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 لذا شبکههای هوشمند به معنی مدیریت هوشمندانه مصرف. امروزه تأمین منابع انرژی و انتقال آن به صورت سنتی مقرونبه صرفه نیست:چکیده
 بابلیت خود، بابلیت مقیاسپذیری، از وییگیهای بارز شرربکههای هوشررمند انرژی.انرژی و کاهش هزینههای انرژی برای مصرررفکنندگان میباشررد
 تمامی این وییگیها در مفهومی به نام ریز شبکه. انعطافپذیری شبکه و تحملپذیری خطا میباشد، هزینهی کمتر شبکه توزیع،بازیابی شبکه توزیع
. ابتصررادی و فنی بسرریار زیادی را به دنبال دارد، مزایای زیسررتمحیطی، بهکارگیری تولیدات پراکنده در ریز شرربکههای انرژی.نمایان میشررود
 همچنین خوشهبندی بهینهی ریز شبکهها چالشی اساسی.بهینهسازی مکان و اندازه مولدها در ریز شبکهها در کاهش تلفات انرژی نقش مهمی دارد
 دایرهی. در این مقاله چارچوبی برای خوشررهبندی ریز شرربکهها با اسررتفاده از الگوریتد دایرهی آپولونیوس ارائه میشررود.در این زمینه میباشررد
15/16 درصرد ازنظر معیار فاصرله و5/38  کارایی برابر با.آپولونیوس با کمک سراختار هندسری و دبت باال باعث افزایش دبت خوشرهبندی میشرود
 به، انجامگرفتهk-means  نسبت به کارهای همانند، درصد ازنظر هزینهی کل سالیانه14/79 درصد ازنظر هزینهی تلفات انرژی سیستد و درنهایت
 همچنین از الگوریتد شبیه سازی تبرید برای ات صال بهینهی ریز شبکهها و جبران کمبود توان شبکه ا ستفاده می شود که این موجب.د ست میآید
. در شبکه موردمطالعه شده است، کیلووات26/54 کاهش تلفات انرژی به میزان
. خوشهبندی ریز شبکهها، ریز شبکهها، دایرهی آپولونیوس:واژههای کلیدی
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Abstract: Today, energy supplies and transportation are not traditionally affordable. So smart grids mean intelligent energy
management and lower energy costs for consumers. Significant features of smart grids, scalability, resilient network distribution
capability, lower network cost distribution, network flexibility and fault tolerance. All of these features appear in the concept of a
micro-grid. The use of scattered products in micro energy networks has many environmental, economic and technical benefits.
Optimization of the location and magnitude of generators in micro-grids plays an important role in reducing energy losses. Optimal
clustering of micro-networks is also a major challenge in this regard. In this paper, we present a framework for clustering of small
networks using Apollonius circular algorithm. Apollonius circles increase the precision of clustering with the help of geometric
structure and high precision. Performance is equal to 5.38% for distance criterion and 16.15% for the system energy losses, and finally,
14.79% of the total annual cost is better than the past work done. Then, we have used the simulated annealing algorithm to compensate
for the lack of power micro-grids and the stability of the entire network, which this action led to reducing energy losses in the amount
of 26.54 kw in study grid.
Keywords: Apollonius Circle, Energy Smart grids, Energy micro-grid clustering.
1397/09/18 :تاریخ ارسال مقاله
1398/02/24 :تاریخ اصالح مقاله
1398/07/07 :تاریخ پذیرش مقاله
 لیلی محمدخانلی:نام نویسندهی مسئول
. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه تبریز-  بهمن29  بلوار-  تبریز-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

Serial no. 94

1512

ش .پوربهرامی و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1520-1511 ،)1399

 -1مقدمه
شبکه الکتریکی به شبکهای از خطوط انتقال برق ،ای ستگاههای فرعی
برق ،دسرررتگاه های مبدل ولتاژ و دیگر اجزایی که برق را از نیروگاه به
مصرررفکننده منتقل میکنند ،گفته میشررود .تکنولوژی دیجیتال که
امکان ارتباط دوطرفه را بین تولیدکنندههای برق و مشرررتریان در طول
خطوط انتقال مهیا میسرررازد همان چیزی اسرررت که یک شررربکه را
هوشررمند میسررازد ] .[1شرربکههای هوشررمند به تکامل و بهروز شرردن
شرربکههای موجود نسرربت داده میشرروند و شررامل نظارت پیشرررفته،
اتوما سیون ،کنترل تولید برق ،انتقال و توزیع آن ه ستند ] .[2از مزایای
شرربکههای هوشررمند انرژی نسرربت به شرربکههای سررنتی ،بابلیت خود
بازیابی شبکه توزیع ،هزینهی کمتر شبکه توزیع با ا ستفاده از پا سخ به
درخوا ست م شتری ،مقیاسپذیری ،بابلیت ا ستفاده از مولدهای پراکنده
در شبکه ،افزایش امنیت شبکه ،پیکسایی و کاهش تلفات شبکه توزیع،
امکان خردهفروشرری و بازار مجازی برق ،باال بردن پایداری ،کاهش افت
ولتاژ و خاموشررری شررربکه میباشرررد که هرکدام از این موارد میتواند
بهعنوان چالشی درزمینهی هوشمندتر کردن شبکه مطرح شود ].[5-3
یکی از مقدمات هوشمند سازی شبکههای توزیع ،تقسید آنها به
ریز شبکههایی با خودکفایی و بابلیت اعتماد باال برای تحقق وییگیهای
شرربکه هوشررمند ،ازجمله ،وییگی خودترمیمی آن اسررت .ریز شرربکه
مجمو عه ای از بار ها ،م نابع تول ید پراك نده و در برخی او بات تجهیزات
ذخیره میباشد كه میتواند به صورت مستقل یا وابسته به شبکه اصلی،
برق یک ناح یهی محلی را تأمین ک ند .یافتن م کان و ا ندازهی بهی نه
مولدهای پراکنده در ریز شرربکهها ،با اسررتفاده از الگوریتدهای تکاملی،
ازجمله روش های کاهش تلفات توزیع اسرررت ] .[6-8بازپیکربندی ریز
شررربکه ها و یافتن مکان و اندازهی مناسرررب بانک های خازنی در ریز
شبکهها با ا ستفاده از الگوریتدهای تکاملی و با توابع هدف متفاوت نیز
از دیگر روشهای کاهش تلفات میباشد ].[9,12-10
اسرررتفاده از عاملهای هوشرررمند در ریز شررربکهها یکی دیگر از
روشهای مورداسرررتفاده در کاهش تلفات انرژی مطرحشرررده اسرررت.
خو شهبندی منا سب ریز شبکهها ،بهعنوان چال شی ا سا سی درزمینهی
کاهش میزان تلفات شبکه توزیع ،عنوان میشود ]. [18-13
شرربکههای هوشررمند برق بهمنظور از بین بردن معایب شرربکههای
موجود تعریف شدند .یکی از بزرگترین معایب شبکههای ،تلفات بسیار
زیاد شبکه توزیع میباشد که میتواند با استفاده از تقسید شبکه اصلی
به ریز شبکهها تا حدود زیادی بابلکنترل با شد .ا ستفاده از مولدهای
پراکنده انرژی در شررربکه ،از مواردی اسرررت که میتواند در راسرررتای
پاسرگگویی به چالشهای عنوانشرده ،مؤثر وابع شرود .اسرتفاده از این
مولدها ،اگر با برنامهریزی و محاسرربات صررحیر همراه باشررد ،میتواند
پایداری و امنیت شررربکه های انرژی را باالتر و میزان تلفات انرژی را
کاهش دهد].[20, 19
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هدف در این مقاله کاهش میزان تلفات توزیع شررربکه و درنتیجهی
آن کاهش هزی نه کل سرررال یانه می باشرررد .در این روش پیشرررنهادی
چارچوبی ارائه میشررود که در آن ابتدا با اسررتفاده از الگوریتد دایرهی
آپولونیوس ،ریز شبکهها را به صورت مستقل خوشهبندی و سپس برای
پایداری ن سبی کل شبکه و جبران کمبود توان ریز شبکهها ،با ا ستفاده
از الگوریتد فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید ،این ریز شبکهها به یکدیگر
متصررل میشرروند .درنهایت برای ارزیابی چارچوب پیشررنهادی ،نتایج
بهدستآمده باکارهای ببلی انجامگرفته ،مقایسه میشود.
برای سررازماندهی این مقاله در بگش دوم کارهایی که درگذشررته
برای بهی نهسرررازی و کاهش تلفات انرژی در شررربکه های هوشرررمند
انجامگرفته اسررت را موردبررسرری برار میدهید .در بگش سرروم راهکار
پی شنهادی ما ارائه داده می شود .در بگش چهارم نتایج شبیه سازی و
ارزیابی عملکرد روش ارائه شده موردبرر سی برارگرفته و در بگش پنجد
نتی جهگیری و پیشرررنهاد پیوهش های آی نده در این راسرررتا ،ارائه داده
میشود.

 -2کارهای مرتبط
شبکه هو شمند به معنی مدیریت هو شمندانه م صرف انرژی و کاهش
هزینههای انرژی برای م صرفکنندگان میبا شد ] .[3از وییگیهای بارز
شبکههای هو شمند انرژی ،بابلیت مقیاسپذیری ،انعطافپذیری شبکه
و تحملپذیری خطا میبا شد ] .[5،4تمامی این وییگیها در مفهومی به
نام ریز شبکه نمایان می شود .لذا ریز شبکهها ،از ملزومات شبکههای
هو شمند انرژی مح سوب می شوند .شبکههای هو شمند انرژی از سه
بگش کلی تولید ،انتقال و توزیع انرژی تشررکیل میشررود ] .[23-21با
توجه به اینکه بیشررتر تلفات انرژی در شرربکههای هوشررمند ،مربوط به
بگش توزیع انرژی میباشررد ،لذا یکی از مهدترین چالشها و اهداف در
شبکههای هو شمند انرژی کاهش تلفات توزیع و درنتیجهی آن کاهش
هزینه برای تولیدکنندگان و مصررررفکنندگان انرژی اسرررت ].[24،18
خوشررهبندی مناسررب ریز شرربکهها میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای
پیشنهادی در تحقق این امر باشد.
در خوشررهبندی ریز شرربکهها ،مراکز خوشرره بهعنوان ایسررتگاههای
مبدل فشار متوسط به فشار ضعیف ( )MV/LVو اعضای خوشه بهعنوان
مراکز ثقل بار مصررررفکننده در نظر گرفتهشرررده اسرررت که مکان این
ایسرررتگاهها بابلتغییر و تعداد و ظرفیت آنها ثابت اسرررت .مولدهای
پراکنده که بهعنوان اصررلیترین تولیدکنندههای انرژی در ریز شرربکهها
محسررروب میشررروند ،ببل از طرحریزی کل شررربکه و با اسرررتفاده از
الگوریتد های فرا م کاشررر فهای م کان یابی و ا ندازهی بهی نه آن ها نیز
مشگص شده است ] .[17مهدترین معیارها در خوشهبندی ریز شبکهها
تراکد م صرفکنندگان انرژی فا صله میبا شد ،چراکه با کاهش فا صلهی
تراکد مصررررفکنندگان از مرکز هر خوشررره ،میزان تلفات توزیع انرژی
کاهش نمایی داشته و درنتیجهی آن میزان هزینهی کل نیز کاهش می
یابد.
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یکی از سرررادهترین و کدهزینهترین روشها درزمینهی هوشرررمند
سازی شبکه ،مکانیابی و اندازه یابی بهینه منابع تولید پراکنده در ریز
شبکهها با توابع هدف متفاوت میباشد ][25،7؛ بنابراین ،ارائه روشهای
منا سب برای پو شش دادن به این ا صل همچنان بهعنوان یک نیاز مهد
بهح ساب میآید .م شگص شدن تابع هدف بهعنوان اولین گام در حل
این مسائل بهینه سازی عنوان شده است که میتواند به صورت تکهدفه
یا چ ندمنظوره باشرررد .این تابع هدف ،ا لب میتوا ند کاهش هزی نه
ابت صادی یا کاهش تلفات اکتیو و راکتیو و یا بهبود پروفیل ولتاژ با شد.
گام دوم حل این مسررائل فرمولبندی مسررئله و تابع هدف میباشررد.
سررومین گام ،تعیین بیود و محدودیتهای مسررئله میباشررد .در گام
چهارم ابزارهای بهینه سازی که شامل روشهای هوش م صنوعی مانند
الگوریتد ژنت یک ،روش جسرررتجوی فاخ ته ،الگوریتد ازد حام ذرات،
بهمنظور یافتن مکان بهینه  DGها اسررتفاده میشرروند ].[26-29، 30

روش ،ح سا سیت ن سبت به نویز و دادههای یر محدب ،انتگاب نقاط
اولیهی ت صادفی و درنتیجهی آن جوابهای متفاوت بهد ستآمده در هر
تکرار میباشد ].[35،34
خوشرررهبندی ریز شررربکهها یکی از مهدترین کارهای انجامگرفته
درزمینهی بهینه سازی ریز شبکهها میبا شد .این خو شهبندی میتواند
در بالب طراحی خوشه ببل از پیاده سازی کل شبکه و یا بعدازآن انجام
بگیرد ] . [16،14در این مورد نیز ابتدا باید تابع هدف مسئله را مشگص
کرد .خوشررهبندی الب باهدف کاهش تلفات انرژی ،باال بردن پایداری و
امنیت شرربکه توزیع و یا بهبود پروفیل ولتاژ ،انجام میگیرد .شررکل ()1
فرم کلی خوشهبندی ریز شبکه را نمایش میدهد .خوشهبندی میتواند
بر روی ریز شبکه یا خود شبکه توزیع انجام گیرد .در خو شهبندی ریز
شرربکه ،ابتدا یک ریز شرربکه انتگاب و به بگشهای کوچکتر تقسررید
می شود که این بگشها میتوانند به صورت م ستقل یا واب سته به شبکه
اصلی انرژی باشند ].[23،16

بهمنظور یافتن مکان بهینه  DGها برای کاهش تلفات و افزایش بابلیت
بار پذیری از م کان یابی بهی نه  DSTATCOMها و مدیر یت اکتیو در
شبکه نیز استفاده میشود ]. [29، 30
یکی دیگر از روشهای بهینه سازی ریز شبکههای هو شمند انرژی،
بازپیکربندی ریز شبکهها باهدف کاهش تلفات ،یا بهبود پروفیل ولتاژ و
یا باال بردن پایداری و امنیت شبکهی توزیع ،با ا ستفاده از الگوریتدهای
هوش مصنوعی مانند الگوریتد ژنتیک ،ازدحام ذرات ،کلونی مورچگان و
در ح ضور مولدهای پراکنده در شبکه میبا شد ] .[23،20در این روش
نیز ابتدا تابع هدف م سئله م شگص می شود .در مرحلهی بعدی فرموله
کردن مسئله و تابع هدف برای سادگی محاسبات انجام میگیرد .سپس
محدودیت های مسرررئله ،اعمال و بازپیکربندی شررربکه با اسرررتفاده از
الگوریتدهای بهینهسررازی و با در نظر گرفتن حضررور مولدهای پراکنده
در شبکه انجام میگیرد.
الگوریتدهای خوشهبندی با توجه به کاربرد و تنوع مسائل مرتبط با
آن ،بسیار زیادند .ازجملهی این روشها ،الگوریتد خوشهبندی با استفاده
از دایره آپولونیوس میباشررد ] .[31این روش جزو روشهای مبتنی بر
چگالی و هندسه محسوب میشود .با توجه به اینکه ،اساس این روش بر
مبنای فا صله ابلید سی نقاط پرتراکد از مراکز خو شه میبا شد لذا این
روش ازنقطهنظر معیار فاصرررله ،میتواند نتیجهای بهتر از الگوریتد k-
 meansدا شته با شد .از وییگیهای بارز الگوریتدهای مبتنی بر چگالی،
تشگیص خوشهها با شکل دلگواه ،مقاومت در برابر نویز و امکان تعریف
مقدار آسررتانه برای جداسررازی خوشررهها از یکدیگر اسررت ].[33،32
الگوریتد  k-meansاز متداولترین الگوریتدهای خوشرررهبندی اسرررت.
سادگی پیاده سازی و سرعت از مزیتهای این الگوریتد ا ست .روش k-
 meansبه دلیل سررادگی و پایه بودن آن برای روشهای دیگر و بابلیت
تعیین تعداد مراکز خوشررره ،انتگابشرررده اسرررت .ولی این روش لزوم
همیشه دارای بهترین پاسخ نبوده و معایبی نیز دارد .ازجمله معایب این
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شکل  :1نمونهای از خوشهبندی ریز شبکهها بهصورت مستقل ][23

خوشهبندی بهینهی ریز شبکهها در شبکه اصلی از روشهایی است
که میتواند تا حدود زیادی در کاهش تلفات انرژی مؤثر باشرررد ].[14
اتصررال بهینهی ریز شرربکهها ،پس از خوشررهبندی ،از مواردی اسررت که
میتواند در جبران کمبود انرژی ریز شرربکهها و مسررتقل شرردن هر چه
بی شتر شبکهی هو شمند انرژی از شبکهی سنتی ،مؤثر وابع شود .این
ات صال ،با عنوان تعیین حدود در شبکههای انرژی شناخته می شود .در
این روش ابتدا مکان مصرفکنندگان انرژی در شبکه مشگص می شود.
سپس با توجه به مکان و اندازهی م صرف انرژی م صرفکنندگان ،نوع و
اندازهی بهینهی مولدهای پراکندهی انرژی در شبکه م شگص میگردد.
تعیین مکان و اندازهی بهینهی مولدها ،با استفاده از الگوریتدهای هوش
مصنوعی انجام میگیرد.
الگوریتد تبرید شرربیهسررازیشررده ،یک الگوریتد بهینهسررازی فرا
ابتکاری سرراده و اثربگش در حل مسررائل بهینهسررازی در فضرراهای
جسررتجوی بزرگ اسررت ] .[32،27این الگوریتد بیشررتر زمانی اسررتفاده
می شود که ف ضای ج ستجوی م سئله ،گ س سته با شد .برای م سائلی که
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پیدا کردن یک پاسررخ تقریبی برای بهینه کلی مهدتر از پیدا کردن یک
پا سخ دبیق برای بهینه محلی در زمان محدود و مشگصی است ،تبرید
شبیه سازی شده ن سبت به بابی الگوریتدهای بهینه سازی در ارجحیت
میبا شد .از مزایای الگوریتد شبیه سازی تبرید ،م صرف حافظهی ب سیار
پایین آن ،تمرکز بر جسرررتجوی محلی و مهدتر از همه توانایی گذر از
بهینهی محلی به دلیل وجود روند تصادفی هدایتشدهاش میباشد.
با توجه به توضرریحات ارائهشررده و مجموعه دادههای موردمطالعهی
ما ،در چارچوب پیشنهادی ارائه شده در این مقاله برای خوشهبندی ریز
شبکهها ،ابتدا مراکز خوشهها را تعیین کرده و سپس با استفاده از روش
دایره آپولونیوس خوشهبندی ریز شبکهها را انجام میدهید.

 -3روش پیشنهادی
در یک شررربکهی هوشرررمند ،اگر هر ریز شررربکه تا حد امکان ،بتواند
بهصررورت مسررتقل از شرربکهی اصررلی و تنها با اسررتفاده از مولدهای
پراکندهای که در خود ریز شرربکه مکانیابی شرردهاند نیاز انرژی خود را
تأمین کند کارایی باال خواهد رفت .مستقل شدن ریز شبکه از شبکهی
اصررلی هدفی اسررت که در این مقاله دنبال خواهد شررد .در این میان،
چیدمان هر ریز شبکه از م سائلی ا ست که در م ستقل شدن ریز شبکه
بیتأثیر نیست .اگر هرکدام از ریز شبکهها را بهعنوان یک خوشه در نظر
بگیرید ،خو شهبندی ریز شبکهها ،نحوه ساختار هر ریز شبکه را تعیین
میکند .اهدافی همچون دبت و هزینهی سرررا خت خوشرررهبندی ،از
چالشهای اساسی در خوشهبندی ریز شبکهها در شبکههای هوشمند
انرژی میباشد ].[31, 30
روش کار به این صورت میبا شد که در یک شبکه انرژی ،اطالعات
مربوط به م کان و ا ندازهی انرژی ت عدادی مصررررفکن نده و ت عدادی
تولیدکننده (منابع تولید پراکنده) انرژی که از ببل ،مکانیابی شررردهاند
رادارید .با توجه به اینکه در خوشررهبندی شرربکههای هوشررمند انرژی،
هرچه مراکز خو شه به نقاط با تراکد م صرفکننده باال نزدیکتر با شد،
تلفات انرژی در شبکه کاهش مییابد ،لذا در فاز اول مقاله ،خوشهبندی
شبکهها را با ا ستفاده از الگوریتمی با ا ستفاده از دایرهی آپولونیوس که
یک الگوریتد خوشرررهبندی مبتنی بر چگالی می باشرررد ،انجام داده و
اندازهی تولید ،مصرررف و تلفات انرژی هر خوشرره را محاسرربه می کنید
.بدین ترتیب خوشررهها یا همان ریز شرربکههای محاسرربهشرردهی ما در
شبکه ،بهگونهای میباشد که تلفات انرژی کمتری خواهد داشت .اکنون،
هر خوشه با توجه به میزان تولید ،مصرف و تلفات انرژی دارای یک وزن
میانگین میباشد که این وزن در حالت کلی نمایشدهنده وضعیت کلی
خو شه ازنظر سه معیار ا شاره شده میبا شد .پس خو شهای که دارای
میانگین وزن باالتری با شد خو شهای بوی مح سوب می شود که ن سبت
تولید انرژی آن خو شه به م صرف و تلفات انرژی بی شتر ا ست و نهتنها
خوشرره میتواند انرژی موردنیاز خود را تأمین کند ،بلکه دارای مقداری
انرژی بیشررتر نیز میباشررد .همچنین خوشررهای که دارای میانگین وزن
پایینتری میباشد ،خوشهی ضعیف محسوب شده و نسبت تولید انرژی
به مصرف و تلفات انرژی در آن خوشه پایینتر میباشد و این خوشه در
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اکثر موابع ،برای تأمین انرژی مصررررفکنندگان خود ،نیازمند دریافت
انرژی از بیرون از ریز شبکه میبا شد .حال برای بهینگی بی شتر م صرف
انرژی در شبکه اصلی و مستقل شدن هرچه بی شتر ریز شبکهها ،در فاز
دوم روش پی شنهادی ات صال بهینهی ریز شبکهها به یکدیگر ،بهگونهای
که ریز شرررب که های ضرررعیفتر بتوان ند انرژی موردن یاز خود را از ریز
شررربکه های بویتر دریافت کنند و نیازی به تأمین انرژی از خارج از
شبکه ندا شته با شند ،مطرح میگردد .با توجه به اینکه نحوهی ات صال
بهینه ،جزو مسائل  NP-hardمحسوب می شود ،برای حل این مسئله از
الگوریتدهای بهینهسازی بهره گرفته میشود ].[36
در بررسرری وییگیهای این مسررئله ماهیت گسررسررتهی متغیرها از
مواردی میبا شد که میتواند در انتگاب الگوریتد منا سب کمک فراوانی
داشررته باشررد .ازجملهی الگوریتدهای هوش مصررنوعی که در فضررای
جسررتجوی گسررسررته کارایی باالیی دارد ،الگوریتد شرربیهسررازی تبرید
میباشررد .لذا در بگش دوم مقاله ،از این الگوریتد برای اتصررال بهینهی
ریز شبکهها استفاده میکنید .از وییگیهای اصلی این الگوریتد توانایی
گذر از بهینهی محلی میباشررد .اتصررال بهینهی ریز شرربکهها در بالب
تعیین حدود ریز شبکهها عنوان میشود.
 -1-3عالمتگذاری و تعاریف
تعریف دایرهی آپولونیوس :دایره آپولونیوس مکان هندسی نقاطی از
صفحه است که از دونقطهی دادهشده ،نسبت فاصلهی معینی داشته
باشد .با فرض نقاط  Aو  Bبهعنوان دو سرخوشه و نقاط  Mبهعنوان عضو
خوشه باشند ،همسایگی و ساخت خوشهها بررسی میشود ].[31
تعریف ارتباط مستقیم :گویید  A, Bارتباط مستقید دارند
درصورتیکه در ناحیهی اشتراک ایجادشده بر اساس  ϴ < 90یا در
اجتماع ایجادشده بر اساس  ϴ > 90و ناحیهی همسایگی گابریل بر
اساس  ϴ = 90نقاط دیگری وجود نداشته باشد ،بهعبارتدیگر چگالی
نقاط ناحیهی هاشور خورده در شکل ( )2صفر باشد.
تعریف ارتباط غیرمستقیم :گویید  A, Bارتباط یرمستقید دارند
درصورتیکه در ناحیهی اشتراک ایجادشده بر اساس  ϴ <90یا در
اجتماع ایجادشده بر اساس  ϴ > 90و ناحیهی همسایگی گابریل بر
اساس  ϴ = 90نقاط دیگری وجود داشته باشد ،بهعبارتدیگر چگالی
نقاط ناحیهی هاشور خورده در شکل ( )2یر صفر باشد.

شکل  :2ناحیهی همسایگی بین دونقطه  A, Bبر اساس زاویه بینشان
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 -2-3فاز اول :خوشهبندی ریز شبکهها با استفاده از الگوریتم
دایرهی آپولونیوس
این فاز دارای چهار گام میباشد که گام اول آن تعیین مصرفکنندگان
مرکزی ،حاشیهای و نویز است .گام دوم تعیین ارتباط بین
مصرفکنندگان مرکزی است .گام سوم تعیین مراکز خوشهها میباشد و
آخرین گام این فاز خوشهبندی با استفاده از دایرهی آپولونیوس است.
در گام اول الگوریتد برای تکتک نقاط داده (مصرفکننده) ،دایرهای
به شعاع دلگواه  eرسد میکنید .این شعاع بابلتغییر است و میتوان با
بزرگتر یا کوچکتر کردن آن ،فضای جستجو را تغییر داده و مقادیر
بهینهی خوشهها را در هر خوشهبندی پیدا کرد .اندازهی بهینهی این
دایره با توجه به شبکه و با استفاده از آزمونوخطا ،بهصورت شهودی به
دست میآید .در مرحلهی بعدی چگالی ناحیهی همسایگی برای هر
دایرهی رسد شده را ازنظر میزان مصرف انرژی مشگص میکنید.
در گام دوم الگوریتد ،با توجه به باالترین و پایینترین چگالی
بهدستآمده ،تعداد  5کالس برای چگالیهای بهدستآمده مشگص می-
کنید .در کارهای ببلی انجامگرفته ،با توجه به  3نوع داده ،یعنی دادههای
مرکزی ،دادههای حاشیهای و دادههای نویز ،تعداد  3کالس در نظر
گرفتهشده بود ] ،[15ولی در الگوریتد پیشنهادی برای باال بردن دبت در
انتگاب چگالی دادهها از  5کالس استفادهشده است .توجه داشته باشید
که با باال بردن تعداد کالسها دبت خوشهبندی باالتر و پیچیدگی
محاسباتی برای انتگاب نقاط مرکزی نیز بیشتر میشود و باکد شدن
تعداد کالسها دبت خوشهبندی پایینتر و پیچیدگی محاسباتی نیز کدتر
میشود .محدودهی ( )Rرا برای هرکدام از این  5کالس ،بهصورت زیر
محاسبه میکنید.
()1

⏌

1
2

)+

ds1 – dsn
5

(⎿ = R

در رابطهی ( ،ds1 ،)1باالترین چگالی موجود در بین مصرفکنندگان
و  dsnپایینترین چگالی موجود در بین مصرفکنندگان میباشد .بدین
ترتیب محدودهی  5کالس باید تشکیل شود .در این خوشهبندی
درمجموع 3 ،نوع داده (مصرفکننده) ،دارید که دادههای با چگالی باال
بهعنوان دادهی مرکزی ،دادههای با چگالی متوسط بهعنوان دادهی
حاشیهای و دادههای با چگالی پایین بهعنوان دادهی نویز شناخته می-
شوند .انتگاب  3نوع داده از بین این  5کالس از مسائلی است که بابلیت
انعطافپذیری دارد و کاربر میتواند بسته به اینکه دبت هرکدام از داده-
های مرکزی ،یا حاشیهای و یا نویز باال باشد ،کالسهای متفاوتی را
بهعنوان نوع داده در نظر بگیرد .مثالً با انتگاب کالس اول بهعنوان تنها
دادههای مرکزی دبت خوشهبندی در دادههای مرکزی باالتر میباشد و
در عوض دبت این خوشهبندی در دادههای حاشیهای و نویز پایینتر
میباشد.
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در گام سوم الگوریتد ،هدف ما تعیین سرخوشهها از میان این داده-
های مرکزی میباشد .سرخوشههای انتگابی باید دارای فاصلهی ابلیدسی
مشگصی از همدیگر باشند .بهعبارتدیگر سرخوشههای انتگابی ،ازنظر
فاصله ی ابلیدسی ،نباید در کنار یکدیگر باشند ،هرچند چگالی باالتری
داشته باشند .برای انجام این کار از الگوریتد دایرهی آپولونیوس بهره
میگیرید .دایره آپولونیوس مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از
دونقطهی دادهشده ،نسبت فاصلهی معینی داشته باشد .با فرض نقاط A
و  Bبهعنوان دو عضو مرکزی خوشهها و نقطهی  Mبهعنوان یک عضو
نزدیک به عضو  Bدایره آپولونیوسی بهصورت زیر رسد میشود.

شکل  :3دایرهی آپولونیوس و کمان درخور

در شکل ( )3از پارامتر  kبرای تعیین زاویهی  θبرای رسد کمان
درخور و مشگص کردن فاصله بین دونقطه استفاده میشود .در ادامهی
پیادهسازی الگوریتد ،ابتدا ماتریس فاصلهی تمام دادههای مرکزی را به
دست میآورید .بدین ترتیب فاصلهی ابلیدسی تمام دادههای مرکزی از
یکدیگر مشگص میشود .حال در این مجموعه نقاط مرکزی ،اگر دونقطه
رابطهی مستقید ،داشته باشند جزو نقاط نزدیک به هد و از اعضای
مرکزی یک خوشه میباشند .در یر این صورت اگر دونقطه رابطهی
یرمستقید داشته باشند ،جزو اعضای مرکزی خوشههای متفاوت می-
باشند .لذا از بین نقاط پشت سرهمی که ارتباط مستقید دارند ،فقط یکی
بهعنوان سرخوشه انتگاب خواهد شد .تعیین ارتباط مستقید و
یرمستقید ،با استفاده از الگوریتد دایرهی آپولونیوس انجام میگیرد .در
این الگوریتد برای مشگص کردن ارتباط بین دونقطه ،ابتدا بین دونقطه
نسبت به نزدیکترین داده ،دایرهی آپولونیوسی رسد و پارامتر  kتعیین
میگردد .سپس بین دونقطه ،کمان درخوری با زاویهی  θرسد میگردد.
اندازهی زاویهی  θمیتواند از طریق پارامتر  kتعیین گردد ،ولی برای
سادگی پیادهسازی ،در الگوریتد پیشنهادی ،اندازهی  θرا برابر اندازهی
ثابت  30درجه در نظر گرفتهاید .البته میتوان از زاویههای ثابت  45یا
 60نیز استفاده کرد ولی به دلیل کد کردن ناحیهی جستجو و باال بردن
دبت در جستجوی نقاط ،اندازهی زاویهی کمان درخور را برابر اندازهی
ثابت  30درجه در نظر گرفتهاید .بر اساس اندازهی پارامتر  ،kدونقطهی
موردبررسی یکی از شرایط گام چهار را خواهد داشت.
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پس از م شگص شدن مکان مبدلهای ولتاژ ) (MV/LVدر شبکه،
در گام چ هارم الگوریتد از دایرهی آپولونیوس برای مشرررگص کردن
تکتک اعضررای هر خوشرره بهصررورت بهینه ،اسررتفاده میکنید .در این
بسررمت تعدادی داده دارید که تنها مراکز آنها مشررگص میباشررد و
اینکه هر داده به کدام خو شهی نزدیک ،تعلق یابد از م سائلی ا ست که
با اسرررتفاده از دایره آپولونیوسررری تعیین میشرررود .در تعریف دایرهی
آپولونیوس ،با فرض نقاط  Aو  Bبهعنوان دو سررررخوشررره و نقطهی M
بهعنوان یک ع ضو خو شه ،این بار دایره آپولونیو سی برای دو سرخوشه،
ن سبت به دادهی سوم که م صرفکننده میبا شد ،ر سد شده و پارامتر k
برای هر داده ،تعیین میشود.
در این مرحله ابتدا برای هر مرکز خوشرره ،ماتریس فاصررله تشررکیل
داده و فاصرررله ی هر مرکز از تمامی مراکز خوشررره را تعیین میکنید.
سپس برای هر دو مرکز خوشهی نزدیک به هد نسبت به دادهی سومی
که یکی از اعضرررای مرکزی یا حاشررریهای دو خوشررره اسرررت ،دایرهی
آپولونیوسررری را رسرررد و پارامتر  kرا تعیین میکنید .برای هر داده اگر
) (k>1باشد ،داده متعلق به خوشهی  Aمیباشد .در یر این صورت اگر
) (k<1بود داده متعلق به خوشررهی  Bمیباشررد .درصررورتیکه )(k=1
باشررررد ،داده بهصرررورت تصررررادفی به یکی از دو خوشرررره تعلق
میگیرد .شکل ( )4نمونهای از عملکرد این الگوریتد برای دو خو شه را
نمایش میدهد.

شکل  :4نحوه پیدا کردن اعضای هر خوشه با استفاده از دایرهی
آپولونیوس

در شکل ( )4دادهی شماره  1و  10موردبررسی برارگرفته است.
برای دادهی شماره  (k>1) ،1میباشد .پس دادهی  1متعلق به خوشهی
 Aمیباشد .برای دادهی شماره  (k<1) ،10میباشد لذا دادهی شماره 10
متعلق به خوشهی  Bمیباشد .برای هر دادهی نویز نیز مانند نقاط
حاشیهای ،این بررسی انجام میگیرد .این کار را برای تمامی جفت
خوشهها تکرار میکنید .این خوشهبندی تا زمانی ادامه پیدا
میکند که هیچ دادهی بررسی نشده وجود نداشته باشد.
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 -3-3فاز دوم :تعیین محدودهی ریز شبکهها
این فاز نیز دارای چهار گام میباشد که در گام اول آن مشگص کردن
شاخص برای هر ریز شبکه صورت میپذیرد .در گام دوم تعیین
همسایگی جواب با استفاده از توابع انتقال و معکوس سازی است .در گام
سوم تعیین هزینه هر محدوده با استفاده از تابع ارزیابی انجام میشود
و در گام چهارم شبیهسازی سازی تبرید اعمال میشود.
در فاز دوم روش پیشنهادی برای باال بردن میزان مستقل بودن و
مقیاسپذیری شبکه و درنتیجهی آن باال بردن میزان پایداری شبکه،
روشی برای اتصال بهینهی ریز شبکهها معرفی میشود .پس از
خوشهبندی ریز شبکهها و مشگصشده ساختار هر ریز شبکه ،ایستگاه-
های ( )MV/LVهر ریز شبکه به نزدیکترین منابع تولید پراکنده انرژی
متصل می شود .پس هر خوشه دارای مقداری تولید انرژی میشود که
این مقدار برای هر خوشه متفاوت است .همچنین هر ریز شبکه با توجه
به تعداد مصرفکنندگان خود دارای مقداری مصرف انرژی میباشد.
تلفات انرژی هر ریز شبکه ،مهدتر و تأثیرگذارتر از تولید و مصرف انرژی،
میباشد که کامالً بستگی به الگوریتد خوشهبندی دارد که در فاز اول
روش پیشنهادی اشارهشده است و اگر خوشهبندی ریز شبکه بهصورت
بهینه انجام بگیرد ،میزان تلفات هر خوشه بهشدت کاهش مییابد و
کاهش تلفات ،معادل با تولید انرژی بیشتر یا همان مصرف انرژی کدتر
است.
با توجه به اینکه هر ریز شبکه بهصورت مستقل عمل میکند ،در
این میان ممکن است بعضی از ریز شبکهها دارای تولید انرژی بیشتری
نسبت به مصرف و تلفات انرژی خودشان باشند که چنین ریز شبکههایی
به نام خوشههای بوی شناخته میشوند .یا برعکس آن ،ممکن است
خوشه ای دارای میزان مصرف انرژی بیشتری نسبت به تولید خود ریز
شبکه باشد که با عنوان ریز شبکههای ضعیف شناخته میشوند .در این
بررسی دو شبکهدارید که یکی از آنها شبکهی اصلی انرژی میباشد که
بهصورت سنتی و با استفاده از سوختهای فسیلی ،انرژی خود را تأمین
میکند .شبکهی موردبررسی ما شبکهای است که هوشمند است و انرژی
موردنیاز خود را از طریق مولدهای پراکندهی انرژی تأمین میکند .هدف
ما در این فاز این است که شبکهی هوشمند انرژی ،بتواند انرژی موردنیاز
خود را تا حد ممکن بهتنهایی و بدون نیاز به شبکه اصلی و تنها با
استفاده از تبادل انرژی بین ریز شبکههای خود تأمین کند .در شبکهی
هوشمند انرژی ،پس از خوشهبندی ریز شبکهها ،خوشههای ضعیف
مجبورند برای تأمین نیاز انرژی مصرفکنندگان خود از خارج از ریز
شبکه ،انرژی دریافت کنند .در همین شبکه ،خوشههایی دارید که بوی
هستند و انرژی اضافی خود را باید بهجایی تحویل دهند ،چون این انرژی
زیاد موجب خرابی در ریز شبکه میشود .حال برای حل این مسئلهی
بهینهسازی و استقالل هر چه بیشتر شبکهی هوشمند ،بهتر است ریز
شبکههای بوی را به ریز شبکههای ضعیف وصل کنید تا هد ریز

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1517

ش .پوربهرامی و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1520-1511 ،)1399

شبکههای بوی انرژی اضافی خود را تگلیه کنند و هد خوشههای ضعیف،
کمبود انرژی خود را تأمین کنند.

 -4نتایج آزمایشها
مجموعه دادهی مورداسرررتفاده در شررربیهسرررازی این مقاله ،مطابق با
اسررتاندارد IEEE 1547-2011میباشررد که در کارهای گذشررته ]،[15
مورداسرررتفاده برارگرفته اسرررت .تعداد کل مصررررفکنندگان 2در این
مجموعه داده برابر  667مصرررفکننده در نظر گرفتهشررده اسررت .تعداد
ایسرررتگاه های مبدل ولتاژ  MV/LVبا توجه به الگوریتد خوشرررهبندی
متفاوت می باشرررد که در الگوریتد پیشرررنهادی ما برابر  41ایسرررتگاه
می باشرررد .همچنین تعداد کل منابع تولید پراکنده پس از مکان یابی و
تعیین اندازه بهینه ،با استفاده از الگوریتدهای هوش مصنوعی ،برابر 34
عدد در نظر گرف تهشرررده اسرررت .میزان کل بار پیشبینیشررردهی
مصرفکنندگان برابر  3778/2کیلووات است .ضریب بار شبکهی انرژی
که از تقسید بار متوسط به بار پیک شبکه در یکزمان مشگص حاصل
میشرررود ،م عادل  0/8و ضرررر یب توان شرررب که ،م عادل  0/9در نظر
گرفتهشررده اسررت .نوع ریز شرربکه ،شررعاعی و از نوع  34با سرره در نظر
گرفتهشررده اسررت .میزان مقاومت اهمی برابر  0/342اهد در کیلومتر و
راکتانس الکتریکی معادل  0/127اهد در هر کیلومتر میبا شد .هزینهی
نصررب هر متر فیدر ولتاژ پایین ،با توجه به نوع شرربکه ،معادل 13/09
دالر در نظر گرفتهشده است.
در الگوریتدهایی که جواب آنها از طریق تکرار به دسررت میآیند،
تحت شرررایط مگتلف جوابهای متفاوتی حاصررل میشرروند .برای مثال
نقطهی شرررروع ،در الگوریتد های بهینهسرررازی تأثیر فراوانی در جواب
بهینهی نهایی دارد؛ بنابراین در الگوریتد هایی که جواب آن ها از طریق
تکرار به د ست میآیند نمیتوان بهیکبار اجرای الگوریتد اکتفا کرد .لذا
در این مقاله جوابهایی که از طریق تکرار بهد ستآمده میآیند پس از
 100بار اجرا میانگینگیری میشرروند و میانگین  100بار ،اجرا بهعنوان
جواب نهایی این الگوریتدها پذیرفته میشرررود .اندازه و نوع پارامترهای
مورداسررتفاده در شرربیهسررازی این مقاله در جدول ( )1بابلمشرراهده
میباشد.
با توجه به اینکه تابع هدف ما ،در بگش خو شهبندی ریز شبکهها،
کاهش تلفات انرژی میبا شد ،لذا از معیارهای فا صله ،تلفات توان اکتیو
ریز شبکه ،تلفات توان ظاهری ریز شبکه و میزان هزینههای ابت صادی
ریز شرربکه برای مقایسررهی الگوریتد خوشررهبندی دایرهی آپولونیوس و
الگوریتد  k-meansدر شبکهی هوشمند انرژی استفاده کردهاید .تمامی
این معیارها با کاهش تلفات انرژی در شبکهی هوشمند مرتبط میباشد.
در ادامه به توضیر معیارهای اشارهشده و مقایسهی الگوریتد پیشنهادی
باکارهای گذشررتهی انجامگرفته پرداختهشررده اسررت .همانطور که در
شکل ( )5مشگص است ،با استفاده از شبیهسازیهای انجامشده ،نتیجه
گرفته شد که در این مجموعه دادهی موردمطالعه ،الگوریتد پی شنهادی
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در صد ازنظر معیار فا صله از الگوریتد k-

توان سته ا ست در حدود 5/38
 meansبهتر عمل کند.
با توجه به اینکه در پیوهشهای گذشرررتهی انجامگرفته ،تنها یک
مورد پیشررنهاد چارچوب ،برای مسررتقل سررازی شرربکه با اسررتفاده از
خوشهبندی وجود دارد که در این کار ،در مرحلهی اول ،خوشهبندی ریز
شبکهها با استفاده از الگوریتد  k-meansانجامگرفته و در مرحلهی دوم،
تعیین محدودههای شبکهی هوشمند با استفاده از الگوریتد بهینهسازی
ربابت ا ستعماری انجام می شود ،لذا بر ا ساس ا صول مقای سه در شرایط
برابر ،مقای سهی روش پی شنهادی تنها با یک کار گذ شتهی انجامگرفته
] ،[15صررورت گرفته اسررت .درروش پیشررنهادی ،در فاز اول چارچوب
پیشررنهادی ،خوشررهبندی کل شرربکهی هوشررمند انرژی با اسررتفاده از
الگوریتد دایرهی آپولونیوس انجررام میگیرد .در فرراز دوم چررارچوب
پیشنهادی ،اتصال ریز شبکهها برای تعیین بهینهی محدودههای شبکه
هوشمند با استفاده از الگوریتد شبیهسازی تبرید انجام میگیرد.
جدول  :1اندازه -نوع پارامترها در شبیهسازی روش پیشنهادی
اندازه-نوع

پارامتر
مصرفکنندگان

667

ایستگاههای (MV/LVبعد از

41

خوشهبندی)
34

منابع تولید پراکنده
بار پیشبینیشدهی مصرف-

3778/2

کنندگان
0/8

ضریب
بار

0/9

ضریب توان

شعاعی 34-با سه

ریز
شبکه

0/342

مقاومت
اهمی
راکتانس الکتریکی

0/127

هزینهی فیدر ولتاژ پایین ( 1متر)

13/09

شکل  :5مقایسه عملکرد الگوریتم دایرهی آپولونیوس و الگوریتم k-

 meansازنظر معیار فاصله
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تلفات توان اکتیو ،یکی از اهدافی اسرررت که با کاهش فاصرررله در
سیستد توزیع انرژی رابطهی مستقیمی دارد .تلفات توان اکتیو شبکه با
استفاده از رابطهی زیر محاسبه میشود.

Pa   RI 2

)(2

در رابطهی ( ،P𝑎 ،)2نشانگر میزان تلفات توان اکتیو شبکه میباشد.
در این رابطه R ،برابر مقاومت سطر موردبرر سی و  Iبرابر شدتجریان
عبوری از سررید میباشررد .همچنین Rبرابر مقاومت سررطر مقطع سررید
ا ست که ب سته به جنس سید بهکاربرده شده متفاوت ا ست و منظور از
 ،Lطول سید میباشد .با توجه به اینکه سطر مقطع سید ،ثابت است
بدیهی است که با کاهش  Lمیزان  Rشبکه نیز کاهش مییابد و کاهش
 ،Rبیانگر کاهش میزان تلفات توان اکتیو شرربکه میباشررد .نتایج عددی
بهدسرررتآمده برای تلفات توان اکتیو شررربکه ،با اسرررتفاده از الگوریتد
دایرهی آپولونیوس و الگوریتد  ،k-meansدر جدول ( ،)2بابلمشررراهده
میباشد.
جدول  :2نتایج عددی تلفات توان اکتیو شبکه موردمطالعه با استفاده
از الگوریتم دایره آپولونیوس و الگوریتم k-means

الگوریتم

میزان تلفات توان اکتیو
(کیلووات ساعت)
218/88

دایره آپولونیوس

231/28

k-means

معیار مهد بعدی که موردبررسرری برارگرفته اسررت محاسرربه میزان
تلفات توان ظاهری شرربکه میباشررد .میزان تلفات توان ظاهری شرربکه،
برابر با مجموع مربعات توان اکتیو و راکتیو شبکه میبا شد و با ا ستفاده
از رابطهی زیر محاسبه میشود.
()3

P 2  Q 2   ZI 2    R  JX  I 2

Ps 

در رابطهی ( ،)3منظور از ،Psتلفات توان ظاهری شبکه میباشد .در
این رابطه Z ،بهعنوان امپدانس الکتریکی شبکه I ،بهعنوان شدتجریان
الکتریکی شررربکه R ،بهعنوان مقاومت الکتریکی شررربکه J=√−1 ،و X
بهعنوان راکتانس الکتریکی ،برحسررب اهد در نظر گرفتهشررده اسررت .با
توجه به نمایی بودن این تابع در صورت افزایش فاصله در خوشه ،میزان
تلفات به صورت نمایی افزایش پیدا میکند .برای محا سبه میزان جریان
در هر شاخه نیز از رابطهی زیر استفادهشده است.
()4

P
V cos φ

=; I

P = VI cos φ

در رابطهی ( P ،)4برابر توان مصرررفی مصرررفکننده V ،برابر ولتاژ
شبکه cos φ ،برابر ضریب توان شبکه و  Iبرابر شدتجریان الکتریکی
میباشررد .اندازهی  ،Pبرای هر مصرررفکننده مشررگص اسررت و اندازهی
ول تاژ ،نیز با تو جه به اسررر تا ندارد  IEEE1547-2011برای شرررب کهی
Serial no. 94

موردمطالعه برابر  26کیلوولت در نظر گرفتهشررده اسررت .نتایج عددی
بهدستآمده برای معیار تلفات توان ظاهری ،در شبکهی موردمطالعه ،با
اسرررتفاده از الگوریتد پیشرررنهادی و الگوریتد  k-meansدر جدول (،)3
بابلمشاهده میباشد.
جدول  :3نتایج عددی تلفات توان ظاهری شبکه موردبررسی با
استفاده از الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم k-means

میزان تلفات توان ظاهری

الگوریتم

(کیلووات)
207/73

دایره آپولونیوس

244/54

k-means

معیار بعدی که در این مقاله موردبررسررری برارگرفته اسرررت میزان
هزینهی ابت صادی شبکه میبا شد .در این پیوهش ،هزینهی ابت صادی
کل شبکه را در بالب میزان هزینه کل سالیانه موردبررسی برار دادهاید
و از رابطهی زیر برای محاسبه میزان هزینه استفاده کردهاید.
Cost  total   Cost  loss   Cost  LV Feeder 

()5

در رابطهی ( Cost (total) ،)5برابر میزان هزینهی کل سرررالیانهی
شبکهی هو شمند انرژی میبا شد که از مجموع هزینههای تلفات انرژی
شرربکه ) Cost (lossو هزینههای سرررمایهگذاری اولیهی فیدرهای ولتاژ
پایین شبکه ) Cost (LV Feederبه د ست میآید .تلفات انرژی شبکه
موردبرر سی برارگرفته ا ست و هزینههای این تلفات انرژی )Cost (loss
برابر هزینهی ابت صادی میبا شد که برای تولید مقدار تلفات انرژی نیاز
است Cost (loss) .از رابطهی زیر محاسبه میشود.

)(6

) Cost ( Ps

 loss 

Cost

هزینهی سررررمایه گذاری اولیه فیدرهای ولتاژ پایین شررربکه برابر
حا صل ضرب هزینهی احداث یک متر فیدر ولتاژ پایین شبکه و میزان
طول کل شبکه میباشد.
()7

Cost  LV Feeder  = Cost 1 meter LV Feeder  * Distance  grid 

در رابطه ( Cost (LV Feeder) ،)7برابر هزینهی سرمایهگذاری اولیهی
فیدرهای ولتاژ پایین شبکه میباشدCost (1 meter LV Feeder) .
هزینهی احداث  1متر فیدر میباشد که در این پیوهش با توجه به نوع
شبکه ،برابر  13/09دالر در نظر گرفتهشده است Distance (grid) .برابر
فاصلهی مصرفکنندگان تا ایستگاههای  MV/LVدر هر شبکه میباشد
که در الگوریتد دایرهی آپولونیوس برابر  55980متر و در الگوریتد k-
 meansبرابر  59097متر میباشد .نتایج عددی بهدستآمده برای معیار
هزینه کل سالیانه ،در شبکه موردمطالعه ،با استفاده از دو الگوریتد دایره-
ی آپولونیوس و  k-meansبهصورت جدول ( ،)4میباشد .جدول ()5
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مقایسه الگوریتد دایره آپولونیوس با الگوریتد  ،k-meansازنظر معیارهای
مگتلف را موردبررسی برار میدهد .مدتزمان الزم برای همگرایی
الگوریتد پیشنهادی برابر  24ثانیه هست.
جدول :4

مقایسه معیار هزینه کل سالیانه با استفاده از دو الگوریتم k-

 meansو دایره آپولونیوس در شبکه موردمطالعه
میزان بهبود

الگوریتم دایره

الگوریتم

آپولونیوس
2988518/59

16865050/86
دالر

19853569/45
دالر

هزینه تلفات
انرژی سالیانه

40801/53

732778/20
دالر

773579/73
دالر

هزینه نصب فیدر
ولتاژ پایین

3029319/28

17597829/06
دالر

20627149/18
دالر

هزینه کل سالیانه

دالر

دالر

انجام گرفت .در این مقایسه مشگص شد که در بگش خوشهبندی،
الگوریتد دایره آپولونیوس  5/38درصد ازنظر معیار فاصله 5/38 ،درصد
ازنظر معیار تلفات توان اکتیو 15/16 ،درصد ازنظر معیار تلفات توان
ظاهری و  14/79درصد ازنظر معیار هزینه کل سالیانه ،بهتر از الگوریتد
 k-meansعمل میکند .در فاز دوم مقاله پس از انجام خوشهبندی ،برای

k-means

دالر

کارهای گذشته که با استفاده از الگوریتد  k-meansپیادهسازی شده بود،

بهینهسازی میزان تلفات انرژی پیشنهاد اتصال ریز شبکههای با میزان
انرژی پایین به سایر ریز شبکهها برای جبران کمبود انرژی با استفاده از
الگوریتد هوش مصنوعی شبیهسازی تبرید مطرح شد .برای ارزیابی
کارایی این الگوریتد نیز ،مقایسهای بین الگوریتد پیشنهادی با سایر
کارهای ببلی که با استفاده از الگوریتد ربابت استعماری پیادهسازی شده
بود ،انجام شد و نتیجه گرفته شد که الگوریتد پیشنهادی میزان تلفات
انرژی در ریز شبکهها را به مقدار  26/54کیلووات نسبت به الگوریتد
ربابت استعماری ،کاهش داده است.

جدول  :5مقایسه عملکرد دو الگوریتم ازنظر تمامی معیارهای در نظر
گرفتهشده
الگوریتم دایره

الگوریتم k-

آپولونیوس

means
( 100تکرار)

5/38

 3117متر

 55980متر

 59097متر

فاصله

5/38

12/4
کیلووات

218/88
کیلووات

231/28
کیلووات

تلفات
توان اکتیو

15/16

36/81
کیلووات

207/73
کیلووات

244/54
کیلووات

تلفات
توان
ظاهری

15/16

2988518/59
دالر

16865060/86
دالر

19853569/45
دالر

هزینه
تلفات
انرژی
سالیانه

5/38

40801/53
دالر

732778/20
دالر

773579/73دالر

هزینه
نصب فیدر
ولتاژ
پایین

14/79

3029319/28
دالر

17597829/06
دالر

20627149/18
دالر

هزینه کل
سالیانه

درصد

میزان بهبود

بهبود

 )1در آینده میتوان از سایر الگوریتدهای مبتنی بر هندسه و
گراف همانند گراف گابریل یا گراف نزدیکترین همسایه برای

 -5نتیجهگیری
در این مقاله برای بهبود میزان کاهش تلفات انرژی در شبکههای
هوشمند انرژی پیشنهاد چارچوبی برای خوشهبندی بهینه ریز شبکهها
ارائهشده است .این چارچوب از دو بگش اصلی تشکیلشده است .در فاز
اول چارچوب پیشنهادی خوشهبندی ریز شبکهها در شبکههای هوشمند
انرژی با استفاده از الگوریتد دایرهی آپولونیوس مطرحشده است که برای
ارزیابی میزان کارایی الگوریتد پیشنهادی مقایسهای بین این الگوریتد و

Serial no. 94

کارهای آتی

خوشهبندی استفاده نمود.
 )2از الگوریتدهای همانند جنگل و الگوریتد ژنتیک برای بهینه-
سازی میزان تلفات انرژی میتوان بهره برد.
)3

اضافه کردن بابلیت اطمینان

بهعنوان تابع هدف و

مدلسازی انرژی تأمین نشده و هزینه خاموشی با در نظر
گرفتن عدم بطعیتها میتواند بهعنوان کار تکمیلی انجام
گردد.
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