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-بهینه و درعین یک شبکه حاصلطوری که شبکه  ،کندمیبار ارائه  قطعیتعدمدر حضور  شبکه توزیع طراحی ی جدید برایروش این مقاله ده:یکچ
سپس با ترکیب  و ارائه شده بار قطعیتعدمنادیده گرفتن با  بهینه برآورد بار باشد. ابتدا روشی برای طراحی شبکه قطعیتعدم نسبت به حال مقاوم

 اینکهبا فرض ر این مقاله د. بار ارائه و تفصیل شده است قطعیتعدمبا درنظرگیری  شبکه توزیع طراحی ، روشی نو برایکارلومونتاین روش با روش 
 شکل جدیدی از با استفاده از فشارمتوسطمسیر بهینه فیدرهای  ،در کارهای دیگری به دست آمده است توزیعفوقتوزیع و  هایپستمکان مناسب 

ت شعاعی بودن شبکه تس منظوربه. اندآمدهبه دست  استح و گسترش یافته شبکه توزیع اصال طراحی منظوربهالگوریتم رقابت استعماری که 
برای سناریوی طراحی  رفته است. کار به رودمی شمار بهی یدر هر تکرار از الگوریتم، یک روش ریاضی که به نوع خود یک روش جدید و نو آمدهدستبه

نتایج  اساس بر .اندشدهارائه  شبکه و نیز نمودار هیستوگرام تعدادی از پارامترهای الکتریکی این آمدهدستبهشبکه بهینه  ،با درنظرگیری عدم قطعیت
 ،مین قیود الکتریکیأتو  هزینه که با همان دست یافت ایبهینهبه شبکه  توانمیاحتمالی  هایورودیرفتار شبکه در مقابل  سازیمدلبا  آمدهدستبه

خود را حفظ  بودنبهینهبرآورد بار مقاوم بوده و  یتقطععدمبهتر شبکه حاصل، نسبت به  عبارت بهیا  باشد پذیرترانعطافو  ترواقعیدارای خواص 
  خواهد کرد.

الگوریتم رقابت  ،فوق توزیع هایپستجایابی بهینه  ،فشارمتوسطمسیریابی بهینه فیدرهای  ،طراحی بهینه سیستم توزیع :یدیلک هایواژه
  .کارلومونتروش ، قطعیتعدم، مطالعه آماری ،ایچندمرحلهطراحی  ،استعماری

Optimal and Robust Distribution System Planning to Load 
Forecasting Uncertainty 

 
S. Najafi Ravadanegh1, Associate Professor; Hamed Khatami2, Msc 

 
1- Electrical Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Email: s.najafi@azaruniv.edu 
2- Electrical Engineering Department, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, Email: khatami@azaruniv.edu 

 
Abstract: This paper presents a new method for distribution system planning considering load uncertainty that the obtained network 
is robust to the load forecasting uncertainty. At first a method for optimal network planning ignoring load uncertainty has been 
presented and then by mixing this method with Monte Carlo Method, a novel method has been presented for planning distribution 
system considering load uncertainty. Supposing that the location and size of HV substations are obtained in another work, the 
optimal route of MV feeders are obtained through the new Imperialist Competitive Algorithm (ICA) developed for the optimal 
expansion planning of distribution network. In order to check the radial structure of the network obtained in any iteration of ICA, a 
novel mathematical algorithm is employed. For the scenario with considering load uncertainty, optimal network and the histogram 
figures for some electrical parameters of the optimal network are obtained. According to the results, the obtained optimal network is 
robust to the load uncertainty.      
 
Keywords: Optimal distribution system planning (ODSP), optimal medium voltage feeders routing, optimal HV substation 
placement, imperialist competitive algorithm (ICA), multistage planning, probabilistic study, uncertainty, Monte-Carlo method.  
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  مقدمه - ۱
 یابیدر دست ینقش اساسمختلف  یزمان هایافقد در یتول ریزیبرنامه

 تواننمیرا  یکیالکتر یانرژچراکه  کندمیبازی  به اهداف صنعت برق
 هایورودی ترینمهماز  یکیبار  بینیپیش .ره نمودیذخ یسادگ به

موجود در  واحدهاید یزان تولیآن م یه در انتهاکاست  یندیفرآ
در  هانیروگاهتوسعه  یت الزم برایو ظرف یآت هایماهو  روزهاساعات، 

 یاصل نیازپیش دیگرعبارتبه .شودمین یینده تعیآ هایسال
بار  بینیپیشن و یگوناگون، تخم یزمان هایافقشبکه در  ریزیبرنامه

بار الکتریکی نقش ضروری  بلندمدت بینی دقیق. پیشاستشبکه  یآت
 یافق زمان .کندمی یقدرت الکتریکی باز هایسیستم ریزیبرنامه برای

 اینکهبا توجه به  است.در محدوده چند سال  بلندمدت بینیپیش یبرا
خطا  یمقدار هابینیپیششه در یبار، هم یوجود رفتار تصادف دلیل به

. است بهاگرانار یار در صنعت برق بسب بینیپیشدقت  وجود دارد
ره یجاد ذخیا یبرا یاضاف گذاریسرمایهباعث  باالدست بینیپیش

 پاییندست بینیپیشو  گرددمیمطلوب  وریبهرهو عدم  مصرفبی
خواهد  باراضافهزات بر اثر یو صدمه به تجه دیتول کمبودجاد یباعث ا

  شد.
توزیع، نصب تجهیزات  هایشبکهبه تعداد زیاد نقاط بار در  با توجه

 صرفهبهمقروندر تمامی این نقاط از دیدگاه اقتصادی  گیریاندازه
 . به همین دلیل نیست

ً
ده از در نقاط مصرف با استفا میزان بار معموال

همراه  قطعیتعدمکه همواره با  شودمیتخمین بار تعیین  هایروش
 بینیپیشهمین کمبود اطالعات،  دلیل به از طرفی دیگر. ]۱[است 

سر دقیق می طوربهزمانی آینده نیز  هایافقمیزان مصرف شبکه در 
االت یکی از استفاده از تئوری احتم. استهمراه  قطعیتعدمو با  نیست
فقدان  علت بهاست که  قطعیتعدم سازیمدلسنتی در  یهاروش

با این تئوری  تواننمیرا  هاقطعیتعدمری از بسیاسابقه اطالعاتی، 
 فازی  هایمجموعهکارآمد مدل نمود. تئوری  صورتبه

ً
در  اخیرا

بسیار مورداستفاده قرار گرفته است.  هاقطعیتعدمریاضی  سازیمدل
انجام محاسبات در مقایسه  ازی، سهولت دریکی از خواص مهم تئوری ف

احتماالتی است که کاربرد عملی این تئوری را جذاب و  هایروشبا 
  .]۲- ۵[ گسترده نموده است

توزیع ارائه  هایسیستمیک چهارچوب کلی برای طراحی  ]۶[در 
یک سیستم توزیع پیچیدگی روند طراحی  ]۷-۸[در مقاالت شده است. 

برای طراحی یک شبکه بهینه توزیع از  ]۹[در  بهینه بررسی شده است.
الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. تعدادی مقاالت مفید در 

. در اندشدهارائه  ]۱۰-۱۳[زمینه طراحی یک سیستم توزیع بهینه در 
 صورتبهو گسترش سیستم توزیع یک مدل طراحی  ]۱۴- ۱۸[

آن ارائه شده است  دینامیکیشبهغلبه بر رفتار  منظوربهو  ایچندمرحله
 پارامترهایموجود در  ناپذیراجتناب هایقطعیتعدمنتیجه ه در ک

برای  چندهدفهیک مدل  ]۱۹- ۲۲[. همچنین در استطراحی شبکه 
رائه ا باهممتضاد و متناقض  هاییهدفطراحی سیستم توزیع با 

 نصب و تلفات در شبکه و ماکزیمم هایهزینه: مینیمم کردن اندشده

 صورتبهیز گسترش شبکه توزیع طراحی و ن قابلیت اطمینانکردن 
و نیز در حضور منابع تولید پراکنده  چندهدفه صورتبهو  ایچندمرحله

و  تجدیدپذیر هایانرژیبا توجه به ماهیت . اندشدهبررسی  ]۲۳-۲۵[ در
 گرفتن نظر در استابع تولید پراکنده الینفک من جزء قطعیتعدم اینکه
در  .]۲۶[ استروری ـض راحیـرژی در طـع انـاین مناب طعیتقعدم

ر در طراحی اتخاذ گردیده است که د چندهدفهیک رویکرد  ]۲۷- ۲۸[
 موجود در منابع قطعیتعدمموجود در بار و هم  قطعیتعدمآن هم 

  .اندشدهتولید پراکنده در نظر گرفته 
 ریدرنظرگیبدون  موردنظرشبکه  طراحیابتدا در این مقاله 

در مرحله  گاهآنبار سال افق صورت گرفته است.  برای بار قطعیتعدم
کارلو روشی برای طراحی با روش مونتفوق  از ترکیب روش طراحی بعد

 به الزم و نتایج مقایسه شده است. ارائهبار  قطعیتعدم در حضور شبکه
 هایپستبهینه  یابیمکان حاصل از نتایج در این مقاله است که ذکر

طراحی انجام شده در این  مسئلهورودی  عنوانبه توزیعفوقو  وزیعت
و مکان  توزیعفوقو  توزیع هایپستبار  ترساده عبارت به. استمقاله 

از  فشارمتوسط فیدرهایبهینه  مسیرهایکه حالیمشخص بوده در هاآن
 بااست تا  سعی شده . در این مقالهروندمیبه شمار  مسئلهمجهوالت 

 به نوعی یک روش جدید برای طراحی شبکهکارلو مونتروش از  دهاستفا
، یک شدهطراحیشبکه  کهطوریابداع گردد  بار قطعیتعدمدر حضور 

 ه شبک
ً
 خطاهایدر برابر  پذیرانعطاف نوعی بهمقاوم یا  کامال

از  شدهحاصلدر شبکه  عبارتی بهبرآورد بار شبکه باشد.  ناپذیراجتناب
جمله میزان ولتاژ خصوصیات یک شبکه استاندارد از میاین روش، تما

 فشارمتوسط فیدرهای، میزان جریان عبوری از کنندهمصرفتحویلی به 
 و ... 

ً
 به. استموجود در بار شبکه  هایقطعیتعدممقاوم نسبت به  کامال

ینه بودن قیود الکتریکی، به تأمینبهتر شبکه حاصل در عین  عبارت
. همچنین الزم کندمیبرآورد بار حفظ  قطعیتعدمخود راحتی با وجود 

 شعاعی حفظ خاصیت منظوربهدر هر تکرار از الگوریتم است که  ذکر به
از نظریه گراف  روش ریاضیالگوریتم خاصی که اساس آن یک  از ،شبکه
برای اولین بار در این الگوریتم که به نوع خود  استفاده شده است ،است

 .برده شده است رکا به طراحی سیستم قدرت

 یریدرنظرگبدون  فشارمتوسط یدرهایفمسیریابی بهینه  - ۲
  بار تیقطععدم

عنوان به توزیعفوقتوزیع و  هایپستو ظرفیت  هامکان اینکهبا توجه به 
 مسیرهای بهینه فیدرهایمعلومات مسئله بوده و هدف این مقاله، یافتن 

بکه و اساسی در طراحی ش چندگانهمراحل  است فشارمتوسط
عنوان  زیر صورتبه اندشدهبرده  کار بهر این مقاله نیز که د فشارمتوسط

  .اندشده

  فشارمتوسط طراحی شبکه توزیع یسازمدل - ۱- ۲
 فشارمتوسط فیدرهایبهینه  مسیرهای اینکهدر این مرحله و با توجه به 

بردار جواب تنها شامل  بنابراین روندمی شمار به مسئلهتنها مجهوالت 
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 خواهد بود که مربوط به فیدرهای ۱طابق شکل م یک بخش
از صفر و یک خواهد بود  هاییدرایه. این بردار شامل است فشارمتوسط

ث فیدر در مسیر کاندید مربوطه احداث یا عدم احدا دهندهنشانکه 
مناسب و کاندید اولیه برای احداث  هایمکاناست که  ذکر به. الزم است

اده از بازرسی میدانی و یا از طریق فشار متوسط با استف فیدرهای
  .گرددمیتعیین  GIS سیستم اطالعات جغرافیایی

 توزیعفوقو نیز مکان پست  توزیع) هایپستمکان بار ( ۱در جدول 
 شدهانجامطراحی  مسئله ورودی عنوانبهکه  هاآنو همچنین ظرفیت 

  . است شده ارائه باشندمی در این مقاله

  

 فیدرهای(طول بردار جواب برابر است با تعداد  بردار جواب: ١ شکل
  د)یکاند فشارمتوسط

  انتخاب تابع هدف مناسب - ۲- ۲
تمامی  درنظرگیری در این طراحی با کاررفتهبه تابع هزینه

. طبق رابطه گرددمیروابط زیر بیان  صورتبه الکتریکی هایمحدودیت
و تلفات  فشارمتوسط فیدرهایاحداث  هایهزینه)، تابع هزینه شامل ۱(

ی فیدرها بهینه آرایش نتخاب این تابع هزینه،. ا]۶[ شبکه است
و  فشارمتوسط احداث فیدرهای هایهزینهاز نظر میزان  فشارمتوسط

تریکی که در روند همچنین قیود الکتلفات شبکه را نتیجه خواهد داد. 
  .است) ۲طبق رابطه ( گردندمیطراحی رعایت 
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   : ]۶[ ند ازا) عبارت٢) و (١در روابط ( کاررفتهبهپارامترهای 
 :CFتابع هزینه که باید مینیمم شود  

F:N  فشارمتوسطتعداد فیدرهای  

:F  فشارمتوسطشمارنده فیدر  

MV:N تعداد پست توزیع  

:MV شمارنده پست توزیع  

FFC: متوسطفشارثابت فیدر  هایهزینه F  

F:R  فشارمتوسطمقاومت فیدر F  

F:X  فشارمتوسطراکتانس فیدر F  

F:I  فشارمتوسطجریان خط فیدر F  

max,F:I حداکثر جریان مجاز برای فیدر F 
max:AVD  ولتاژحداکثر مقدار قابل قبول برای افت  

LL:V ولتاژ خط به پریونیت  

LL,FMV:I جریان خط عبوری از فیدر MVF 

HV:S  توزیعوقفظرفیت پست  

 :قیمت توان الکتریکی اتالفی در سیستم توزیع  

  توزیعفوقو  عیتوز هایپست: مکان و بار ۱جدول 

 مکان پست شماره پست
(X,Y) 

 ظرفیت
(KW) 

 بارگیری
 (%) 

۱ (HV) (۸۲۵, ۶۲۵) --- --- 
۲  (۱۷۵, ۵۲۵) ۹/۱۵۴  ۵/۷۷  
۳ (۱۲۵, ۹۷۵) ۱/۱۸۹  ۶/۷۵  
۴ ( ۰۴۵ , ۲۵۰) ۷/۹۹  ۸/۷۹  
۵ (۳۷۵, ۳۷۵) ۱/۱۰۹  ۷/۷۲  
۶ (۳۲۵, ۶۲۵) ۵/۱۲۸  ۳/۶۴  
۷ (۳۷۵, ۹۲۵) ۶/۱۵۵  ۸/۷۷  
۸ (۵۵۰, ۴۰۰) ۵/۱۷۹  ۰/۶۶  
۹ (۵۰۰, ۶۰۰) ۵/۱۷۷  ۸/۶۴  

۱۰ (۴۵۰, ۷۵۰) ۶/۱۴۶  ۹/۷۵  
۱۱ (۶۰۰, ۱۰۰۰) ۸/۱۵۳  ۳/۷۱  
۱۲ (۶۵۰, ۳۰۰) ۵/۱۷۴  ۸/۷۱  
۱۳ (۷۰۰, ۵۰۰) ۳/۱۳۵  ۷/۶۷  
۱۴ (۷۵۰, ۶۵۰) ۵/۸۲  ۹/۷۶  
۱۵ (۷۰۰, ۹۰۰) ۷/۹۹  ۸/۶۹  
۱۶ (۸۰۰, ۱۰۰۰) ۱/۱۹۴  ۰/۷۲  
۱۷ (۸۲۵, ۱۲۵) ۸/۲۰۹  ۶/۷۷  
۱۸ (۹۵۰, ۴۰۰) ۹/۴۰۸  ۹/۶۹  
۱۹ (۹۰۰, ۵۵۰) ۹/۱۲۸  ۵/۷۵  
۲۰ (۹۰۰, ۸۰۰) ۸/۲۳۰  ۲/۷۹  
۲۱ (۹۵۰, ۱۰۵۰) ۹/۱۴۵  ۰/۷۱  
۲۲ (۱۱۵۰, ۳۵۰) ۹/۲۱۴  ۹/۶۴  
۲۳ (۱۲۷۵, ۵۲۵) ۷/۲۲۲  ۵/۶۴  

۴۲  (۱۳۰۰, ۶۵۰) ۵/۱۴۲  ۹/۷۶  
۲۵ (۱۳۰۰, ۹۰۰) ۱۰۸ ۳/۷۳  
۲۶ (۱۱۵۰, ۱۰۰۰) ۶/۱۵۵  ۲/۷۴  
۲۷ (۱۵۰۰, ۲۵۰) ۱/۱۸۹  ۶/۷۱  
۲۸ (۱۳۷۵, ۳۷۵) ۵/۱۲۸  ۳/۶۴  

  الگوریتم حفظ خاصیت شعاعی شبکه - ٣- ٢
در هر تکرار در محیط  فشارمتوسطشبکه  جهت حفظ ساختار شعاعی

خاصی  هایروشنیاز به ، ICA تصادفی تولید جواب توسط الگوریتم
نادرست و  هایجوابتا بردارهای جواب را کنترل کرده و از ایجاد  است

 نظرنقطهاز  جلوگیری کند. سازیبهینهدر طول فرآیند  غیرممکن
 هایچالشحفظ خاصیت شعاعی شبکه یکی از  نویسیبرنامه
یک  در این تحقیق روازایناست.  در محیط احتمالی نویسیبرنامه

ریتم خاص جهت اطمینان از ساختار شعاعی شبکه بر مبنای الگو
از  مورداستفاده قرار گرفته است. و پیشنهاد هاگرافخاصیت ماتریسی 

توزیع برای  هایسیستماین روش برای اولین بار در این مقاله در طراحی 
  حفظ خاصیت شعاعی شبکه استفاده شده است. 
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 از تئوری گراف که دو مشخصه درخت اساس این روش استفاده از
  :است گردندمیزیر بیان  صورتبه

  یک. منهای هاگرهبرابر است با تعداد  هاشاخهدر هر درخت تعداد  - الف
  هر درخت یک گراف پیوسته است. - ب

در بردارهای جواب  هایکتحقق مشخصه اول باید تعداد  منظوربه
منهای  هاگرههمواره برابر باشد با تعداد  ICA الگوریتم تولیدی توسط

 روازاینباشد n  در یک گراف برابر با عدد هاگرهیک. فرض کنید تعداد 
  عدد خواهد بود. n-1 گراف پیوسته آن هایشاخهتعداد 

 در نظریه گراف رابطه ریاضیاما برای تحقق مشخصه دوم از یک 

 هایماتریس ترتیب به E و L اگر .]۲۹- ۳۰ت [استفاده شده اس
) را ۳رابطه ( صورت این در گراف فوق باشند یگیو همسا ١الپالسین

  .داشت خواهیم

)3(  TL EE  

  :خواهیم داشت روازاین
)4(  ( ) ( )rank L rank E  

) ۵یک قضیه در نظریه گراف، اگر گراف پیوسته باشد معادله ( براساس
  .برقرار است

)5(  (L) 1rank n   
  :) برقرار است۶تی که گراف گسسته باشد معادله (در صور 

)6(  (L) 1rank n   

این ماتریس از  محاسبه کرد. صورت زیربه توانمیرا  L ماتریساما 
و ماتریس همسایگی آن مشابه معادله ) D( تفاضل ماتریس درجه گراف

از ست ا . ماتریس درجه گراف طبق تعریف عبارتآیدمی دست به) ۷(
آن بر روی قطر آن نوشته  هایگرهیک ماتریس قطری که درجه 

  .شودمی

)7(  L D A   
د کرد ن) تبعیت خواه۸از رابطه ( آمدهدستبهL  ماتریس هایدرایهکه 

)deg که در آن )iv درجه گره iام است.  

)8(  
deg( )

1

0

i

i j i j

v if i j
l if i j and v is adjacent to v

otherwise

 
  



 

  یسازنهیبهیافته بر مبنای حل مسئله تطبیقICA  الگوریتم - ۴- ۲
باید حجم عظیمی از اطالعات  هاییطراحیدر چنین  اینکهبا توجه به 

کاملی با قدرت همگرایی باالیی پردازش گردند نیاز به یک الگوریتم ت
 جدیدترینیکی از  عنوانبهالگوریتم رقابت استعماری که  است

 کارایی باالیی در این زمینه داشته باشد ندتوامی شدهارائه هایالگوریتم
]٩[.  

دو مشخصه درخت که در ، سازیبهینهحل این مسئله  منظوربه
باید بررسی  ICAقسمت قبل توضیح داده شدند در هر تکرار از الگوریتم 

نادرست و  هایجوابشوند تا بردارهای جواب را کنترل کرده و از ایجاد 
بر این اساس  سازی جلوگیری کند. در طول فرآیند بهینه غیرممکن
دین منظور طراحی شده است که ب ICA الگوریتم یافتهویرایشفلوچارت 
در قسمت تولید جمعیت اولیه بر این اساس  ارائه شده است. ۲در شکل 

 شودمیصفر و یک تولید  هایدرایهبردارهایی با ، ICA در الگوریتم
ز این بردارها ثابت نگه م ادر هر کدا یک هایدرایهکه تعداد طوریبه

 هاشاخهتعداد . بدین صورت این مشخصه از درخت که شودمیداشته 
. اما برای شودمیارضا  است ترکم هاگرههمواره یک واحد از تعداد 

از روش ریاضی  استدرخت  بندیهممشخصه دوم که شرط بررسی 
ست استفاده که در شکل نشان داده شده اصورتیبه شدهعنوان

با شرط مذکور بررسی  تولیدشده. بدین منظور تمامی بردارهای شودمی
ر بعد از این دو شرط، یک درخت تضمین شود که بردار مذکوتا  شوندمی

همین روند در قسمت جذب مستعمرات به سمت امپریالیست از  .است
  نیز تکرار شده است. ICA  الگوریتم

 بدون فشارمتوسطشبکه  نتایج حاصل از طراحی بهینه - ۳
  بار یتقطععدم درنظرگرفتن

 هایروش سازیشبیهحاصل در این مقاله  آمدهدستبهتمامی نتایج 
 بعدیسهو  ایمیلهنمودار  .باشندمیMATLAB  افزارنرمبا  شدهارائه

نشان  ۳در شکل در قسمت قبل  شدهتفصیلاز روش  شدهطراحی شبکه
و یک پست  اریا ب پست توزیع ۲۷در این حالت  داده شده است.

 هتوزیع ب هایپستبهینه  یابیمکانوجود دارد که از نتایج  توزیعفوق
  نشان داده شده است.  ۴آمده است و در شکل  دست

در این شکل بهترین آرایش شبکه با استفاده از روند مربوطه در 
که برای اولین بار در این مقاله  ICA الگوریتم یافتهویرایشفلوچارت 

نقاط  محاسبه و در شکل آورده شده است. کلیهت، ارائه شده اس
 کهدرحالی گردندمیمسیر فیدرهای کاندید محسوب  عنوانبه چینخط

توزیع  هایپستجهت تغذیه  شدهانتخاب خطوط توپر و رنگی فیدرهای
نیز  ۵در شکل . گذاردمیرا به نمایش  توزیعفوقبه پست  هاآنو اتصال 

 همراه بهبار شبکه  تا چگالی توزیعفوقت آرایش بهینه کل شبکه از پس
توزیع نشان داده شده است. درواقع در این  هایپستمحدوده تغذیه 

تا سطح  توزیعفوقشکل، جزئیات طراحی بهینه شبکه از سطح 
شبکه  فشارمتوسط مشترکین ارائه شده است. امپدانس کلیه فیدرهای

  .است ارائه گردیده ۲در جدول 
هر  ازای به فشارمتوسطشبکه  ارامترهای الکتریکیاهمیت پ دلیل به

به مطالعات  نیاز هاآنجهت محاسبه ICA  بردار جواب در الگوریتم
از الگوریتم  موردمطالعهشبکه  ساختار شعاعی دلیل بهپخش بار است. 

شبکه برای بهترین  هایگرهاستفاده گردیده است. ولتاژ  روپیش-روپس
نشان داده شده است. با توجه به  ۶شکل در  شدهحاصلآرایش شبکه 

 قبول است.درحد قابل هاگرهشکل افت ولتاژ در تمامی 
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  ICA تمیبا استفاده از الگور مسئله: فلوچارت حل ۲شکل

ش
  بار شبکه مورد طراحی بعدیسهو  ایمیلهنمودار : ۳کل
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  رهای ممکنیو مس قطعیتعدمبدون  شدهطراحینه یشبکه به: ۴کل

  

ش
 -  درهاینه فیر بهیمس -  قطعیتعدمبدون  شدهطراحینه یشبکه به: ۵کل

  چگالی بار -  هاپسته یه تغذمحدود

 تیقطععدم در حضور فشارمتوسطمسیریابی بهینه فیدرهای  - ۴
  بار

 که  طورهمان
ً
ر برآورد بار شبکه یک امر د یتقطععدمنیز اشاره شد  قبال

 یتقطععدم ظرگرفتندرنطراحی شبکه با  ینبنابرااست  یرناپذاجتناب
 حالینعیک شبکه بهینه و در  شدهیطراحکه شبکه  شودیمبار باعث 

  برآورد بار باشد.  یتقطععدمبه تغییرات بار شبکه ناشی از مقاوم نسبت 
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جهت انجام مطالعات پخش  شدهانتخابو  دیدرهای کاندیامپدانس ف :۲جدول 
  بار
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1 1 13 04/0 05/0 33 12 13 04/0 06/0 
2 1 14 02/0 03/0 34 12 17 05/0 07/0 
3 1 19 02/0 03/0 35 12 18 06/0 09/0 
4 1 20 04/0 06/0 36 13 14 03/0 05/0 
5 2 5 05/0 07/0 37 13 18 05/0 08/0 
6 2 6 04/0 05/0 38 13 19 04/0 06/0 
7 3 7 05/0 08/0 39 14 15 05/0 08/0 
8 4 5 03/0 04/0 40 14 18 07/0 1/0 
9 4 8 04/0 05/0 41 14 19 06/0 1/0 
10 4 12 04/0 06/0 42 14 20 04/0 06/0 
11 4 17 08/0 12/0 43 15 16 03/0 04/0 
12 5 6 05/0 08/0 44 15 20 04/0 07/0 
13 5 8 04/0 05/0 45 16 21 03/0 05/0 
14 5 9 05/0 08/0 46 18 19 03/0 05/0 
15 5 12 06/0 09/0 47 18 22 04/0 06/0 
16 6 8 06/0 10/0 48 19 20 05/0 07/0 
17 6 9 04/0 05/0 49 20 21 05/0 08/0 
18 6 10 04/0 05/0 50 21 26 04/0 06/0 
19 7 10 04/0 06/0 51 22 23 04/0 06/0 
20 7 11 05/0 07/0 52 22 28 05/0 07/0 
21 7 15 07/0 1/0 53 23 24 03/0 04/0 
22 8 9 04/0 06/0 54 23 28 04/0 05/0 
23 8 12 03/0 04/0 55 24 25 05/0 07/0 
24 8 13 04/0 05/0 56 25 26 04/0 05/0 
25 9 10 03/0 05/0 57 27 28 04/0 05/0 
26 9 13 04/0 07/0 58 20 25 08/0 12/0 
27 9 14 05/0 08/0 59 20 26 06/0 1/0 
28 10 11 06/0 09/0 60 20 24 09/0 13/0 
29 10 14 06/0 09/0 61 19 24 08/0 12/0 
30 10 15 06/0 09/0 62 19 23 08/0 11/0 
31 11 15 03/0 04/0 63 27 28 04/0 05/0 
32 11 16 04/0 06/0      
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  شدهحاصل شین آرایشبکه برای بهتر هایگره: ولتاژ ۶شکل

الگوریتم ، از عدم قطعیت بار در این طراحی گرفتن نظربرای در 
رای مسیریابی ب شدهارائهروش ترکیب که حاصل  جدیدی استفاده شده

روش بار با  قطعیتعدم گرفتن نظر دربدون  فشارمتوسطبهینه فیدرهای 
با  .شودمیه جزئیات این روش توضیح داده مدر ادا .است کارلومونت

ار از تابع توزیع نرمال پیروی خطای ناشی از برآورد ب اینکهتوجه به 

یک تابع توزیع  صورتبه را این خطا توانمی بنابراین ]٣١[ کندمی
 هاینمونهکارلو مونتبا استفاده از روش و سپس  کرده سازیمدلنرمال 

 شدهانجامدر طراحی  شوند. انتخاب توزیعتصادفی معینی از این تابع 
 درصد ۱۰ طراحیمورددر این مقاله، درصد خطای برآورد بار برای شبکه 

خطای برآورد بار با یک تابع توزیع نرمال با  عبارتی به فرض شده است.
توجه  درصد مدل شده است. ۱۰ معیارانحرافمقدار متوسط صفر و 

  دارداشته باشید که این مق
ً
و هدف این  استک مقدار فرضی ی صرفا

 مقاله 
ً
و دقت این  استه روشی برای طراحی شبکه توزیع ارائ صرفا

نمونه  ۵۰۰له تعداد در این مقا. دهدنمیرار بررسی قمقادیر را مورد
طراحی شبکه در حضور  منظوربهکدام از این توابع توزیع تصادفی از هر 

ناشی از هر کدام از ات انتخاب شده است. با اعمال تغییر  قطعیتعدم
به  باشندمیکه در حقیقت خطای برآورد بار  تصادفی هاینمونهاین 

ولی با مقادیر  یکسان هایمکانبا نقاط باری با  ایشبکهنقاط بار شبکه، 
جهت تعیین بهترین  هاشبکهاز این  هرکدام. آیدمی دست بهمتفاوت 

در قسمت طراحی  شدهارائه، وارد روند طراحی آرایش مربوط به خود
. شوندمیاز همین مقاله  بار قطعیتعدمبدون  فشارمتوسطشبکه  بهینه

یعنی به تعداد  شدهانتخابتصادفی  هاینمونهپس در انتها به تعداد 
  .آیدمی دست به آرایش متفاوت بهینه ۵۰۰

فراوانی انتخاب هر  آمده،دستبهمتفاوت  هایآرایشبا توجه به 
 برحسب. شودمیکاندید محاسبه  ارمتوسطفش فیدرهایکدام از 

در اولویت انتخاب برای  اندشدهانتخاب  تربیشفراوانی، فیدرهایی که 
با عنایت به شرط شعاعی بودن  بنابراین .گیرندمیشبکه نهایی قرار 

بهینه آرایش  درحقیقتشبکه نهایی که ساختار شبکه، طبق روال زیر 
  .آیدمی دست به استبرآورد بار  قطعیتعدمشبکه در حضور 

 ترتیب به اندداشتهن احتمال انتخاب را تریفیدرهایی که بیش 
 دریک درخت و گراف پیوسته  صورتبهتا شبکه  گردندمیانتخاب 

  .آید
  که انتخاب فیدر منجر به تشکیل حلقه شود آن  ایمرحلهدر هر

  .گرددمیفیدر از لیست اولویت حذف شده و فیدر بعدی جایگزین 
که در مقابل  ستا ایشبکه ،از این روش آمدهدستبهشبکه نهایی 

در  عبارتی به .است شبکه مقاوم بار ناشی از خطای برآورد تغییرات بار
بار شبکه در نقاط  قطعیتعدمکه با اعمال تغییرات ناشی از این شب

، جریان بارهاباسژ بار، پارامترهای الکتریکی شبکه از قبیل ولتا
رد خود و سایر پارامترها از محدوده استاندا فشارمتوسطفیدرهای 
  شوند.خارج نمی

 در حضور فشارمتوسطشبکه  نتایج حاصل از طراحی بهینه - ۵
  بار یتقطععدم

کاندید در شبکه  فیدرهایتکهاب ـال انتخـاحتم راوانیـف ۳جدول  در
 ۳شماره  فیدرتکهمثال عنوانبهتکرار نشان داده شده است.  ۵۰۰برای 

 این روازاین تکرار انتخاب شده است. ۵۰۰) در هر ۹گره - ۱(گره 
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(گره  ۱۵شماره  فیدرتکه در اولویت انتخاب قرار دارد. همچنین فیدرتکه
هیچ نمونه از بار انتخاب نشده است. بنابراین این فیدر  ) در۵گره –۱۲

ترین به شدهارائهمناسب برای شبکه بهینه نیست. بر اساس الگوریتم 
  .آیدمیبه دست  ۷شکل  صورتبهشبکه  آرایش

  تکرار ۵۰۰د برای یکاند فیدرهایتکهاحتمال انتخاب  فراوانی :۳جدول 
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۳ ۱ ۹ ۵۰۰ ۳۹ ۱۴ ۱۵ ۱۲۳ 
۷ ۳  ۷  ۵۰۰ ۳۳ ۱۲ ۱۳ ۱۱۲ 

۵۳ ۲۳ ۲۴  ۵۰۰ ۲۲ ۸ ۹ ۸۸ 
۴۶ ۱۸ ۱۹ ۴۹۴ ۴۲ ۱۴ ۲۰ ۸۳ 
۴۵ ۱۶ ۲۱ ۴۹۰ ۴۹ ۲۰ ۲۱ ۶۵ 
۲ ۱ ۱۴ ۴۸۵ ۲۰ ۷ ۱۱ ۶۳ 
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۴۷ ۱۸ ۲۲ ۴۶۲ ۳۸ ۱۳ ۱۹ ۱۲ 
۵۰ ۲۱ ۲۶ ۴۶۱ ۴۱ ۱۴ ۱۹ ۱۰ 
۳۱ ۱۱ ۱۵ ۴۶۰ ۴۸ ۱۹ ۲۰ ۹ 
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۲۴ ۸ ۱۳ ۳۹۷ ۱۲ ۵ ۶ ۳ 
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۱۳ ۵ ۸ ۳۲۲ ۱۶ ۶ ۸ ۰ 
۵۷ ۲۷ ۲۸ ۲۷۹ ۲۱ ۷ ۱۵ ۰ 
۲۶ ۹ ۱۳ ۲۶۲ ۲۸ ۱۰ ۱۱ ۰ 
۶۳ ۲۷ ۲۸ ۲۲۱ ۳۵ ۱۲ ۱۸ ۰ 
۱۸ ۶ ۱۰ ۱۷۱ ۴۰ ۱۴ ۱۸ ۰ 
۵۲ ۲۲ ۲۸ ۱۷۱ ۵۸ ۲۰ ۲۵ ۰ 
۹ ۴ ۸ ۱۵۵ ۶۰ ۲۰ ۲۴ ۰ 

۳۶ ۱۳ ۱۴ ۱۵۵ ۶۱ ۱۹ ۲۴ ۰ 
۲۷ ۹ ۱۴ ۱۵۳     
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رهای یو مس قطعیتعدم درنظرگیریبا  شدهطراحینه یشبکه به: ۷شکل
  ممکن

نوبت  ،بار قطعیتعدم در حضور شبکه پس از تعیین بهترین آرایش
به تحلیل پارامترهای الکتریکی این شبکه با توجه به تغییرات بار است. 

پخش  افزارنرمشبکه وارد  برای آمدهدستبه در این حالت بهترین آرایش
با توزیع  تصادفی بار هاینمونهده و با اعمال همان ش روپیش- روپسبار 

. گیردمینرمال در نقاط بار مطالعات شبکه در محیط احتمالی انجام 
با تابع توزیع نرمال برای شبکه  ایجادشدهنمونه بار  ۵۰۰برای این منظور 

. سپس نتایج پخش گیردمیاعمال شده و در هر حالت پخش بار صورت 
و  فیدرتکهتلفات هر  ،فیدرتکهاز هر  بارها، توان عبوریبار از قبیل ولتاژ 

 هایهیستوگرامآماری قرار گرفته و  وتحلیلتجزیهشبکه و غیره مورد 
از این نتایج در خصوص  هبا استفاد آنگاه. گرددمیمربوطه استخراج 

برآورد بار  مقادیر حدی شبکه در رویارویی با تغییرات بار و یا خطای
 در توانمیکه با این روش  دهدمی. این مطالعه نشان رددگمی اظهارنظر
تغییر در مقادیر  ازای به حدود تغییرات پارامترهای خروجی خصوص

که طراحی قطعی  دهدمیورودی بحث کرد. همچنین این مطالعه نشان 
را لحاظ کند و اعمال  بلندمدتتمامی جوانب امر در مطالعات  تواندنمی

شبکه ضروری و کارگشا  بلندمدت لعات طراحینوین در مطا هایروش
  است. 

اطالعات آماری تمامی متغیرهای و  آمدهدستبهنتایج  براساس
تابع توزیع  ۸شکل  درپارامترهای شبکه قابل محاسبه و ارائه است. 

 ۹در شکل  ه گردیده است.ئاراشبکه بار  خطای برآورد نرمال برای
نشان داده شده است. در  ۱فیدر شماره  هایجریانتوزیع فراوانی 

جریان در فیدرهای شبکه  معیارانحرافو  مقادیر میانگین ۴جدول 
نشان داده شده  ۱ شماره فیدرتکهتلفات  ۱۰در شکل  ارائه شده است.

نشان داده شده است. عالوه بر  ۵در جدول  فیدرتکهاست. تلفات هر 
تلفات شبکه  رمعیاانحرافآن در انتهای این جدول مقادیر میانگین و 

  نیز ارائه شده است.
نشان داده شده  ۲ بارباسهیستوگرام توزیع ولتاژ  ۱۱ در شکل

قابل  معیارانحراف است. با توجه به این اشکال میانگین ولتاژ و نیز
ولتاژ هر  معیارانحرافو  میانگین ۶محاسبه خواهد بود. در جدول 

 شودمیه این مقادیر از شبکه نشان داده شده است. با توجه ب بارباس
ولتاژ از  شبکه، تغییرات تغییرات در ورودی بار ازای بهاستنباط کرد که 
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          استاندارد خود خارج نخواهند شد. هایمحدوده
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  ع نرمال برای خطای برآورد بار شبکهیتابع توز: ۸شکل
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  ۱ در شمارهیان فیع فراوانی جری: توز۹شکل
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  ۱ شماره دریلفات فع فراوانی تی: توز۱۰شکل
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  ۲ بارباسع ولتاژ یستوگرام توزیه :۱۱شکل

  درهای شبکهیان فیجر معیارانحرافو  نیانگیر می: مقاد۴جدول 
رشماره فید رشماره فید انحراف معیار میانگین به باس از باس   انحراف معیار میانگین به باس از باس 

۱ ۱ ۱۳ ۰/۱۱۰ ۱۸/۱۲ ۳۱ ۱۱ ۱۵ ۳۵/۹ ۰۳/۱ 
۲ ۱ ۱۴ ۸۵/۹ ۰۶/۱ ۳۴ ۱۲ ۱۷ ۷۷/۱۲ ۴۱/۱ 
۳ ۱ ۱۹ ۹/۱۰۰ ۲۲/۱۱ ۴۳ ۱۵ ۱۶ ۴۱/۴۳ ۸۴/۱ 
۴ ۱ ۲۰ ۶۴/۷۹ ۸۲/۸ ۴۴ ۱۵ ۲۰ ۲۴/۶۴ ۱۴/۷ 
۶ ۲ ۶ ۲۲/۱۰ ۱۳/۱ ۴۵ ۱۶ ۲۱ ۳۲/۳۶ ۰۵/۴ 
۷ ۳ ۷ ۵۵/۱۲ ۴۰/۱ ۴۶ ۱۸ ۱۹ ۷۸/۸۸ ۹۰/۹ 
۸ ۴ ۵ ۵۴۳/۶ ۷۲/۰ ۴۷ ۱۸ ۲۲ ۱۰/۷۵ ۴۰/۸ 

۱۳ ۵ ۸ ۶۹/۱۳ ۵۱/۱ ۵۰ ۲۱ ۲۶ ۵۶/۲۴ ۷۵/۲ 
۱۷ ۶ ۹ ۶۸/۱۸ ۰۷/۲ ۵۱ ۲۲ ۲۳ ۱۱/۴۸ ۴۰/۵ 
۱۹ ۷ ۱۰ ۸۵/۲۲ ۵۴/۲ ۵۳ ۲۳ ۲۴ ۳۹/۱۵ ۷۲/۱ 
۲۳ ۸ ۱۲ ۵۵/۲۴ ۷۱/۲ ۵۴ ۲۳ ۲۸ ۱۳/۲۴ ۷۱۸/۲ 
۲۴ ۸ ۱۳ ۶۵/۴۳ ۸۲/۴ ۵۶ ۲۵ ۲۶ ۷۶۱/۹ ۰۹/۱ 
۲۵ ۹ ۱۰ ۳۶/۳۰ ۳۸۲۴/۳ ۵۷ ۲۷ ۲۸ ۳۸۸/۱۴ ۶۲۱۶/۱ 
۲۶ ۹ ۱۳ ۵۶/۵۷ ۳۹۷۵/۶      

  درهای شبکهیتلفات ف معیارانحرافو  نیانگیمر ی: مقاد۵جدول 
رشماره فید رشماره فید انحراف معیار میانگین به باس از باس   انحراف معیار میانگین به باس از باس 

۱ ۱ ۱۳ ۶۹/۴۳۲۷۴ ۱۷/۹۴۶۲ ۳۱  ۱۱ ۱۵ ۸۴/۲۴۶ ۸۴/۵۳ 
۲ ۱ ۱۴ ۱۱/۱۸۹ ۲۳/۴۰ ۳۴ ۱۲ ۱۷ ۰۶/۸۰۵ ۹۸/۱۷۵ 
۳ ۱ ۱۹ ۷۲/۱۷۵۳۷ ۸۴/۳۸۵۱ ۴۳ ۱۵ ۱۶ ۹۱/۵۳۲۲ ۶۲/۱۱۷۳ 
۴ ۱ ۲۰ ۳۴/۲۴۹۶۳ ۸۲/۵۴۶۲ ۴۴ ۱۵ ۲۰ ۱۲/۱۸۴۰۴ ۰۱/۴۰۴۳ 
۶ ۲ ۶ ۶۵/۳۷۵ ۳۶/۸۲ ۴۵ ۱۶ ۲۱ ۷۴/۴۱۶۰ ۵۸/۹۱۸ 
۷ ۳ ۷ ۱۲/۸۰۱ ۷۰/۱۷۶ ۴۶ ۱۸ ۱۹ ۴۷/۲۴۸۵۹ ۹۹/۵۴۷۸ 
۸ ۴ ۵ ۴۵/۱۲۴ ۱۳/۲۷ ۴۷ ۱۸ ۲۲ ۴۸/۲۳۱۹۶ ۵۶/۵۱۲۸ 

۱۳ ۵ ۸ ۴۰/۶۶۱ ۱۴/۱۴۴ ۵۰ ۲۱ ۲۶ ۱۴/۲۴۸۲ ۸۴/۵۴۸ 
۱۷ ۶ ۹ ۳۳/۱۲۳۱ ۷۹/۲۶۹ ۵۱ ۲۲ ۲۳ ۸۹/۹۹۲۹ ۶۶/۲۲۰۴ 
۱۹ ۷ ۱۰ ۲۲/۱۹۸۳ ۹۲/۴۳۶ ۵۳ ۲۳ ۲۴ ۳۷/۶۰۲ ۵۵/۱۳۳ 
۲۳ ۸ ۱۲ ۱۵/۱۷۰۰ ۱۹/۳۷۱ ۵۴ ۲۳ ۲۸ ۲۸/۲۰۹۵ ۱۰/۴۶۶ 
۲۴ ۸ ۱۳ ۷۳/۶۸۴۹ ۸۷/۱۴۹۳ ۵۶ ۲۵ ۲۶ ۶۴/۳۴۲ ۸۳/۷۵ 
۲۵ ۹ ۱۰ ۷۶/۲۹۰۶ ۵۹/۶۳۹ ۵۷ ۲۷ ۲۸ ۱۳/۷۳۰ ۵۶/۱۶۲ 
۲۶ ۹ ۱۳ ۱۴/۱۴۷۷۸ ۵۵/۳۲۴۳      

  ۵۱۴۹/۴۶۲۶۶انحراف معیار تلفات در تمام فیدرها =                                                                ۰۱۳۵/۲۱۰۵۵۵ میانگین تلفات در تمام فیدرها =



 . . . نهیبه عیشبکه توز یطراح                                                                    1395، تابستان 2شماره  ،46جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله /331

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 46, no. 2, summer 2016                                                                                                                         Serial no.  76 

در آخرین قسمت مطالعه تحلیل آماری پارامترهای کلی شبکه 
 در توانمیآماری  هایلتحلی. با استفاده از این گرددمیارائه 

 هایقطعیتعدمبا توجه به  شدهطراحیعملکرد کلی شبکه  خصوص
تابع توزیع تلفات و  ترتیب به ۱۳و  ۱۲ هایشکلورودی بحث کرد. در 

پریونیت نشان داده شده است. با  ۱انحراف ولتاژ شبکه از مقدار نامی 
ر شبکه از نتیجه گرفت که در صورت تغییر با توانمیتوجه به شکل 

 کیلووات ۵/۳تا  ۱درصد بار نامی، تلفات شبکه از مقدار  ۱/۱تا  ۹/۰
تغییر خواهد کرد. همچنین انحراف از مقدار نامی ولتاژ از حداقل 

 دیگرعبارتبهتغییر خواهد کرد.  ۹/۰تا مقدار حداکثر  ۵/۰مقدار 
 باریباسبار نامی، ولتاژ در هیچ  ۱/۰ حتی با تغییر بار شبکه به اندازه

  نخواهد بود. ۹۷۵/۰از  ترکم
  شبکه بارهایباسولتاژ  معیارانحرافو  نیانگیر می: مقاد۶جدول
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۱ ۱ ۰ ۱۵ ۹۷۶/۰ ۰۰۲۶۲/۰ 
۲ ۹۷۰/۰ ۰۰۳۲/۰ ۱۶ ۹۷۱/۰ ۰۰۳۱۶/۰ 
۳ ۹۶۵۶/۰ ۰۰۳۸۹/۰ ۱۷ ۹۷۳/۰  ۰۰۲۹۵/۰ 
۴ ۹۷۵/۰ ۰۰۲۶۸/۰ ۱۸ ۹۸۲/۰ ۰۰۲۰/۰ 
۵ ۹۷۶/۰ ۰۰۲۵۹/۰ ۱۹ ۹۹۳/۰ ۰۰۰۷۷/۰ 
۶ ۹۷۲/۰ ۰۰۳۱۱/۰ ۲۰ ۹۸۷/۰ ۰۰۱۳۷/۰ 
۷ ۹۶۷/۰ ۰۰۳۶۲/۰ ۲۱ ۹۶۷/۰ ۰۰۳۶۵/۰ 
۸ ۹۷۸/۰ ۰۰۲۳۹/۰ ۲۲ ۹۷۰/۰ ۰۰۳۳۶/۰ 
۹ ۹۷۴/۰ ۰۰۲۸۳/۰ ۲۳ ۹۶۲/۰ ۰۰۴۲۶/۰ 

۱۰ ۹۷۰/۰ ۰۰۳۲۸/۰ ۲۴ ۹۶۰/۰ ۰۰۴۴۳/۰ 
۱۱ ۹۷۵/۰ ۰۰۲۷۳/۰ ۲۵ ۹۶۲/۰ ۰۰۴۲۴/۰ 
۱۲ ۹۷۵/۰ ۰۰۲۶۹/۰ ۲۶ ۹۶۳/۰ ۰۰۴۰۹/۰ 
۱۳ ۹۸۴/۰ ۰۰۱۷۲/۰ ۲۷ ۹۵۶/۰ ۰۰۴۸۶/۰ 
۱۴ ۹۹۹/۰ ۰۰۰۹/۰ ۲۸ ۹۵۸/۰ ۰۰۴۶۴/۰ 

               ۰۲۴/۰میانگین افت ولتاژ در تمام باس ها = 

 ۰۰۰۱۲/۰انحراف معیار افت ولتاژ در تمام باس ها =  

 هایروشز ا آمدهدستبهبهینه  هایشبکهمیزان هزینه 
و در حضور آن  قطعیتعدمنظرگیری در دو حالت بدون در  شدهمطرح

ارائه  ۷در جدول  اندآمده دست بها توجه به تابع هدف اشاره شده که ب
میلیون  ۵۵۰ فشارمتوسطینه احداث واحد طول فیدرهای . هزاندشده
 ۸۰۰هر کیلومتر و قیمت انرژی اتالفی در سیستم توزیع  ازای بهریال 
. با توجه به این جدول، اندشدههر کیلووات در نظر گرفته  ازای بهریال 

اندکی  قطعیتعدمدر حضور  شدهحاصلمیزان هزینه شبکه بهینه 
نادیده گرفته شده است.  قطعیتعدماز حالتی است که در آن  تربیش

البته این میزان هزینه کردن در مقابل مزیتی که شبکه بهینه حاصل از 
 برآورد بار شبکه  قطعیتعدمش دارد و در مقابل این رو

ً
مقاوم  کامال
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  پریونیت ۱:  تابع توزیع انحراف ولتاژ شبکه از مقدار نامی ۱۳شکل

  

  شدهمطرححاصل از دو روش  هایشبکهنه یسه هزی: مقا۷جدول 
طراحی برای شدهارائه  هایروش (ریال) هزینه شبکه حاصل   

بار قطعیتعدم درنظرگیریبدون   ۳/۰۷۰۳ ×۱۰۱۲ 

بار قطعیتدر حضور عدم  ۴/۹۵۸۵ ×۱۰۱۲  

  گیرینتیجه - ۶
بار شبکه در سال افق  بینیپیش برای موجود با توجه به تمامی مشکالت

در بار شبکه  قطعیتعدم عبارتی به طراحی، وجود خطای برآورد بار یا
روی تمام پارامترهای الکتریکی  نوعی بهاست که  ناپذیراجتناب یامر

بدون  شدهطراحیشبکه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین شبکه 
لفظ بهینه بودن را با خود  تواندنمیبرآورد بار  قطعیتعدم نظرگیریدر 

موجود در بار برآورد شده، شبکه را  ناپذیراجتناب یدک بکشد و خطاهای
ادعا  تواننمیبهتر  عبارتی بهبودن خارج خواهد کرد.  هینهاز حالت ب

شده،  بار طراحی قطعیتعدم درنظرگیریکه بدون  ایشبکهکرد که 
  بهینه باشد. ایشبکه

این حقیقت است که دیگر رویکردهای  بیانگرنتایج مطالعات فوق 
 قطعیتعدمو مجرد شبکه و بدون توجه به  قدیم در طراحی قطعی

در حضور  جدید هایمدله ئقبول نبوده و اراورودی قابلمتغیرهای 
 ایبهینهمنجر به شبکه  تواندمیبا این شرایط  مسئلهو حل  قطعیتعدم

و نیز نزدیک  هاورودیباالتر، مقاوم به تغییرات  پذیریانعطاف با قابلیت
  به واقیعت گردد.
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