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های جریان مستقیم حلقوی ریزشبکهحفاظت   

 و الگوریتم مکانیابی آنالین مبتنی بر گذراهای ولتاژ  با استفاده از روش حفاظتی دیفرانسیلی
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 هرانتدانشگاه شاهد های قدرت رشته برق گرایش سیستم ناسی ارشددانشجوی کارش -1

 هران هد تاگاه ششندا لمیعضو هیئت ع -2

 

 

   خالصه

 

ها این نوع از ریزشبکه مزایای اند.مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته های اخیرهای جریان مستقیم در دههریزشبکه

طمینان و راندمان یت ابلقا کنترل آسانتر، ،کمتر DC/ACو  AC/DCتعداد مراحل تبدیل ، ACهای ریزشبکهبه نسبت 

های جریان مستقیم با آنها روبرو هستند حفاظت اینگونه هایی که ریزشبکهترین چالشمهم یکی از .باشندباالتر می

دیفرانسیلی برای یک ریزشبکه جریان   یدر این مقاله یک الگوریتم حفاظتی مبتنی بر روش حفاظت .ا استهسیستم

قطب به قطب ر باشد تا انواع خطاهای ید قاداین روش حفاظتی با شود.که ارائه میبه شب مستقیم حلقوی ولتاژ پایین متصل

و قطب به زمین را به ازای خطاهای با امپدانس باال و امپدانس پایین سریعا تشخیص دهد و از خاموشی کامل سیستم 

تعیین  از گذراهای ولتاژتفاده و با اس منطق فازیمحل خطا به کمک  ،بعد از تشخیص و جداسازی خطا کند.جلوگیری 

 .خواهد شد

  ؛ منطاا مکانیابی خطااا ؛؛ حفاظت دیفرانسیلیهای تجدیدپذیر؛ انرژیجریان مستقیم ریزشبکهلیدی: مات کلک

 فازی

 

 

 مقدمه   .1

رهایی ی باید به دنبال راهکاهای زیست محیطی و همچنین افزایش تقاضای انرژی الکتریکبا توجه به افزایش نگرانی

 .دنهست هاریزشبکه ،پذیرهاگیری بیشتر از تجدیدی از بسترهای به کاریک د.ش داپذیر را افزایتجدیدد تا استفاده از منابع بو

-تقسیم می Hybridو  AC، DC دستهبه سه از نظر نوع ولتاژ ، ک هستندیاس کوچهای توزیع مقشبکهها که بکهریزش

 DC  رهایخانگی را باارهای ند و اکثریت بشبامی DCبا توجه به این موضوع که تولیدات منابع تجدیدپذیر عمدتا  .شوند

نون روشهای ها تاکبرای حفاظت اینگونه شبکه تر خواهد بود.مقرون به صرفه DCده از ریزشبکه فااستدهند تشکیل می

دهد که میائه حلقوی جریان مستقیم ار برای ریزشبکهیک روش حفاظتی دیفرانسیلی  [1]مرجع  ؛متعددی ارائه شده است

شود که مشخص می [1]از آنالیز دقیق بعد  استفاده می کند،طا ص خ جریان تفاضلی برای تشخی اول از مشتقدر آن 
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ن اهم فرما 5به  خطا مقاومتبه طوری که با افزایش  به تشخیص خطاهای امپدانس باال نیستالگوریتم پیشنهاد شده قادر 

به عنوان   در کنار استفاده از روش حفاظتی دیفرانسیلی از حفاظت اضافه جریان [2] مرجع .شودها ارسال نمیبه بریکرقطع 

ها دهد بعد از تشخیص خطا و ارسال فرمان قطع به بریکرنشان می [2]یج قیق نتارسی دربد. گیرحفاظت پشتیبان بهره می

بینی ولتاژ ارائه  یک روش حفاظتی بر پایه پیش [3]مرجع . شودسپس صفر می دارداالیی جریان تا چند میکروثانیه مقادیر ب

بینی شده کند و اگر تغییری در ولتاژ پیشبینی میس اصلی را پیشولتاژ با *دهد که با استفاده از ماتریس واندرموندمی

از شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص و مکانیابی خطا  [4]مرجع  اهد بود.خطا خووجود داشته باشد به منزله رخداد 

ه های شبکه عصبی مصنوعی چندالیگیری شده و ورودیاندازه، وطها در دو طرف خطبه طوریکه جریان ،کنداستفاده می

برای به ازای خطاهای مختلف متفاوت است و از این تفاوت  DCنرخ افزایش جریان خطا در هر دو سمت خط  ند بود.خواه

د که به نکنهای الکترونیک قدرت صحبت میدر مورد انواعی از مبدل [6, 5] مراجع تعیین محل خطا استفاده شده است.

های موجود در شبکه هماهنگی میان این مبدل ها و بریکر، جریان خطا را محدود نمایند ند تاطور ذاتی این خاصیت را دار

برای  ACبریکرهای  توان استفاده کرد زیرانمی DCدر سیستم های  ACبریکر های  از گیرد.نیز مورد بررسی قرار می

به  ،تری نیاز استهای بسیار سریعبه بریکر DCهای در سیستم همچنین  قطع جریان نیاز به عبور جریان از صفر دارند

نیز با استفاده از  [10] و [9] مراجع ،اندرا طراحی کرده  DCمناسب برای سیستم های  هایبریکر [8]و  [7]همین دلیل 

SCR های سیستمبرای دیگری ب مناسهای بریکرDC یک طرفه  [9] ه درده شدداد اند. بریکر پیشنهاهرا پیشنهاد داد

 کردن  جهته ود با [10]ن مشکل در د که ایوب ع جریان خواهددر به قطاگر خطا تنها در یک سمت آن رخ دهد قااست و 

مزایای و  امد انجام دادهیکی و بریکرهای حالت جای میان بریکرهای مکانمقایسه [11]مرجع  .تع شده اسفرمدارشکن 

 MTDC† یک روش حفاظتی برای ریزشبکه [12] مرجع .لت جامد را نسبت به سایرین بیان کرده استمدارشکن های حا

شود، سپس برق میشبکه کامال بیریزای ولتاژ از شبکه خارج شده و هعد از تشخیص خطا تمامی مبدلکند که بمعرفی می

های ریزشبکه با گردند، هدف از این روش کاهش هزینهها به حالت کار عادی برمیبعد از مکانیابی خطا و رفع آن، مبدل

اما بعد  کرده استمعرفی  DCریزشبکه یک روش مبتنی بر اضافه جریان برای  [13]مرجع  باشد.می DCهای رحذف بریک

بینند. به همین ها آسیب جدی میی دشارژ خازنالبه دلیل جریان با هامبدل کند که دیودهای هرزگرداز آن مشاهده می

تا به  شودمیاین امر باعث . ه استارائه داد ETOدیودها را با  ندلیل در ادامه این مرجع پیشنهاد جایگزین کردن ای

 جعمر، شوداستفاده می UPP‡ برخی از روشهای مکانیابی خطا از در. ها امکان محدود سازی جریان خطا اضافه شودسوئیچ

ظر پاسخ کند و منتبه شبکه تزریق می ریاناز ولتاژ و ج یک سیگنال مثلثی شکل ،پیشنهادی PPUبا استفاده از  [14]

 تهایی ممکن اسدر چنین روش .کندها برای تشخیص محل خطا استفاده میاز این پاسخماند، یستم به این سیگنال میس

و  نیاز به دخالت انسانی وجود خواهد داشتعموال مها روشنگونه شود، همچنین در ای زمان پروسه مکانیابی بسیار طوالنی

با توجه به اینکه بین جریان خطا در زمان پیک و جریان در حالت ماندگار . [15] های سیستم افزایش خواهد یافتهزینه

از پیک نوسانات جریان ه امپدانس خطا بستگی دارد ماندگار خطا بو جریان حالت حین خطا رابطه مستقیمی وجود دارد 

دهد بنابراین ر رخ میاگپیک جریان خطا در زمان کمتری نسبت به حالت ماندتوان استفاده کرد. خطا برای مکانیابی می

 
* Vandermonde Matrix 
† Multi Terminal Direct Current 
‡ Power Probe Unit 
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مکانیابی خطا صورت پذیرفته  MLPبا استفاده از شبکه عصبی  [16] در مرجع. زمان پروسه مکانیابی بهبود خواهد یافت

ا برای هاین جریان نوسانات ینهو از مقدار بیش شوندد شبکه عصبی میی خط وارتدا و انتهاهای ابطوری که جریان، به است

مناسب،  Selectivity* ل سرعت باال وحفاطت دیفرانسیلی را به دلی [17] مرجع .شودحل خطا استفاده مییافتن م

 ،DCداند، چرا که به دلیل نرخ افزایش جریان خطای بسیار باال در ریزشبکه های می DCبهترین روش حفاظت ریزشبکه 

های ریزشبکه برایحفاظتی  یهاروش گزارشی از انواع  [20-18] مراجع دارد. زیادی بسیار اهمیت سریع بودن حفاظت،

 .کنندیمرا بررسی  هرکدامدارند و مزایا و معایب یمرا عنوان جریان مستقیم 
با  شود که قادر است انواع خطاها را سریعا تشخیص داده و مکانیابی خطا رار این مقاله یک روش حفاظتی ارائه مید

 )بخش(  Sectionعنوان یک هرکدام بهاست که  قسیم شدهقسمت تچند  بهلقوی باس ح دقت باالیی انجام دهد.

منفی ها دارای قطب مثبت و بخش اینهرکدام از  ،دنشوگیری میهای دو انتهای هر بخش اندازهو جریان اندنامگذاری شده

 ت.برای تایید الگوریتم پیشنهادی استفاده شده اس MATLAB/Simulinkاز  .هستند

حلقوی و الگوریتم  CLVD† کهساختار ریزشب 2در بخش : ین صورت استدر ادامه مقاله به ا ضوعاتترتیب مو

نتایج شبیه  4در بخش  گردد.مکانیابی خطا به کمک منطق فازی ارائه می 3در بخش  شود.حفاظتی پیشنهادی معرفی می

 وند.واقع می ش این نتایج مورد ارزیابیو  د گرفتخواهسازی قرار 
 

 ستم حفاظتی پیشنهادی یس  .2

 LVDCزشبکه ساختار ری . 1.2

  300kwهایورشیدی به ظرفیتستفاده شده است که دارای دو آرایه خدر این مقاله از یک ریزشبکه حلقوی ا

به شبکه اصلی متصل شده  ‡مبدل منبع ولتاژ  ریزشبکه توسط است. kw800و یک بار مقاومتی با توان نامی  kw 500و

رار  کنترلر قبریکر و ، 1نمونه در بخش شماره  عنوانبه  .ده شده استن دانشا 1شکل  م پیشنهادی در تسساختار سی .است

 .ش ها نیز به همین ترتیب می باشندسایر بخ گرفته است.
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 LVDCساختار ریزشبکه    :1شکل  

 

 
 خطا در یک بخش خاص است ه ازایبه معنی خروج کوچکترین ناحیه ممکن بکه حفاظتی است تم سیسهای یکی از ویژگی *

† Low Voltage Direct Current 
‡ Voltage Source Converter 
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 ادیتی پیشنهالگوریتم حفاظ . 2.2

بخش  ورودی و خروجیهای ه جریانک i'1و  1iابتدا نشان داده شده است.  2شکل در الگوریتم پیشنهادی وچارت لف

از این  گردد،جریان تفاضلی آنها محاسبه می*سپس جمع تجمعی شوند،گیری میسنسورهای جریان اندازههستند توسط  1

بعد  باشد.می 1خطا در بخش  داشته باشد بیانگر رخداد تاگر این مشتق مقداری مثب شود.مشتق گرفته می جمع تجمعی

اند فرمان قطع در دو انتهای هر بخش قرار گرفته های حالت جامدی کهکنترلر به بریکر از اینکه خطا تشخیص داده شد،

خاموشی  های دیگر تامین شده و ازو بخش دارای خطا را جداسازی می کند در این حالت بار از طریق بخش کندارسال می

گی این است که به امپدانس خطا و فاصله خطا از منبع بستدارد  پیشنهادی الگوریتم مزیتی که شود.میگسترده جلوگیری 

یا مشتق جریان نیست، چرا که یک حد ن و ندارد و همچنین در این الگوریتم نیازی به تعیین حد آستانه برای مقادیر جریا

و یا حتی مشتق  ثال اگر حد آستانه برای جریانوان مبه عن خطاها را پوشش دهد. زممکن است فقط برخی ا ثابت،آستانه 

 فرمان  ست که ممکن ا پایین باشد گر این حد آستانه،یص داده نشود و اباال تعیین شود ممکن است خطا تشخ ،جریان

 .به بریکر ارسال شود رخداد خطابدون  نادرست

Measure 

i1&i1'

If i1+i1' =0
yes

Calculate  The 

Cumulative Sum

Of i1+i1'

no

Find The 

Derivative Of 

CumSum

If Resault >0
no Send Turn Off 

Signal To The 

Breaker

yes

Go To Fault 

Location 

Algorithm

 
  گوریتم حفاظتی  رت الفلوچا  :2شکل  

 زیه کمک منط  فامکانیابی خطا ب  .3

های پاسخ سیستم باشد.مسیر مرتبط میبستگی دارد و این اندوکتانس به طول ندوکتانس مسیر جریان خطا به ا

به دست  (1) ن خطا توسطحیر ها داست که جریان اینگونه سیستم RLCبه یک خطا، معادل با یک مدار جریان مستقیم 

 L و سلف درست قبل از رخداد خطا هستند به ترتیب ولتاژ خازن و جریان Li(0)و  cv(0)آید. در این معادله می

. اگر این معادله به حوزه باشدل خطا میمجموع مقاومت خطا و مقاومت خط تا مح  R .خط تا محل خطا است اندوکتانس

شتق جریان به مشخص است که م .به دست می آید( 2ز در نظر گرفته شود )اچیا نزمان منتقل شود و مقاوت خط

 تعیین محل رخداد خطا استفاده کردتوان از میزان جریان خطا برای بنابراین می کتانس خط تا نقطه خطا بستگی دارد.ندوا

ت محل خطا را قادر نیسایزوله شدن بخش خطا نهادی به دلیل سریع پیش ستمسی جریانی در روش مکانیابی .[21, 17, 1]

ت باشد در دسپدانس مسیر بستگی داشته و یا امسیگنالی که به محل خطا  جریان فورا صفر شده وزیرا  تشخیص دهد

دارد تا اطالعات مورد نیاز خود را قبل از عملکرد احتیاج  ثانیه زمان 0.001 حداقل در این سیستم منطق فازی .نخواهد بود

ان فورا قطع شده جریکه مشخص است  الف،-4شکل  در .ی، برای تشخیص محل خطا از شبکه برداشت کندم حفاظتسیست

ها، مکانیابی هم صورت پذیرد، فرمان گر بخواهیم که قبل از فرمان قطع به بریکر، ادهدو این زمان را به منطق فازی نمی

 
* Cumulative Sum 
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این تاخیر  DCهای به نرخ جریان خطای باال در سیستما توجه ثانیه تاخیر به بریکر ارسال شود. ب 0.001قطع باید با 

ر ریزشبکه وعی مکانیابی آنالین دطرفی بهتر است که از نشود. از به تجهیزات آسیب وارد ست ن امطلوب نیست و ممک

DC  .دیگر که طوریبه  شود،ولتاژ در این پژوهش ارائه می گذراهایبنابراین یک روش مکانیابی مبتنی بر بهره گرفته شود

مکانیابی با دقت باالیی  تشخیص خطا،از پس کر نیازی به تاخیر در ارسال فرمان قطع نیست و با قطع شدن فوری بری

کند، پس از گیری میگیر ولتاژ که در ابتدای هر بخش و کنار بریکرها قرار دارد ولتاژ را اندازهور اندازه. سنسپذیردصورت می

اها به گذرین توان ثابت کرد بیشینه مقدار اشود. میه با طی کردن گذراهایی صفر میگیری شد رخداد خطا ولتاژ اندازه

 بع مرتبط است.فاصله خطا از من

(1) 

 

(2) 
 

 .اندآورده شده 1ول جددر مورد استفاده قرار گرفته شده است که در مکانیابی خطا  1بخش کابل خصات مش

 1کابل بخش    صاتمشخ  -1جدول  

 یکبخش طول  اندوکتانس کابل مقاومت کابل

mΩ/km 121 mH/km 0.97 500m 

 زیه ساشبی  .4

ولت  1500سطح ولتاژ باس روی  شبیه سازی شده است. MATLAB\Simulinkریزشبکه حلقوی پیشنهادی در 

های هبر عهده دارد به طوریکه تولید مازاد آرای  VSCکنترل ولتاژ را شبکه اصلی توسطوظیفه  .تتنظیم شده اس

شبکه اصلی  ،شیدی از توان نامی بار کمتر باشدایه های خورخورشیدی به شبکه تزریق می شود و همچنین اگر تولید آر

متصل می  ریزشبکهبه  BOOSTهای توسط مبدل دیمنابع خورشی .کند تا ولتاژ ثابت باقی بماندمیمبود را جبران این ک

ار ب یولتاژ نامدار خواهند بود. عهدهرا  &OP†وسط الگوریتم ت TMPP*کردن  وظیفه اجرا BOOSTهای مبدل وند.ش

 شود.برای کاهش سطح ولتاژ استفاده می BUCKبنابراین در سمت بار از یک مبدل ولت تنظیم شده است.  750روی 

خطاهای قطب به قطب و قطب به زمین  .است گرفته شده در نظر 2900w/mرای آرایه های خورشیدی میزان تابش ب

 زشبکه ی. در رندادهد شبیه سازی شدهرا شکل می یک مقاومت و یک بریکر که در ثانیه یکم وصل می شود و خطا وسطت

DC به قطب  مثبت سیستم. اگر قطب نیقطب به زم یقطب به قطب و خطا یدو نوع خطا ممکن است رخ دهد؛ خطا

 نیقطب به زم یمتصل گردد خطا نیبه زم یقطب منف ایقطب به قطب و اگر قطب مثبت و  یاکند خط دایاتصال پ  یمنف

ه شده استفاد ‡افزاینده مبدل 3شکل پایین باشد. ا امپدانس تواند امپدانس باال و یخطای قطب به زمین می خ داده استر

 خطاهاتر آسانتشخیص مبدل باعث  یزمین کردن مستقیم نقطه میانی دو خازن در خروجدهد. در سیستم را نشان می

و های کلی سیستم هزینه صورتدر این خواهند داشت، زتری نیافضعیبندی عایق به هاو کابلتجهیزات  شود و همچنینمی

 .[22]بیشتر خواهد بود ،های زمین کردنگذراهای ولتاژ نسبت به سایر شیوهیابد، اما می کاهشمورد نیاز فیزیکی فضای 
 

* Maximum Power Point Tracking 
† Perturb and Observe 
‡ Boost 
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 ارزیابی عملکرد سیستم حفاظتی .1.4

های عبوری از انریرخ داده است ج 1بخش مرکز شود که بعد از خطای قطب به قطبی که در یمشاهده م 4در شکل 

سیار ناچیزی به بعد از نوسانات ب DCو ولتاژ باس  ،کور از سیستم جدا شده استاند و ناحیه مذصفر شده فورااین بخش 

های ورودی و جریان 5در شکل اشته است. ی نده بار نیز تغییرحویلی بیه خود برگشته است و همچنین توان تمقدار اول

 10شود که جریان تقریبا تا مشاهده می اند.ضور سیستم حفاظتی ترسیم شدهبدون ح ارو توان ب DC، ولتاژ باس خروجی

ز توان تحویلی به بار نی ،درصد کاهش داشته است 60ه اندازه تقریبا ب DCولتاژ باس  نامی افزایش داشته و مقداربرابر 

اهم نیز  70 مقاومت خطایبا  زمینقطب به  دهد که اگر خطاینشان می 6شکل  دی از خود نشان داده است.شدیکاهش 

، نداشته است یافت DCباس وجی بسیار ناچیز است و حتی ولتاژ تغییرات جریان ورودی و خر فتد با اینکه نرخاتفاق بی

توان در اینجا می است. کردهرها ارسال قطع به بریکباز هم خطا را تشخیص داده و فرمان  پیشنهادی سیستم حفاظتی

 برای جریان یا ولتاژ حد آستانه هایی کهیا حفاظتو  Over Current، Under Voltageهای استنباط کرد که حفاظت

 در حین ولتاژ باس و خط چرا که جریان هایی با مشکل مواجه شوندست در چنین سیستمکنند ممکن اتعیین می تیثاب

به  طبخطای ق در حین 1جریان ورودی به بخش  7شکل . دنرنی ندات چندادار تفاوحالت عادی م و ولتاژ با جریان  خطا

ال سریعا تشخیص داده و فرمان قطع ارسا این نوع خطا ر ،روش مشتق جمع تجمعی جریان تفاضلی ،دهدرا نشان میزمین 

  ب.-7، شکلا را تشخیص نداده استاین خط ،اما روش مشتق اول جریان .الف-7، شکل است کرده

  
 )ب( )الف( 

  
 د() )ج(

، )ج(: ولتاژ باس خطاای  دار  روجی از بخش:جریان خ)ب(  )الف(:جریان ورودی به بخش دارای خطا، -4  شکل

DC  سیستم حفاظتی  ردر حضو  -رلی به با، )د(: توان تحوی- 

 

D1L1

Q1

C1

C2

PV array

Gate

P&O

Algorithm
PWM Gate

D
C 

bu
s

 
 رای اتصال منابع خورشیدیب  MPPTبه همراه الگوریتم    Boost: مبدل  3شکل  



 

 

 
www.EMTC.ir         7 

  
 )ب( )الف(

  
 د() )ج(

)ج(: ولتاژ باس   ،خطاای  دار  :جریان خروجی از بخش)ب(  ودی به بخش دارای خطا، جریان ور:)الف(-5  شکل

DC  تم حفاظتیسیس  رحضو  نبدو  -ر، )د(: توان تحویلی به با- 
 

  
 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

بدون   1از بخش    یخروج  انیجر  :(ب)  ،یحفاظت  ستمیبدون حضور س  1به بخش    یورود  انیجر:  (الف)  -6  شکل

در   1به بخش    یورود  انیجر  :(د)  ،یحفاظت  ستمیبدون حضور س  DC: ولتاژ باس  (ج، )یحفاظت  مستیحضور س

 اهم  70  یو مقاومت خطا  یحفاظت  ستمیحضور س
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ه است که جزء بریکرهای حالت جامد پشت به عنوان بریکر استفاده شد به های پشت  IGBTاین سیستم ازدر 

  . 8شکل  اند،نشان داده DCهای یار مناسبی از خود در سیستمشوند و عملکرد بسمحسوب می

 
 شده در سیستم پیشنهادیاده  مدارشکن استف  :8شکل  

سانات به نحوی است که نو ده با شبکه اصلیمبادله ش توان 1د خطا در ثانیه دهد که بعد از رخدانشان می 9شکل 

 شود.واسانات توان تحویلی به بار حداقل می، بنابراین نتوان تولیدی منابع خورشیدی را جبران کند

 
 بکهتولیدی و مصرفی در ریزش  هایتوان  :9شکل  

ودی تا چه شد جریان وراشته باانیه تاخیر دث 0.001نها هده نمود که اگر سیستم حفاظتی تتوان مشامی 10در شکل 

  زایش یابد.تواند افمی ایهانداز

 
 سیستم حفاظتی روی جریان ورودی به بخش دارای خطا  ثانیه تاخیر 0.001تاثیر  :  10شکل  

 

  

 )ب( )الف(

 1به بخش   یورود  انی: جر(ب، )یبا استفاده از روش مشت  جمع تجمع  1  به بخش  یورود  انیجر )الف(:  -7  شکل

 -اهم  70  یو مقاومت خطا نیقطب به زم   یخطا-  انیاول جراز روش مشت   با استفاده
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 نتایج مکانیابی خطا  ارزیابی  .2.4

، با توجه به توان بهره بردمیمتر ولتاژ و جریان پارادو  از رای تعیین محل خطا در ریزشبکه جریان مستقیم فقطب

نابراین استفاده از جریان برای  ب. شودحفاظتی پیشنهادی، جریان بخش دارای خطا سریعا صفر می سرعت باالی روش

 ،تینوساناطی کردن  ولتاژ بخش دارای خطا پس از  .ی به همراه نداردمطلوبنتیجه  در این الگوریتم حفاظتی آنالین یابیمکان

 *تابع عضویت 19در این مقاله از منطق فازی با استفاده کرد.  توانبرای مکانیابی می نوسانات، بنابراین از این دشوصفر می

 روش که بعد از رخداد خطا دهد نشان می 10شکل  قانون برای تشخیص محل خطا استفاده شده است. 19و  trimfاز نوع 

 یص دهد.ثانیه محل خطا را با دقت بسیار باالیی تشخ 0.004ر عرض داست نسته توا گذراهای ولتاژ مکانیابی بر اساس

نتایج بیشتری از تعیین محل خطا با استفاده از دو روش  2ول متری از منبع بوده است. جد 340محل واقعی خطا فاصله 

ی تعیین محل خطا از یک روش مبتنی بر مشتق برا [21]دهد. مرجع نشان می را مشتق جریانو بیشینه  های ولتاژگذرا

بین پیک جریان خطا و جریان خطا در حالت  [23]مرجع  د.درصد دار 20الی  2استفاده کرده است و خطایی برابر با 

Steady State به در برخی از خطاها  خطای مکانیابی، گیردکند و از این رابطه برای مکانیابی بهره میی بیان میارابطه

صبی خطایی در حدود ان خطا و شبکه ع یینه جراز بیشبا استفاده  [16] رجعموریتم مکانیابی الگ رسد.درصد می 12.2

به گذراهای ولتاژ روش  گیری درازهشود که بیشترین خطای اندمشاهده می 2 در جدولت. اده اسدرصد از خود نشان د1.6

ری  ق جریان بیشترین خطای اندازه گیاند اما در روش بیشینه مشتدهر ابتدا و انتهای خط رخ داازای خطاهایی است که د

این است که با قطع های جریانی ت به روشنسب گذراهای ولتاژروش مزیت  .بوده اندمرکز بخش  ی که درخطاهای مربوط به

 پذیرد و نیازی به اعمال تاخیر در سیستم نیست. مکانیابی صورت می خط،شدن جریان 

 

 متری   340به ازای خطا در فاصله جی منط  فازی  خرو  :11شکل

 

 است:( استفاده شده 3برای محاسبه درصد خطا از )

(3) 
 

 1بخش طول کل  otaltDتوسط الگوریتم مکانیابی و ه شده فاصله تخمین زد estimatedDفاصله واقعی خطا،  realDدر آن  که

 ر گرفته شده استمتر در نظ 500ه برابر با ک دباشمی

 

 
* Membership Function 
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میزان دقت منط  فازی در مکانیابی  :2جدول      

محل دقیق خطا 

 )متر(

روش  بای محل تخمین
جریان بیشینه مشتق   

روش  با درصد خطا
 بیشینه مشتق جریان 

 ی  بامحل تخمین
 گذراهای ولتاژ روش

 روش با درصد خطا

 گذراهای ولتاژ

15 m 15 m 0% 17.2 m 0.44% 

70 m 69.5 m 0.1% 69 m 0.2% 

210 m 211m 0.2% 210.5 m 0.1% 

280 m 281.6 m 0.32% 281 m 0.1% 

310 m 310.7 m 0.14% 310.5 m 0.1% 

350 m 350.7 m 0.14% 350 m 0% 

400 m 400.35 m 0.07% 400 m 0% 

435 m 434.6  0.06% 435.4 m 

 

0.08% 

480 m 480 m 0% 481.55 m 0.31% 

 

 جه گیرینتی  .5

های جریان مستقیم حلقوی پیشنهاد شد که نتایج به دست جدید برای ریزشبکه حفاظتی ر این پژوهش یک الگوریتمد

ز جمع تجمعی جریان در این الگوریتم ا ن از موفقیت این الگوریتم در تشخیص و جداسازی انواع خطاها دارد.اآمده نش

قطب به قطب توسط  و نیزمقطب به  یخطا ستفاده شد.یص خطا اگیری از این جریان به منظور تشختفاضلی و مشتق

زمان از شبکه جدا  نیخطا در هم ید و بخش داراداده ش صیتشخ s45μدر عرض حداکثر ارائه شده  یحفاظت تمیالگور

یابی برای مکان. دیآیزمان قطع مناسب به نظر م نیا میمستق انیجر یهازشبکهیخطا در ر انیجر یشد. با توجه به نرخ باال

خود نشان داد. درصد از  99.5برابر با  بایتقر یدقتکه ولتاژ، بعد از قطع شدن بریکر استفاده شد  ناتنوساه بیشینخطا نیز از 

برای  .دیردگ نییتع نیمحل خطا به صورت آنال ن،یشیپ  یهاروش ریمقدار نسبت به مقاد نیتر شدن ا قیعالوه بر دق

 .مل شبیه سازی شدکا طور به  MATLAB/Simulinkر د ، پروژههاعملکرد الگوریتم آزمایش
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