنامه ریزی پیشنهادشده است که  تلفات و هزینه های 
)س��رمایه گذاری و بهره برداری، هزینه تعمی��رات و نگهداری( در نظر 
گرفته  شده است.در مرجع ]۱5[، یک مدل برنامه ریزی سیستم توزیع 
محدب چندمرحل��ه ای برای یافتن بهترین مکان بهینه پس��ت توزیع 
برای یک افق مشخص ارایه شده است.در مرجع ]۱6[، برای حل مساله 
مکان یاب��ی پس��ت های توزیع از الگوریتم ترکیب��ی مبتنی بر موقعیت 
جغرافیایی با روش رقابت جمعیت )BBOPC( استفاده ش��ده است. در 



فصلنامه

علمـي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

43      سال هفتم/ شماره13/ تابستان 1399

مدل پیش��نهادی، تلف��ات و هزینه های ارزش فعلی س��رمایه گذاری و 
بهره برداری، هزینه تعمیرات و نگهداری و ارزش پس��ت ها لحاظ شده 
است اما تاثیر قابلیت اطمینان در سیستم توزیع در مساله بهینه سازی 
صرفه نظر ش��ده است. از نوآوری های این مقاله در نظر گرفتن قابلیت 
اطمینان و هزینه های آن در سیستم توزیع و تاثیر آن بر شبکه توزیع 

مي باشد. 
در همین راس��تا، هدف از این مقاله در نظ��ر گرفتن قابلیت اطمینان 
و بهبود آن با اس��تفاده از تعیین بهترین مکان نصب پست های توزیع 
و کاه��ش تلف��ات فیدرها و هزینه ه��ای مربوط به پس��ت های توزیع 
مي باش��د. عالوه بر این، برای نزدیک بودن روش به طراحی های واقعی 
از هر دو نوع پس��ت های هوایی و زمینی استفاده ش��ده اس��ت. جهت 
 )SOS( انجام بهینه سازی از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست
 )BBO،ICA،GA( استفاده ش��ده و با نتایج حاص��ل از الگوریتم ه��ای
مقایس��ه شده است. در این مقاله ضمن معرفی الگوریتم پیشنهادی و 
تعریف تابع هدف مساله و قیود حاکم بر آن، مطالعات و شبیه سازی ها 
برای یک سیس��تم نمونه انجام مي ش��ود و نتایج آن موردبررسی قرار 

میگیرد. 

(SOS) 2- الگوريتم جستجوی موجودات همزيست
یکی از کاربردی ترین  روش های مورداس��تفاده در زمینه بهینه سازی، 
الگوریتم جس��ت وجوی موجودات هم زیس��ت )SOS( است. الگوریتم 
جس��تجوی موجودات هم زیست توس��ط چنگ و پرایوگو ]۱7[ برای 
اولین بار در مجله کامپیوتر و س��اختارها معرفی ش��د. این روش یکی 
از جدیدترین  روش های حل مساله فرا ابتکاری است که رفتار تعاملی 
بین موجودات در طبیعت را شبیه س��ازی مي کند. موجودات به ندرت 
تنه��ا زندگی می کنند، چون ب��رای تامین مواد غذایی و حتی برای بقا 
به گونه ه��ای دیگر احتیاج دارند. این رابطه ی مبتنی بر وابس��تگی را 
همزیستی می نامند. روابط همزیستی ممکن است اجباری باشد، یعنی 
دو موج��ود برای بقا به یکدیگر وابس��ته اند، یا اختیاری باش��د، به این 
معن��ی که رابطه ی غیرضروری بین دو موجود وجود دارد که برای هر 
دو سودمند است. روابط همیاری، هم سفرگی و انگلی رایج ترین روابط 
موجود در طبیعت هستند.  برای اجرا الگوریتم  ابتدا مقداردهی اولیه 
اکوسیس��تم انجام مي شود که ش��امل )تعداد ارگانیسم ها،اکوسیستم 
اولیه و ش��رط خاتمه( مي باش��د و در مرحله بعد به شناسایی بهترین 
ارگانیس��م می پردازد. بعد از مشخص شدن بهترین ارگانیسم به منظور 
تعامل با س��ایر ارگانیسم ها وارد س��ه فار همیاری، هم سفرگی و انگلی 

مي شود که شبیه مدل تعامل بیولوژیک دنیای واقعی مي باشد.
2-1-فازهمیاری

در این فاز از الگوریتم که تقلیدی از رابطه همیاری اس��ت،i ، Xiامین 
موجود اکوسیس��تم است. سپس، موجود دیگری، Xj به طور تصادفی از 
اکوسیستم انتخاب مي شود تا با  تعامل کند. جواب های کاندید جدید 
 ،Xjو موجود Xi بر اساس همزیستی همیاری بین موجود Xj و Xi برای

محاسبه مي گردد که در معادالت زیر مدل سازی شده است:  
       )۱(

        )2(
                                       )3(

 i.j ،Xinew. Xjnew اُمی��ن موج��ود جدید در اکوسیس��تم در فاز همیاری 
مي باش��د.i ، Xi اُمین موجود اکوسیس��تم است و Xj به طور تصادفی از 
اکوسیس��تم انتخاب مي ش��ود. )0,1(rand در معادل��ه )۱( و )2( بردار 
اعداد تصادفی اس��ت. بر اس��اس مطابق نظریه تکام��ل داروین، »تنها 

موجودات مناس��ب برتری خواهند یافت« و همه موجودات مجبور به 
افزایش درجه س��ازگاری خود با اکوسیستم خود خواهند شد. در این 
میان برخی از آن ها برای افزایش س��ازگاری بقا از روابط همزیستی با 
دیگر موجودات اس��تفاده می کنند. کارب��رد xbest در این بخش نمایان 
اس��ت زیرا xbest  نش��ان دهنده باالترین درجه س��ازگاری است. بردار      
Mutual_vectorرابطه بین ارگانیس��م Xi و Xj را نشان مي دهد.  نقش 
BF1 و BF2 به ش��رح زیر توضیح داده مي ش��ود. در طبیعت، برخی از 
روابط متقابل ممکن است برای یک موجود نسبت به یک موجود دیگر 
داری نفع بیش��تری برای ماندن در اکوسیس��تم باش��د. به عبارت دیگر 
موجود A ممکن است هنگام تعامل با موجودB نفع بیشتری را کسب 
کند. به همین منظور، ضریب های س��ود) BF2وBF1( به طور تصادفی 
  )BF1=1 و BF2 =2ب��ه بین ۱ ی��ا 2 تعیین می ش��وند. )به طور مث��ال
 Xj و Xi این عوامل نش��ان دهنده میزان س��ود هرک��دام از دو موجود
است. در قس��مت )xbest  − Mutual_vector × BF2(، تالش موجودات 
برای رسیدن به باالترین حد سازگاری موجود در طبیعت شبیه سازی 

مي شود. مراحل اجرای فاز همیاری به شرح زیر است:
Xj ≠Xi به طوری که Xj ۱- انتخاب تصادفی یکی از ارگانیسم

2-تعیی��ن بردار رواب��ط متقابل)Mutual_vector( طب��ق رابطه )3( و 
ضریب بهره وری )BF( مطابق روابط زیر محاسبه مي شود.

)4(BF1=randnum )either 1 or 2(

)5(BF2=randnum )either 1 or 2(

3- انتخاب تصادفی یکی از ارگانیس��م Xj به طوری که Xj ≠Xi  مطابق 
روابط )۱( و )2(.

تغییریافت��ه ارگانیس��م های  ب��رای  ب��رازش  تاب��ع  محاس��به   -4
بهتری��ن  درآن ک��ه 
مقدار ارگانیسم مي باش��د که با مقدار جدید و در صورت تغییر مقدار 
ثابت 2 جمع مي شود. در مرحله بعد چک مي شود که آیا ارگانیسم های 
تغییریافته مناسب هستند؟ درصورتی که  این ارگانیسم های تغییریافته 
قابل قبول نباش��د، ارگانیسم ها قبلی حفظ مي شود و درصورتی که  این 
ارگانیس��م های تغییریافته قابل قبول باشند این ارگانیسم ها، جایگزین 

ارگانیسم های قبلی مي شود و وارد فاز هم سفرگی مي شود.
2-2فازهمسفرگی

مانند فاز همیاری، در فاز هم سفرگی یک موجود Xj به طور تصادفی از 
اکوسیس��تم انتخاب مي گردد تا با Xi تعامل کند. جواب کاندید جدید  
Xi بر طبق همزیستی هم سفرگی بین موجود Xi و Xj موجود محاسبه 

مي گردد که در معادله )6( مدل سازی شده است.  
      )6(

ک��ه در این رابطه، )rand)-۱.۱درواقع محدوده ش��روع فاز هم س��فرگی 
تعیین ش��ده اس��ت. که درواقع محدودی مقدارده��ی اولیه متغیرهای 
)Xbest-Xj( موجود در اکوسیس��تم در فاز هم سفرگی را تعیین مي کند و

مزیت منفعتی تامین ش��ده توس��ط Xj برای کمک به Xi جهت افزایش 
دادن مزیت بقای آن در اکوسیستم را نشان مي دهد.

مراحل اجرای فاز هم سفرگی به شرح زیر است: 
Xj ≠Xi به طوری که Xj ۱- انتخاب تصادفی یکی از ارگانیسم

2- ایجاد تغییر در ارگانیسم های Xi به کمک ارگانیسم Xj طبق رابطه )6(. 
تغییریافت��ه ارگانیس��م های  ب��رای  ب��رازش  تاب��ع  محاس��به   -3

4-در مرحل��ه بعد چک مي ش��ود که آی��ا ارگانیس��م های تغییریافته 
مناس��ب تر هس��تند؟ درصورتی که  این ارگانیس��م های تغییریافته 
قابل قبول نباشند، ارگانیسم های قبلی حفظ مي شود و درصورتی که  
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این ارگانیس��م های تغییریافته قابل قبول باش��ند این ارگانیس��م ها، 
جایگزین ارگانیسم های قبلی مي شود و وارد فاز انگلی مي شود.  

2-3-فازانگلی
در ای��ن فاز از الگوریتم، موج��ود Xi از طریق ایجاد انگلی مصنوعی به 
نام )بردار واس��ط انگل( نقشی شبیه پشه آنوفل دارد. با تکثیر موجود 
Xi  در فضای جس��تجو و س��پس با استفاده از یک عدد تصادفی برای 

تعدیل ابعادی که به طور تصادفی انتخاب ش��ده اند، بردار واس��ط انگل 
ایج��اد مي گ��ردد. موجود Xj به ط��ور تصادفی از اکوسیس��تم انتخاب 
مي گردد و در نقش میزبان بردار انگل عمل مي کند. بردار انگل تالش 
مي کند جایگزین Xj در اکوسیس��تم ش��ود. سپس هر دو موجود برای 
اندازه گیری سازگاری ش��ان ارزیابی می شوند. مراحل اجرای فاز انگلی  

به شرح زیر است: 
۱-موجود Xi یک انگل مي باشد که یک بردار انگل ایجاد مي کند. 

Xj ≠Xi به طوری که Xj 2- انتخاب تصادفی یکی از ارگانیسم
3- محاس��به تابع ب��رازش برای ارگانیس��م های تغییریافته برای بردار 

Xj انگل و
4- اگر مقدار سازگاری بردار انگل بیشتر باشد، موجود Xj را می کشد 

و جای آن را در اکوسیستم می گیرد
5- اگر مقدار س��ازگاری موجود Xj بیش��تر باش��د، موجود Xj در برابر 
ب��ردار انگل ایمنی خواهد داش��ت و بردار ان��گل دیگر نمي تواند در 

اکوسیستم زندگی کنند.
در این الگوریتم، تقلید تعامل بیولوژیک بین دو موجود در اکوسیستم، 
بر تولید جواب تازه حاکم اس��ت و هر موجود در تمام فازها با موجود 
دیگر تعامل مي کند. این فرآیند تکرار مي ش��ود ت��ا معیارهای خاتمه 

برآورده گردد. 

شکل 1:فلوچارت الگوريتم پيشنهادی حل مساله

استفاده از  روش های کالسیک جدایی از دقت باالی جواب ها و سادگی 
و قابل فهم بودن آن ها در توابعی که فضای جس��تجو بس��یار گسترده 
باشد با توجه به روش زمان بر بوده، عدم همگرایی جواب ها در صورت 
زیاد  بودن متغیرها و قیود و همچنین به علت شرایط سخت و پیچیده 
در نقاط مرزی فضای مساله و ناپیوستگی آن ها  یافتن جواب بهینه در 
این روش، نیازمند صرف زمان زیادی است. وجود موارد و مشکالت باال 
در محاس��به توابع هدف مسایل باعث شد به منظور حل مساله موجود 
الگوریتم فر ابتکاری انتخاب گردد که دارای الگوریتم و فرموالس��یون 
س��اده و قابل درک، پیاده سازی س��اده، سرعت بیشتر،رفع مشکل عدم 
همگرایی، کاهش بهینه فضای جس��تجو مساله باشد و  به راحتی و در 

کمترین زمان ممکن جواب های مناس��ب و بهینه ای نزدیک به جواب 
بهینه کلی را برای یک مساله بهینه سازی پیدا کند. 

3- مدل سازی شبکه و تحليل رياضی مساله بهينه سازی
ه��دف از مس��اله برنامه ری��زی توس��عه ش��بکه توزیع، تامی��ن انرژی 
مصرف کنن��دگان با کمتری��ن هزینه و با در نظر گرفت��ن قیود فنی و 
اقتصادی و باقابلیت اطمینان مناس��ب هس��ت. بدین ترتیب مس��اله 
جایاب��ی بهینه پس��ت های توزیع را مي توان به صورت زیر مدل س��ازی 

نمود:

 )7(

کمینه س��ازی هزینه ها، تلفات و بهبود ش��اخص های قابلیت اطمینان 
اه��داف در نظر گرفته ش��ده در این مقاله مي باش��ند. هزینه ها در این 
تابع هدف در س��ه بخش در نظر گرفته ش��ده است. در بخش نخست 
هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه س��رمایه گذاری، در بخ��ش دوم هزینه های 
مربوط به بهره برداری و در بخش س��وم هزینه های مربوط به  قابلیت 
اطمینان بررس��ی مي شود. در بخش دوم این تابع هدف به تلفات توان 
به عنوان یک ش��اخص مهم پرداخته شده اس��ت.در بخش دوم از تابع 
هدف ش��اخص تلفات در فیدر فش��ار ضعیف بر اس��اس کمینه کردن 
 RI2تلفات ارایه ش��ده اس��ت. با توجه به این که مق��دار تلفات به صورت
مي باشد بنابراین برای کمینه کردن تلفات ازآنجاکه I متناسب با Pi و 
  Pi

2 Distijمي باشد بنابراین شاخص تلفات به صورت Distij متناس��ب R
اس��ت که برای هرکدام از بارها و پس��ت ها تعریف مي شود.در مبحث 
جایابی پس��ت های توزی��ع، هدف انتخاب بهترین م��کان از بین نقاط 
کاندیدا اس��ت به نحوی که کمترین هزینه ه��ا و کمترین تلفات ممکن 
حاص��ل ش��ود. مزیت عمده ی ای��ن تابع هدف، دقت ب��اال به علت در 
نظر گرفتن بیش��تر محدودیت های بهره برداری سیس��تم توزیع است. 
به منظور واقعی تر شدن مساله یک ضریب تصحیح به علت عدم تغذیه 
بار بلوک ضرب مي ش��ود که مقداری بسیار بزرگ دارد. در ادامه مدل 

ریاضی هرکدام از توابع باال ارایه مي شود. 
1-3-هزینههایسرمایهگذاری

ای��ن بخش از تابع هدف، ش��امل هزین��ه خرید زمی��ن، هزینه خرید 
تجهی��زات اولیه، هزینه ای اولیه فیدرها و در صورت لزوم هزینه خرید 
و نصب فیدر و کابل که در این تابع هدف در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
بنابراین، هزینه های سرمایه گذاری به صورت زیر مدل سازی مي شود: 

               )8(

که در آن:
 )9(

)۱0( 

)۱۱(
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)۱2(

)۱3(

این بخش از تابع  هدف خود به پنج قس��مت تقس��یم مي ش��ود  که 
قسمت نخست آن  مربوط به هزینه خرید زمین موردنیاز برای احداث 
پس��ت های توزیع موردنظر مي باش��د درواقع این هزینه از نوع هزینه 
ثابت مي باش��د و در ابتدای دوره مورد مطالعه در نظر گرفته مي ش��ود 
و ش��امل هزینه احداث هرکدام از پس��ت های توزیع در ش��بکه توزیع 
مي باش��د که به نوع و ظرفیت آن وابسته است. قسمت دوم که مربوط 
هزینه س��رمایه گذاری اولیه مربوط به )هزینه خرید ترانسفورماتورها و 
تجهیزات مرتبط با آن و ساخت پست ها( مي باشد. قسمت سوم مربوط 
به هزینه های س��رمایه گذاری اولیه فیدرهای فشار ضعیف هزینه های 
)سرمایه گذاری اولیه و هزینه احداث(، قسمت چهارم مربوط به هزینه 
دیماند فیدرهای فشار ضعیف مي باشد. درواقع هزینه دیماند، هزینه ای 
است که به صورت پرداخت های سالیانه دریافت مي شود و شامل هزینه 
تلفات فیدر و هزینه مربوط به افزایش س��رمایه گذاری در بخش انتقال 
توان مي باشد. قسمت پنجم به عنوان بخش پایانی به منظور مدل کردن 
هزینه های مربوط به نصب ترانس��فورماتورها ارایه شده است. به منظور 
کمینه سازی فاصله بین بارها و پست های توزیع از معیار تلفات و معیار 

نزدیک ترین فاصله مطابق رابطه زیر استفاده مي شود.

       )۱4(
ب��ا توجه ب��ه افزایش رش��د بارها و چگالی ب��ار در منطق��ه موردنظر 
ش��بکه دچار افت ولتاژ یا کمبود ظرفیت پس��ت های موجود مي شود. 
در این حالت اگر پس��ت های توزی��ع مربوط توانای��ی تامین اضافه بار 
پیش بینی ش��ده را داش��ته باش��ند مي توان با افزایش ظرفیت مشکل 
اضافه ب��ار پیش بینی ش��ده را برطرف ک��رد در غیر ای��ن صورت دچار 
اضافه ب��ار مي ش��ود. به  ای��ن منظ��ور در این بخش ضری��ب اضافه بار 
در ظرفیت پس��ت های توزیع اعمال مي ش��ود و به ص��ورت زیر تعیین 

مي گردد. 

                                                    )۱5(
2-3-هزینههایبهرهبرداری

این بخش از تابع هدف ش��امل دو قسمت است که بخش اول مربوط 
به هزینه های تلفات پس��ت ها و فیدرهای موجود مي باش��د. در بخش 
دوم آن نی��ز هزینه تعمی��ر و نگهداری از پس��ت های توزیع و فیدرها 
بیان ش��ده که با توج��ه به نوع و ظرفیت هر پس��ت توزیع برابر با یک 
مقدار مش��خص است و ش��امل هزینه بهره برداری از پست ها مي باشد 
که با توجه نوع پس��ت هاي انتخاب ش��ده تعیین مي گ��ردد. بنابراین، 

هزینه های بهره برداری به صورت زیر مدل سازی مي شود: 

            )۱6(

    
که به صورت:

     )۱7(

      )۱8(

                   )۱9(

          )20( 

     )2۱(

در این بخش از تابع هدف، در قسمت نخست به هزینه تلفات در فیدرها 
قسمت دوم و سوم  به هزینه تلفات در ترانسفورماتورها )شامل تلفات 
مس��ی و تلفات آهنی(، قسمت چهارم هزینه های تعمیرات و نگهداری 
پس��ت ها و درنهایت در قس��مت پنج��م هزینه تعمی��رات و نگهداری 
فیدرها ارایه ش��ده اس��ت. این قس��مت از تابع هزینه جزء هزینه های 
متغیر اس��ت، یعنی در طول دوره برنامه ریزی صرف مي گردد بنابراین 
با استفاده از یک ضریب اقتصاد مهندسی هزینه های جاری را به ارزش 

کنونی تبدیل می کنیم.
T=Th*365*24زمان در س��اعت )برای دوره پایه Th=1 و برای دوره  
بلندمدت Th=10( در نظر گرفته ش��ده است. در واقع  به منظور بررسی 
دقیق ت��ر و همچنین رس��یدن به جواب بهینه تر ای��ن مطالعات با این 
فرض انجام ش��ده که ش��بکه توزیع مورد مطالعه به ش��بکه باالدست 
متصل ش��ده و با توجه به این فرض در این بخش هزینه ای مرتبط با 
زمین و اتصال پس��ت های توزیع در مکان کاندید به ش��بکه باالدستی 

فرمول دوم هزینه سرمایه گذاری Cppe در نظر گفته شده است.
)22(

)23(

3-3-هزینههایقابلیتاطمینان
بررس��ی و مطالعه قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با توجه به باال 
بودن نرخ خاموش��ی و قطعی  مشترکان در شبکه های توزیع، محاسبه 
قابلی��ت اطمین��ان در این بخش نس��بت به دو بخش دیگ��ر )تولید و 
انتقال( دارای اولویت و اهمیت باالیی مي باش��د. در همین راس��تا، در 
این بخش تابع هدف ش��امل دو قس��مت مي باش��د که در قسمت اول 
ش��اخص های مرب��وط به مصرف کننده و سیس��تم و در قس��مت دوم 
ش��اخص های مربوط به بار و انرژی ارایه شده است. بنابراین هزینه های 

قابلیت اطمینان به صورت زیر مدل سازی مي شود: 

 )24(
شاخص های مربوط به مصرف کننده و سیستم به صورت زیر مي باشد: 

     )25(

    )26(

     )27(

در قس��مت نخست ش��اخص ها درواقع برای سیس��تم و مصرف کننده 
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بیان ش��ده و این ش��اخص های تمام مصرف کنن��دگان )مصرف کننده 
خانگ��ی کوچک و ی��ا مصرف کنن��ده صنعتی ب��زرگ( دارای اهمیت 
یکس��انی مي باشند. در قسمت دوم شاخص های مربوط به بار و انرژی 
بررس��ی مي شود. این شاخص ها به علت واقعی تر بودن شرایط ارزیابی 
عادالنه تری از قابلیت اطمینان سیس��تم فراهم می آورند. شاخص های 

مربوط به بار و انرژی به شرح زیر مي باشد:

    )28(

4-3-معرفیقیودفنیحاکمبرشبکه
برای رسیدن به نقطه بهینه در مساله بهینه سازی باید محدودیت هایی 
اعمال ش��ود که باعث افزایش سرعت رسیدن به جواب بهینه شود. در 
این پژوهش از ۱2 قید کاربردی برای مس��اله جایابی بهینه پست های 

توزیع استفاده شده است که در ذیل به آن ها اشاره مي شود.
1-تغذیهشدنتمامیبارها

                              )29(

هیچ یک از گره های بار یا مجموعه ای از آن ها نباید از شبکه اصلی جدا 
بمانند. به عبارت دیگر تمام بارهای شبکه باید تغذیه شوند. 

2-حدبارگذاریمجازترانسفورماتورها
                                                          )30(

به منظور بهره برداری مطمئن و پایدار، توان تحویلی ترانسفورماتورهای 
شبکه در حین طراحی شبکه های توزیع، ضریب بهره برداری اقتصادی 
ترانس��فورماتورها بای��د به صورت درصدی از توان نام��ی آن ها در نظر 

گرفته شود. 
3-بیشترینظرفیتترانسفورماتور

                                            )3۱(

به منظور افزایش طول عمر پست ها و نیز مسایل مربوط به بهره برداری 
و قابلی��ت اطمین��ان آن ها، هر پس��ت تا حد معین��ی از ظرفیت نامی 
خود اجازه ی بارگذاری داش��ته و به طور کام��ل مورد بهره برداری قرار 

نمی گیرد. این قید به صورت رابطه ی باال در مساله مدل شده است
4-حدبارگذاریمجازخطوطفشارضعیف

                                                                    )32(
 ای��ن محدودیت از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و طبق آن جریان 

عبوری از فیدر باید در محدوده ی مجاز خود قرار گیرد.
5-افتولتاژمجازدرمحلبار

                                                                             )33(

 این محدودیت نیز از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و طبق آن ولتاژ 
باید در محدوده ی مجاز خود قرار گیرد، افت ولتاژ در سیس��تم توزیع 
فش��ار ضعیف به طور معمول نباید از 5 درصد مقدار نامی شبکه تجاوز 

نماید. 
6-محدودیتتعدادنصبترانسفورماتور

                                                                )34(

با توجه به  شبکه موردمطالعه تعداد ترانسفورماتورهای توزیع متفاوت 
است. 

7-محدودیتتعدادفیدرخروجیازپست
                                                             )35(

با توجه به  شبکه موردمطالعه تعداد پست های توزیع متفاوت است. 
8-ظرفیتگرماییفیدر

                                                                      )36(
ببش��ترین توان عب��وری در فیدرهای ش��بکه توزیع بای��د محدود به 

ظرفیت هادی ها باشد.  
9-پروفیلولتاژ

                                                              )37(
دامنه ولتاژ هر شین باید طبق رابطه در رنج قابل قبولی باشد. 

10-شعاعتغذیهپستهایتوزیع 
                                                                  )38( 

 ای��ن قی��د ب��رای جلوگی��ری از تغذیه بارهای��ي که خارج از ش��عاع 
سرویس دهی پست مي باشد تعیین شده است.

11-بیشترینطولفیدرفشارضعیف
                                                                                                                           )39(
بر اساس استاندارد شبکه های فشار ضعیف ایران بیشترین طول فیدر 

فشار ضعیف 400 متر فرض گردیده است.
12-شرطشعاعیبودنشبکه

برای حفظ س��اختار ش��عاعی ش��بکه توزیع باید هر نقطه بار متمرکز 
به طور کاماًل مستقیم و فقط از یک پست مشخص و معین تغذیه شود.

4-تش�ريح  الگوريت�م حل مس�اله جايابی بهينه پس�ت های 
توزيع 

ب��رای محاس��به اجزای تابع ه��دف که در باال به آن ها اش��اره گردید، 
با توجه ب��ه این که هدف اصلی مقاله جایابی بهینه پس��ت های توزیع 
با رویکرد کاه��ش هزینه و تلفات و بهبود قابلیت اطمینان مي باش��د 
بنابراین با استفاده از الگوریتم زیر توابع هدف موجود محاسبه شده اند. 
۱- داده های ورودی یک سری داده های موردنیاز برای جایابی پست ها 
مي باشند که شامل: اطالعات جغرافیایی منطقه موردمطالعه )طول 
و عرض جغرافیای��ی(، داده های مورد  پیش بینی بار، مش��خصات و 
داده های مربوط به پست های توزیع، داده های مربوط به هزینه های 
)س��رمایه گذاری و بهره برداری(، تعیی��ن پارامترهای مهم در بحث 

بهینه سازی است. 
2- تش��کیل ماتریس شاخص تلفات و بار: به منظور حداقل سازی تابع 
هزینه مس��اله جایابی و جابجایی بهینه پست های توزیع، بارها باید 
به گونه ای به پس��ت های توزیع اختصاص یابند که کمترین تلفات و 
هزینه حاصل شود.  پس از محاسبه شاخص تلفات با توجه به تابع 
هدف برای هریک از بلوک ها نسبت به هرکدام از پست ها، ماتریس 
شاخص تلفات بدین صورت تشکیل مي شود که درایه ij آن، برابر با 

شاخص تلفات بلوکj  ام نسبت به پست i ام است.
3- تقسیم ناحیه موردمطالعه بر اساس موقعیت جغرافیایی

4- اولویت بندی بهترین پس��ت ها برای هر بلوک بر اس��اس ش��اخص 
تلفات

5- اولویت بندی بلوک ها بر اس��اس حداقل شاخص تلفات آن ها: پس 
از مش��خص شدن بهترین پست ها بر اساس ترتیب اولویت، هرکدام 
از بلوک های بار موجود با توجه به درایه اول سطر ماتریس شاخص 

تلفات به ترتیب صعودی مرتب می شوند. 
6- جایابی بهینه پس��ت ها بر اساس ماتریس ش��اخص تلفات: در این 
حال��ت بر اس��اس ماتریس ش��اخص تلفات جایابی بهینه پس��ت ها 

صورت می گیرد.
7- تخصیص ب��ار بلوک ها به بهترین پس��ت ها: در این بخش با توجه 
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اختصاص داده می شوند.
8- اعمال محدودیت افت ولتاژ مجاز

9- بررسی قید تغذیه تمام بارها
) IEEE-1366 ۱0- محاسبه قابلیت اطمینان)مطابق استاندارد

۱۱- برای محاسبه تابع هدف که شامل تلفات، هزینه ها )سرمایه گذاری، 
بهره برداری و قابلیت اطمینان(، بهبود قابلیت اطمینان است باید با 

توجه به الگوریتم پیشنهادی مینیمم شود.
۱2- استفاده از الگوریتم پیشنهادی برای مینیمم سازی

۱3-  در ص��ورت برق��راری ش��رط همگرای��ی الگوریتم بهینه س��ازی 
پیشنهادی خاتمه پیدا مي کند. 

5-پياده سازی الگوريتم و تحليل نتايج مطالعات
در ای��ن مرحل��ه به منظور تایید و بررس��ی صحت عملک��رد الگوریتم 
ارایه شده نتایج مطالعه شبیه سازی بر روی قسمتی از یک شبکه واقعی 
با فرض معلوم بودن نتایج برآورد بار نش��ان داده ش��ده است. هدف از 
بهینه س��ازی این مس��اله تعیین بهترین مکان، ظرفیت، اندازه و زمان 
بهینه نصب پس��ت های توزیع با توجه به تم��ام پارامترهای مدنظر در 
مس��اله ارایه شده است. سیستم تحت مطالعه در حالت پایه یک منطقه 
با مس��احت ۱۱00*۱300مترمربع و در حالت۱0ساله یک منطقه با 
مس��احت ۱200*۱600 مترمربع مي باشد. این مطالعات به صورت دو 
س��ناریو: یک ساله )پایه( و ۱0 سال )دوره بلندمدت(تعریف شده است. 
همچنین پس��ت های توزیع با ظرفیت بیش��تر از KVA  400 به عنوان 
پس��ت های زمینی و کمتر از این ظرفیت به عنوان پست هوایی در نظر 
گرفته ش��ده است. تعداد نقاط بار در س��ناریو اول ۱90در سناریو دوم 
580 نقطه بار متمرکز مي باش��د. همچنین ش��عاع مج��از تغذیه بارها 
400 متر در نظر گرفته ش��ده است و مکانهای غیرموجه جهت احداث 
پست ها شناسایی شده است. در این پژوهش، ضریب بار 0.7 و ضریب 
توان واحد و همچنین حداکثر ظرفیت بارگذاری پس��ت ها 90% فرض 

شده است.
در این مطالعات از دو سناریو استفاده شده است. در سناریو اول جایابی 
بهینه پست های توزیع انجام شده و از میان پست های کاندید، پست های 
انتخاب��ی جهت تغذیه تمام بارهای موجود در ش��بکه مشخص ش��ده 
اس��ت. حال با توجه به بار مصرفی ش��بکه موردمطالعه میزان رشد بار 
مشخص ش��ده که با توجه به برآورد بار جایابی  بهینه پست های توزیع 
برای دوره ده س��اله  با فرض بودن پس��ت های توزیع سناریو اول)دوره 
پایه( در س��ناریو دوم )دوره ده س��اله( انجام مي شود.  علت انتخاب دو 
س��ناریو  باال بردن دقت در انتخاب بهینه پس��ت ها و درنتیجه کاهش 
تلف��ات و هزینه و بهبود قابلیت اطمینان مي باش��د. همچنین انتخاب 
دو سناریو برای شبکه موردمطالعه باهدف برنامه ریزی بلندمدت برای 
ش��بکه موردمطالعه برای جلوگیری از ایجاد مشکالت در مطالعات در 

طول دوره برنامه ریزی انجام شده است. 
در ای��ن مرحله به منظور انتخاب پس��ت های جدید پیش��نهادی ابتدا 
مطالعات پیش بینی بار انجام ش��ده و با توجه به مش��خص ش��دن نیاز 
منطق��ه موردمطالع��ه امکان س��نجی و نیازس��نجی مکان های نصب 
پس��ت های توزی��ع با توجه ب��ه پس��ت های موجود ازنظ��ر قیود فنی 
و فیزیک��ی )اقتص��ادی( انجام مي ش��ود. با توجه ش��رایط گفته ش��ده  
پس��ت های جدید پیشنهادی بر اساس ماتریس شاخص تلفات و معیار 
نزدیک ترین فاصله توس��ط الگوریتم بهینه س��ازی پیشنهادی انتخاب 
می ش��وند و هر آرایشی که نتواند قیود فنی و اقتصادی را برآورده کند 
از چرخه الگوریتم خارج مي ش��ود. همچنین به منظور رسیدن به یک 

شکل 2: الگوريتم جايابی بهينه پست های توزيع

ب��ه جایابی بهینه پس��ت های توزیع بار بلوک ه��ای متناظر با توجه 
اولویت بندی آن در مرحله قبل به بهترین پست ها به ترتیب اولویت 
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الگوی اقتصادی برای پست های توزیع، آن دسته از پست های توزیع با 
اولویت های کمتر  با توجه به معیارهای س��رمایه گذری و بهره برداری  
به عنوان پس��ت های پرهزینه شناخته شده و تابع هدف این آرایش در 
یک مقدار بزرگ یا بی نهایت ضرب ش��ده که باعث بزرگ ش��دن تابع 
هدف آن آرایش ش��ده و از چرخه الگوریتم خارج می ش��وند. تمام این 
مراحل توسط الگوریتم بهینه سازی و تابع هدف پیشنهادی با توجه به 

قیود موجود بر اساس ماتریس شاخص تلفات انجام مي شود.

شکل 3: جايابی بهينه پست های توزيع برای  برآورد بار حالت پايه

شکل 4: جايابی بهينه پست های توزيع برای حالت برآورد بار ده ساله

در این مطالعات،به منظور بررس��ی کلی ش��بکه موردنظر از هر دو نوع 
پس��ت های توزیع زمینی و هوایی با ظرفیت های متنوع استفاده ش��ده 
است. برای مش��خص کردن نوع شبکه)هوایی و یا زمینی( با توجه به 
آرایش انتخاب شده نهایی نوع پست های توزیع )هوایی یا زمینی بودن 
ان (در منطقه موردمطالعه تعیین مي ش��ود و با توجه به محدود بودن 
میزان هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری در رابطه )34(یک قید 
تعیین ش��ده که در آن بیش��ترین مکان مجاز پست های توزیع با توجه 
به ش��رایط فنی و اقتصادی مشخص شده که به عنوان مکان های مجاز 
به الگوریتم داده شده است تا تعداد بهینه و اقتصادی پست های توزیع 

انتخاب شود. 
با توجه به توضیحات گفته ش��ده تعداد پس��ت های توزیع انتخابی در 
سناریو اول ۱2 عدد است درحالی که در سناریو دوم، تعداد پست های  
توزیع انتخابی، 28 عدد مي باش��د. در هر دو سناریو موردمطالعه، تمام 
پس��ت های انتخاب شده توسط الگوریتم بهینه ترین حالت مي باشد که 
در آن هزینه و تلفات کاهش و سایر پارامترهای شبکه بهبود پیداکرده 
اس��ت. در سناریو نخس��ت که افق برنامه ریزی برای یک سال است در 

منطق��ه مورد مطالعه تعداد ۱2 عدد پس��ت توزیع از نوع های هوایی و 
زمینی با ظرفیت های مختلف برای تغذیه بار مش��ترکان پیشنهادشده 
اس��ت. در این حالت اگر پس��تی دچار اضافه بار ش��ود، با از بین بردن 
میزان اضافه بار بیش ازحد بر روی پس��ت های توزیع که دچار اضافه بار 
ش��ده اند عالوه بر کاهش هزینه های احداث پست های توزیع جدید با 
استفاده بهینه از ظرفیت پست های توزیع مجاور میزان تلفات و هزینه 
ناش��ی احداث فیدرهای توزیع جدید و تلفات را کاهش داد. در هر بار 
اتص��ال بار پس��ت های توزیع دچار اضافه بار به پس��ت های مجاور تابع 
هدف دوباره توس��ط الگوریتم بهینه سازی اجرا و بهینه سازی مي شود 
و دوباره مقدار بهینه پس��ت توزیع از لحاظ فنی و اقتصادی مش��خص 
مي شود.درصورتی که تحت هر شرایطی پست های توزیع مجاور نتوانند 
اضافه بار پست های توزیع دچار اضافه بار را تامین نمایند در این صورت 
الگوریتم بهینه سازی دریکی از مکان های پیشنهادی نزدیک به پست 
توزی��ع دچار اضافه بار امکان س��نجی را انج��ام داده و بهترین مکان با 
توجه به اولویت بندی آن ها به ترتیب جهت نصب پس��ت توزیع جدید 

پیشنهادی اختصاص داده مي شود.
با توجه به جدول )۱( مش��خص اس��ت که میزان انرژی تامین نش��ده 
حدود57.54درص��د و تلفات در ش��بکه اصالح ش��ده حدود5۱ درصد  
کاهش یافته اس��ت. هزینه کل بع��د از جایابی بهین��ه، نیز حدود ۱9 
درصد کاهش پیداکرده اس��ت. اما در س��ناریو دوم، با توجه به این که 
میزان رش��د بار در س��ال های هدف به طور تقریبي 20 درصد در نظر 
گرفته شده و با توجه به میزان بارگذاری قبل از جایابی دوباره مشخص 
مي شود که به دلیل افزایش چگالی بار و هم چنین رشد بار منطقه در 
افق۱0 س��اله پست های موجود نمي توانند بارهای خود را به طورکامل 
تغذیه کنند. بنابراین با توجه به رش��د بار و ش��رایط فنی و اقتصادی 
مکان های کاندید مناس��ب برای احداث پس��ت های جدید با توجه به 
امکان س��نجی بهینه پیشنهاد داده شده اس��ت که در جداول پیوست 
ال��ف مح��ل قرارگیری پس��ت های کاندید برای هر دو س��ناریو آورده 
ش��ده است. در سناریو دوم که افق برنامه ریزی برای ده سال است در 
منطق��ه موردمطالعه تعداد 28 عدد پس��ت توزیع از نوع های هوایی و 
زمینی با ظرفیت های مختلف برای تغذیه بار مش��ترکان پیشنهادشده 
اس��ت. همچنین، به منظور دس��تیابی به عملکرد بهتر و درک بیشتر 
از شاخص های اس��تاندارد IEEE-1366 برای محاسبه ای شاخص های 
قابلیت اطمینان در ش��بکه های توزیع ش��عاعی استفاده شده است. با 
توجه به جدول )۱( مشخص است که  میزان انرژی تامین نشده حدود 
49 درصد و تلفات در شبکه اصالح شده حدود 43 درصد کاهش یافته 
اس��ت. همچنین هزینه کل بعد از جایابی بهینه، نیز حدود 32 درصد 

کاهش پیداکرده است.
هم چنین بیش��ترین درصد بارگذاری در س��ناریوي نخست مربوط به 
پست هوایی با ظرفیت ۱86.8کیلوولت آمپر و درصد بارگذاری 74.40 
درصد و در س��ناریو دوم مربوط به پس��ت زمینی ب��ا ظرفیت557.۱ 

کیلوولت آمپر و درصد بارگذاری88.40 درصد مي باشد.  

6- نتيجه گيری 
در ای��ن مقاله، یک م��دل جامع چندمنظوره و هدفمن��د برنامه ریزی 
بهینه سیس��تم های توزیع برای تعیین تع��داد، مکان، ظرفیت و حوزه 
س��رویس دهی پس��ت های توزی��ع با توجه به ش��رایط فعلی ش��بکه، 
به منظورکاه��ش هزینه و تلفات و بهبود قابلیت اطمینان ش��بکه ارایه 
گردی��د. در ای��ن پژوهش، مدل س��ازی و مطالعات ب��ا در نظر گرفتن 
مالحظات اقتصادی و فنی در ش��بکه توزیع انجام شده و به منظور ارایه 
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روشی واقعی تر از هر دو نوع پست هایی هوایی و زمینی با ظرفیت های 
متنوع استفاده شده است. همچنین به منظور بهینه سازی مساله جایابی 
بهینه پس��ت های توزیع، از الگوریتم جس��تجوی موجودات همزیست 

)SOS( بهره گرفته است. 
در این مطالعات دو س��ناریو  تعریف شده اس��ت. سناریو اول و دوم به 
ترتیب برای یک دوره یک س��اله و یک دوره ده ساله در نظر گرفته شده 
و در این دوره ها الگوریتم و تابع هدف پیشنهادی برای دوره یک ساله 
۱2 عدد پس��ت توزیع هوایی و زمینی و برای دوره ده س��اله 28 پست 
توزی��ع هوایی و زمینی با ظرفیت ه��ای مختلف برای تغذیه تمام بارها 
پیشنهاد داده است. در س��ناریو اول، میزان انرژی تامین نشده حدود 
57 درصد و تلفات در شبکه اصالح شده حدود 5۱ درصد کاهش یافته 
اس��ت. هزینه کل بعد از جایابی بهینه، نیز ح��دود ۱9 درصد کاهش 
پیداکرده است. در س��ناریو دوم، میزان انرژی تامین نشده حدود 49 
درصد و تلفات در ش��بکه اصالح ش��ده ح��دود 43 درصد کاهش یافته 
اس��ت. همچنین هزینه کل بعد از جایابی بهینه، نیز حدود 32 درصد 
کاهش پیداکرده است. نتایج به دست آمده از مطالعات برای یک شبکه 
توزیع نمونه، کارایی روش پیش��نهادی را در طراحی شبکه های توزیع  

به خوبی نشان مي دهد.
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جدول2: اطالعات مربوط به محل قرارگيری پست های توزيع كانديد
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جدول3: اطالعات مربوط به ترانسفورماتورهای مورداستفاده
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جدول 1 : اطالعات مربوط به محل قرارگيری پست های توزيع كانديد در سال پايه
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كلمات اختصاري

کل هزینه های جایابی بهینه TCOP

تعداد کل توابع هدف N

هزینه های مربوط به سرمایه گذاری CInv

هزینه های مربوط به بهره برداری COpa

هزینه های مربوط به قابلیت اطمینان CR

شاخص تلفات در فیدر فشار ضعیف در بار بلوک jام از پست توزیعiام    ILij

فاصله بار jام از پست توزیع iام Distij

CBL هزینه مربوط به خرید زمین

هزینه سرمایه گذاری اولیه تجهیز و ساخت پست ها CPPe

هزینه سرمایه گذاری اولیه فیدرهای فشارضعیف CInflv

هزینه های مربوط به دیماند فیدر فشار ضعیف CDflv

هزینه های مربوط به نصب ترانسفوماتورها CIns_trans

متغیر تصمیم گیری در صورت  انتخاب برابر یک و در غیر اینصورت صفر δi

هزینه خرید هر مترمربع زمین در بلوک موردنظر  CBgi

ابعاد موردنیاز برای نصب و احداث پست iام dimension

هزینه خرید ترانسفورماتور و تجهیزات داخلی و مصالح ساختمان پست i ام CTrans_eque

هزینه احداث یک متر از فیدرهای فشارضعیف Vmf

تعداد کل بلوک های تحت مطالعه nBloak

تعداد پست توزیع پیشنهادی nsub

تعداد بار تغذیه شده از پست i ام   nloadi

مقاومت طول فیدرjام  R

مقدار بار فیدرj ام در سالnام ILOADn
2

هزینه دیماند یا تقاضا فیدر jام Dc )KVA(

متوسط تقاضای بار که توسط ترانسفورماتور i ام  Fi )KVA(

ضریب اضافه بار W

هزینه خرید ترانسفورماتور خریداری شده  CBPTi

طول و عرض محل  احداث پست توزیع i ام Xsubi  Ysubi  

طول و عرض بلوک بار j ام Xloadj.Yloadj  

نرخ رشد سالیانه بار G

ضریب بار سیستم FLS

ضریب اضافه بار برای ترانسفورماتور Fols

هزینه تلفات در فیدرهای فشارضعیف Closses_flv

هزینه تلفات مسی در پست های توزیع i ام  Closses_cu

هزینه تلفات هسته در پست های توزیع i ام CLosses_core

هزینه تعمیر و نگهداری از پست های توزیع iام CRm_sub

هزینه تعمیر و نگهداری از فیدرهای فشارضعیف CRm_seeder

مقاومت فیدر اتصال دهنده بار j ام به پست i ام Zmij

جریان تک فاز عبوری از بار j ام به سمت پست توزیع i ام Lmij

ضریب تلفات LSF

ارزش تلفات 

هزینه سرویس و نگهداري سالیانه از فیدر تغذیه بار Jام از پست iام Cope_fdij

هزینه سرویس و نگهداري سالیانه از فیدر تغذیه بار Jام از پست توزیع iام Cope_subi

توان بارگزاري شده بر روي پست توزیع iام Si

ظرفیت نامي پست توزیع iام Sni

Th  طول دوره مورد مطالعه

Nc تعداد مصرف کننده موجود در شبکه

ام i ام از پست j هزینه سرویس و نگهداری سالیانه از فیدر تغذیه کننده بار CInterSAIDI

CInterASAI  ام i ام از پست توزیع j هزینه سرویس و نگهداری سالیانه از فیدر تغذیه کننده بار

CInterENS ام i توان بارگذاری شده بر روی پست توزیع

ام i ظرفیت نامی پست توزیع CSAIFI

طول دوره مورد مطالعه CSAIDI

تعداد مصرف کننده موجود در شبکه CASAI

هزینه مربوط به کل متوسط تعداد وقفه ها در سیستم CENS

هزینه مربوط به کل متوسط وقفه های زمانی در سیستم WSAIFI

هزینه مربوط به کل متوسط دسترس پذیری در طول دوره  مطالعه  WSAIDI

هزینه مربوط به کل  انرژی تامین نشده در دوره موردمطالعه  WASAI

هزینه مربوط به متوسط تعداد وقفه ها در سیستم در یک سال WENS

هزینه مربوط به متوسط وقفه های زمانی در سیستم در یک سال cosφ

هزینه مربوط به متوسط دسترس پذیری در طول یک سال  Load total

هزینه مربوط به انرژی تامین نشده در یک سال  si
Cap

SAIFIضریب وزنی برای شاخص Iij

SAIDI ضریب وزنی برای شاخص Imax

ASAI ضریب وزنی برای شاخص ∆vij

ENS ضریب وزنی برای شاخص ∆vmax

ضریب توان شبکه NMAX

مجموع بار مصرفی تمام مشترکان NPij

ظرفیت پست توزیع iام Nij_feeder

جریان عبوری از بار j ام به سمت پست توزیع i ام sfi

حداکثر جریان عبوری مجاز از فیدرهای فشار ضعیف smax
f
 i

افت ولتاژ در محل بار مشترکان Vi

حداکثر افت ولتاژ در محل بار مشترکان Rmax
i

حداکثر تعداد مجاز ترانسفورماتورها Lf

تعداد بار j ام تغذیه شده از پست توزیع i ام

حداکثر فیدر فشار ضعیف خروجی مجاز پست توزیع i ام به سمت بار j ام  φ

توان عبوری از فیدر بار j ام fope_trans

تلفات آهنی پست توزیع i ام  Pcorei

تلفات مسی پست توزیع i ام Pcui

نرخ تورم Infr

نرخ بهره  Intr

***


