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 باسمه تعالی

 

دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت    98613189به شماره دانشجویی    فروز امیرحسین رخ اینجانب  

، حاصل  ی نتایج این پروژه نمایم که کلیه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می   های قدرتسیستم

شده از آثار دیگران را با ذکر  برداری کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه 

ام. درصورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق  کرده   کامل مشخصات منبع ذکر

با ضوابط و مقررات حاکم )قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تكثیر کتب و  

نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...( با اینجانب رفتار خواهد شد 

عتراض درخصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از  و حق هرگونه ا

نمایم. در ضمن، مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی  خویش سلب می 

ذی  مراجع  عهده و  به  قضایی(  و  اداری  از  )اعم  هیچصالح  دانشگاه  و  بود  خواهد  اینجانب  گونه  ی 

 واهد داشت.مسؤولیتی در این خصوص نخ 

    

 

 نام و نام خانوادگی:    

 

 امضا و تاریخ: 

 



 ج   

 

 چکيده 

روش حفاظتنامه  پایان  این  در  شبكه   DCی  ریزشبكه   یک  از  استفاده  مورد  با  ی عصبی 

باشد که  حلقوی می   DCی  در نظر گرفته شده، یک ریزشبكه   DCی  ریزشبكه گیرد.  مطالعه قرار می 

سازی باشد. جهت شبیه های پراکنده نظیر توربین بادی، سلول خورشیدی و باتری می شامل تولید 

افزار متلب برده  بهره گرفته شده و سپس نتایج آن به داخل نرم   Pscad، از نرم افزار DCی  ریزشبكه 

استفاده  شود.  می  از  عصبی شبكه هدف  محل   ی  نقاط  ابتدا  در  خطا    DCی  ریزشبكه مختلف  یابی 

ریزشبكه می  این حالت سیستم حفاظتی  در  که  با    DCی  باشد  که  است  معیار  یک سیستم چند 

شناسایی شده و از ریزشبكه جدا   DCی  های ریزشبكه ی ایجاد شده در کابل استفاده از آن، خطا 

شود.  می   ی عصبی با آموزش برون خط محل خطا شناساییگردد. سپس با استفاده از یک شبكه می 

و مقایسه آن با نتایج واقعی، عملكرد سیستم    با توجه به نتایج گرفته شده در این بخش  در ادامه

ی عصبی دیگر به شناسایی  گردد. در ادامه با استفاده از یک شبكه حفاظتی مورد بررسی واقع می

چنین نتایج شود. همی عصبی از آموزش برخط استفاده می شود که در این شبكهخطا پرداخته می 

بدست آمده از این روش با روش سیستم چند معیار مقایسه شده و در نهایت بهترین روش برای  

توان در جهت بهبود  هایی که می گردد. در انتها نیز سایر روش مورد نظر انتخاب می DCی ریزشبكه 

 گردد. سیستم حفاظتی مطرح شده استفاده نمود، بیان می 

سیستم چند   یابی خطا،محل  شناسایی خطا،حفاظت ریزشبكه،  ،DCریزشبكه : های کليدیواژه 

  ی عصبیمعیار، شبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  مقدمه 

 مقدمه  -1-1

عملكرد سیستم قدرت   برای افزایش قابلیت اطمینان و ساختاری مؤثر  1جریان مستقیم های ریزشبكه  

های ذخیره ساز  های الكترونیک قدرت و دستگاه، مبدل2شامل تولیدات پراکنده   DCی  هاباشد. ریزشبكهمی 

  مهم و حساس حل کاربردی برای توزیع توان در بسیاری از تجهیزات  یک راه   هاریزشبكه   . همچنین استانرژی  

های ذکر  سیستم   که  د ن باش های توزیع برق می ها و سیستمها، فضاپیماهای مخابراتی، کشتی همانند سیستم

ی  شرایط عادی، ریزشبكه به شبكه   در  . در هنگام کارکرد هستند حجم زیادی از انرژی  شده شامل درخواست  

بخشی از توان مورد نیاز خود را از این شبكه گرفته و یا در صورت  اصلی متصل خواهد بود و    3جریان متناوب 

توان  ی ، مACی  با ریزشبكه  DCی  ی ریزشبكه . در مقایسهی اصلی انتقال دهد داشتن مازاد توان، آن را به شبكه

و عملكرد تجهیزات ریزشبكه  به یكدیگر متصل نموده    ترآسان  را  ساز انرژیهای ذخیره ها، منابع و دستگاه بار

 .[1] تواند بهبود چشمگیری داشته باشد نیز می 

با قابلیت اطمینان    ، یک سیستم حفاظتی با عملكرد مناسب الزم  DCهای  و ایمنی ریزشبكه برای عملكرد 

باید مورد    نیز   های زمین کردن در عملكرد کلی ریزشبكههای حفاظتی و روش اثر دستگاه  که در آن  باشد می 

ریزشبكه قرار گیرد. حفاظت  اساس    DCهای  بررسی  استراتژی   هافناوری بر  از سیستم و  بر گرفته  های های 

.  شوداستفاده    هاتوان از ترکیب چندین سیستم در جهت حفاظت ریزشبكهمی که    باشد موجود می حفاظتی  

سیستم  مشكالت  بر  ریزشبكه عالوه  در  شده  ذکر  حفاظتی  می های  نظیر  ها،  دیگری  مشكالت  به  توان 

های نگهداری  در نظر گرفته شده، طراحی نصب و شیوه   DC، سطوح ولتاژ  DCهای  استانداردسازی سیستم

در سطوح    DCهای  است که از پذیرش ریزشبكه ها اشاره نمود. وجود این عوامل سبب شدهاینگونه سیستم 

متصل باشد، در    ACی  تواند به یک شبكه می   DCی  وسیع جلوگیری به عمل آید. با توجه به آنكه ریزشبكه 

 

(DC) Direct Current 
1  

Distributed Generation (DG) 
2 

Alternative Current (AC)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  مقدمه 

در نظر گرفت. از طرفی به دلیل عدم وجود    تلفی را در جهت حفاظت ریزشبكههای مخ توان طرح نتیجه می 

های متفاوتی جهت حفاظت  توان از روش های مشخص برای حفاظت ریزشبكه، می های دقیق و طرح استاندارد

به ویژه   با وقوع خطا های زیادی در رابطه ها انتخاب کرد. نگرانی ها استفاده کرده و بهترین طرح را برای آن آن

 . [2] هایی با چندین منبع وجود دارددر شبكه 

توزیع بهینه می   DCهای  های سیستماز جمله مزیت   باال،  به راندمان  اندازه و وزن توان  توان، کاهش در    ی 

ریزشبكه نمود.  اشاره  بیشتر  توان  ارسال  قابلیت  و  متداول تجهیزات  از  یكی  حلقوی  ساختارهای  های  ترین 

ها کوتاه باشند،  ها به ویژه در زمانی که طول خطوط میان باس باشد که اینگونه از ساختار ریزشبكهریزشبكه می 

های فراوانی  با چالش   DCهای  های ذکر شده، حفاظت ریزشبكه . با وجود مزیت عملكرد قابل توجهی دارا هستند 

توان به عدم وجود  وجود دارد می   DCهای  ی حفاظت ریزشبكه نه . از جمله مشكالتی که در زمیباشد می مواجه  

راه استاندارد و  در تشخیص خطا در  کارهای مشخص  افزایش دقت  با  نمود.  اشاره  تعیین شده  پیش  از  های 

آن   DCهای  ریزشبكه  تعیین محل خطا در  ایجاد مزیت و  نگهداری  ها سبب  تعمیرات سریع،  از جمله  هایی 

های شبكه کمتر شده و باعث افزایش  ، خاموشیهاویژگی   التر اشاره نمود. بنابراین با وجود این تر و ایمنی باآسان

 .[3] شوددر شبكه می  طمینانقابلیت ا

اما وجود این ادوات  شود  ی ها سبب کنترل جریان در شرایط خطا موجود ادوات الكترونیک قدرت در ریزشبكه  

به    DCهای  های حفاظت ریزشبكه تر گردد. به صورت کلی روش شود که تشخیص محل خطا دشوار سبب می 

ت دو دسته  واحد  و حفاظت غیر  ریزشبكهمی  قسیمی حفاظت واحد  در جهت    DCی  هاشود. حفاظت واحد 

های  ، مبدل DCهای مشترك  از این حفاظت در باس   که   رودحفاظت قسمت مشخصی از ریزشبكه به کار می 

. در این حفاظت اختالف جریان  توان استفاده نمودمیها  ساز انرژی و بار های ذخیره الكترونیک قدرت، دستگاه

ی این حفاظت  شود. از جمله خطا محافظت می در یک ناحیه بررسی شده و تنها همان قسمت از شبكه در برابر  

به صورت عموم دارای یک حدآستانه   نیز های حفاظت غیر واحد توان به حفاظت تفاضلی اشاره نمود. طرح می 

را بدون    DCهای  ها، اجزای مختلف ریزشبكه باشند. همچنین اینگونه طرح در جهت تشخیص انواع خطا می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  مقدمه 

ناحیه   در   آنكه تعریف  هیچ  مشخصی  باش ی  می نشده  محافظت  جمله د،  از  می کند.  حفاظت  این  به  ی  توان 

اضافه جریان،   ولتاژ،  حفاظت  حفاظت  افزایش  یا  بر  کاهش  به زمان،  حفاظت مبتنی  تغییرات جریان نسبت 

 .[4] اشاره کرد  غیره  تغییرات ولتاژ نسبت به زمان و حفاظت مبتنی بر  

ی جریان  نیازمند داشتن اطالعاتی در مورد مشخصه   DCهای  یک طراحی مناسب جهت حفاظت ریزشبكه  

می  شبكه  در  کوتاه  دستگاه اتصال  میان  هماهنگی  جهت  این  بر  عالوه  میزان  باشد.  تعیین  و  حفاظتی  های 

گردد. با اضافه   های جریان خطا شناساییحساسیت هر رله به جریان خطای ایجاد شده در شبكه، باید ویژگی 

به   پراکنده  تولیدات  می ریزشدن  سبب  ویژگی شبكه  که  در  شود  شده  ایجاد  جریان خطای  مشخصات  و  ها 

که باید با استفاده از تغییرات ایجاد شده بتوان ساختار مناسبی را در    گردد ای  ریزشبكه دچار تغییرات عمده

 . [5] جهت حفاظت ریزشبكه در نظر گرفت

 نامه ساختار پایان -2-1

که شلامل شلناسلایی خطا  DCهای  های حفاظت ریزشلبكهانواع روش   2نامه ابتدا در فصلل  در این پایان 

اسلت. سلپس در ادامه به روش شلناسلایی خطا مبتنی بر روش سلیسلتم باشلد پرداخته شلدهو محل یابی خطا می

ی عملكرد سلیسلتم با ایجاد انواع خطا در نقاط مختلف، نحوهاسلت. در این فصلل  با چند معیار پرداخته شلده

ها پرداخته  ی آموزش آنهای عصلبی و نحوهابتدا انواع شلبكه 4شلود. در فصلل  حفاظتی مورد ارزیابی واقع می

های مختلف  و در ادامه با اسلتفاده از روش پرسلپترون چند الیه و با ایجاد نقاط مختلف خطا در قسلمت شلده

نیز به روش پیشنهادی که شناسایی   5صبی، محل خطا مورد شناسایی واقع گردیده است. در فصل  ی عكهبش 

اسلت. در ادامه و در این فصلل با باشلد، پرداخته شلدهی عصلبی پرسلپترون چند الیه میخطا با اسلتفاده از شلبكه

گردد.  ر انتخاب میی مورد نظی این روش و روش با چند معیار، روش مناسب جهت حفاظت ریزشبكهمقایسه

 اند.بیان شدهگیری و پیشنهادات ارائه در فصل آخر نیز نتیجه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 مقدمه -1-2

برای حل آن محققان    که  باشد می   DCی  هاهایی در پیشرفت ریزشبكه ترین چالشحفاظت یكی از مهم  

قسمت خطا    ردنجدا کو    DCی  شبكه ریزشناسایی خطا در    ،هاهای مختلفی را اجرا نموده اند. هدف طرح طرح 

باشد تطبیقی در سیستم توزیع که همراه با تولیدات پراکنده می   باید یک حفاظت   که در نتیجه   باشد دار می 

جریان    یهای ریزپردازنده رله ها نام برد  توان برای اینگونه شبكه هایی که می در نظر گرفته شود. از جمله رله 

قطع گوناگونی را بر اساس حالت عملكرد ریزشبكه ) به صورت  های  ها مشخصهباشد. این رله زیاد جهت دار می 

انتخاب می جزیره  به شبكه(  متصل  یا  و  فعال   و همچنین  کنند ای  به صورت  امپدانس  برای    1روش تخمین 

 .[6] گیردمورد استفاده قرار می   نیز های دریایی حفاظت ریزشبكه 

جهت یافتن محل خطا برای   امواج سیارتوان به روش های حفاظت و شناسایی خطا میروش از دیگر    

توان به روش شناسایی  می   DCهای  چند پایانه نام برد. روش دیگر برای حفاظت در ریزشبكه   DCهای  شبكه

𝑉��و جداسازی خطا با استفاده از مشتق جریان و ولتاژ نسبت به زمان ) 
𝜕𝑡⁄  ,  𝜕𝐼

𝜕𝑡⁄گیری ولتاژ و  دازه ( و ان

گردد و در نهایت  خطا شناسایی شده و محل خطا تعیین می   ،ها اشاره نمود. در این روش جریان در محل رله 

 . [7]  شودقسمت خطا دار جدا می 

  این  است کهها  های حفاظت در ریزشبكه ترین روش در میان الگوطرح حفاظت جریان تفاضلی ساده 

قانون کیرشهف   بر  مبتنی  برابر جریان  به صورتی که مجموع جریان   باشد می طرح  به یک گره  ورودی  های 

گره   همان  از  حفاظت    است.خروجی  طرح  جریان   تفاضلی در  الكتریكی  تمام  تجهیز  یک  به  ورودی  های 

با جمع تمام جریان   شدهگیری  اندازه اگر جمع آن  برابر نشوند، یک خطای  و  از همان تجهیز  های خروجی 

کند. این طرح نیازمند یک کانال ارتباطی  و در نتیجه رله، فرمان قطع را صادر می   گردد شناسایی می داخلی  

 

Active Impedance Estimation (AIE) 
1  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

ل کند. بنابراین های حفاظت برای تشخیص خطا ارساباشد تا بتواند اطالعات را میان پایانهقوی و مطمئن می 

باید از یک حفاظت    گرددو یا بخشی از آن ارسال ن  دهاطالعات به درستی ارسال نش ممكن است،  با توجه به آنكه  

که این امر  گردد  ها و بزرگتر شدن سیستم حفاظتی می در نتیجه باعث افزایش هزینه   پشتیبان بهره گرفت که

ی بیش از حد از  . همچنین در صورت استفاده شوددود  ها محرا در ریزشبكه   کاربرد آن  سبب شده است که 

   .[6] شودمی  و دریافت آن   سیستم ارتباطی سبب ایجاد تأخیر در ارسال اطالعات

مرتبه  مشتق  همراه  به  واحد  غیر  و  متمرکز  غیر  حفاظت  باالتر  طرح  ولتاژ  های  و  برای  جریان  نیز 

ی خطا از منبع، شرایط بار و  ی باالتر بستگی به فاصله های مرتبه شود اما مشتق تشخیص خطا استفاده می 

باشد همچنین بسیار به نویز حساس می   تواند داشته باشد.مقادیر متفاوتی می   شرایط خطا همانند مقاومت خطا

 .  [8] گرددهای ناخواسته در سیستم میبه صورتی که سبب ایجاد قطع 

روش  از  مختلفی  انواع  شبكه اگرچه  برای  خطا  شناسایی  حفاظت    ACهای  های  همچنان  اما  دارد،  وجود 

شوند  سبب می   DCهای  های سیستم ی توسعه قرار دارند. اضافه بر این مشخصه در مراحل اولیه   DCهای  سیستم

ها استفاده شود. برای مثال،  كه در این شب  ACهای  های موجود حفاظت خطا در شبكه که نتوان از تمام روش 

است بر مبنای فازور و آنالیز هارمونیک  طراحی شده  ACهای  یابی خطا که برای شبكه های محل تعدادی از روش 

توان  ها نمی به علت عدم وجود فرکانس و اطالعات فازوری از این روش   DCهای  اما در ریزشبكه   ؛باشند می 

وجود    DCهای  بخشی از اطالعات به صورت زمان حقیقی در ریزشبكه  استفاده نمود. همچنین به دلیل آنكه

نمی  روش ندارد  از  به  توان  توجه  با  دیگر  طرفی  از  کرد.  استفاده  دیجیتال  سیگنال  پردازش  بر  مبتنی  های 

هایی که شامل استخراج  شود که نتوان از روش سبب می   DCهای  نیازمندی شناسایی سریع خطا در شبكه 

توان  می   DCهای  های حفاظت ریزشبكه. از انواع روش استفاده نمودباشد،  های ولتاژ و جریان می اطالعات از موج 

 به حفاظت مبتنی بر جریان، حفاظت دیستانس و حفاظت تفاضلی اشاره کرد.  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 جریاناضافه حفاظت مبتنی بر  -2-2

ساده بودن عملكرد سیستم حفاظتی اضافه جریان، معموالً اولین انتخاب برای حفاظت    با توجه به 

با چند ترمینال ارائه    DCهای  باشد. اما این روش انتخاب پذیری چندانی را در شبک می   ACهای توزیع  شبكه

می دهد نمی رله   توان.  این  دستگاهاز  سایر  کنار  در  شبكهها  حفاظت  حفاظتی جهت  کوچک    DCهای  های 

  توان ، می گیری جریانو با اندازه   DCگیری ولتاژ لینک  ها در کنار اندازه از این رله با استفاده  استفاده نمود.  

 .  [9] با ولتاژ پایین استفاده کرد DCهای جهت مشخص نمودن محل خطا در ریزشبكه 

بدین صورت که    ؛ های افت ولتاژ استفاده نمودهای اضافه جریان در کنار رله توان از رله همچنین می 

اضافه بر این    شوند.خطا تشخیص داده میی خود بیشتر شدند،  هنگامی که هر دو رله از مقدار مشخص شده 

اما باید    کرد   تغییرات جریان جهت شناسایی خطا استفاده  های اضافه جریان و استفاده از نرخ توان از رله می 

و ممكن  ، عملكرد ناقصی خواهند داشت  باشند هایی که شامل تولیدات پراکنده می توجه داشت که در شبكه 

 .[10] است در مواردی خطا را به درستی تشخیص ندهند 

ها افزایش یابد که  شود که انتخاب پذیری این رله جریان سبب می   های اضافهبا ایجاد ارتباط میان رله  

توان یک حفاظت سریع با قابلیت  می   DCی جریان، جهت جریان و ولتاژ لینک  به طور مثال با استفاده از اندازه 

های  گیری جریان در فیدر ایجاد نمود. در این شرایط با اندازه   DCهای  اطمینان مناسب برای حفاظت ریزشبكه 

اندازه  و  باس  مجزا  ولتاژ  می   ، خطا DCگیری  از جهت جریان،  توان  همچنین می گردد.  شناسایی  استفاده  با 

ها و با استفاده  تغییرات جهت جریان توسط رله   که این  گردد است شناسایی  فیدری که در آن خطا رخ داده 

روی آن قرار دارد،  خطا را شناسایی کند که در جهت روبه   ،پذیرد. اگر یک رلهمخابراتی صورت می   یک سیستم

 . [11] شودجدا می  DCی فیدر مربوطه به آن به عنوان فیدر خطا شناسایی شده و از شبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 حفاظت دیستانس -3-2

و حفاظت  DCهای  در نظر گرفته شلده برای ریزشلبكه  ای که میان حفاظت دیسلتانستفاوت برجسلته 

باشللد. در مقایسلله با ی محل خطا میوجود دارد، در محاسللبه AC هایدیسللتانس متداول که در شللبكه

شلود که در از یک فرمول سلاده جهت دسلتیابی به یک روش سلریع شلناسلایی خطا اسلتفاده می ACهای  شلبكه

شلود و اسلتفاده می ،و انتهای یک خط انتقال و یا یک کابل قرار دارند که د  DCی  شلبكه  عنصلراین حالت از دو  

 :گرددمحل خطا به صورت زیر محاسبه می

(1-2                                                                                                        )𝑥 =
𝑉(𝑛)

𝑉(𝑛)−𝑉(𝑟)
𝑑 

ی میان این دو ولتاژ  فاصله  𝑑و   عنصر گیری شده در دو سر های اندازه ولتاژ  𝑉(𝑟)و   𝑉(𝑛) ی فوقکه در رابطه 

های  باشد. این روش دارای قابلیت تشخیص سریع محل خطا است و همچنین در ریزشبكه گیری شده می اندازه

DC   می استفاده  پراکنده  تولیدات  فعالبا  صورت  به  امپدانس  زدن  تخمین  روش  در  می   نیز  1شود.  توان 

  ،شودتزریق می   DCی فرکانسی وسیع به فیدر  به کار برد. هنگامی که یک جریان با محدوده   DCهای  ریزشبكه 

گیری شده،  و سپس با استفاده از ولتاژ و جریان اندازه   شودمی گیری  در این هنگام ولتاژ حاصله از آن نیز اندازه 

حفاظت دیستانس وجود دارد، مقاومت  در  ل اصلی که  مشك  خواهد شد.امپدانس معادل سیستم تخمین زده  

ی فرکانسی مناسب جهت تزریق جریان نیز از مشكالت روش تخمین  همچنین انتخاب محدوده   و  باشد خطا می 

 . [12] استامپدانس فعال 

 حفاظت تفاضلی -4-2

تواند عمل باشد و تنها در این ناحیه می ای مشحص از شبكه می حفاظت تفاضلی شامل حفاظت ناحیه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

کند. سطح جریان خطا، نرخ تغییرات جریان، حضور تولیدات پراکنده و مقاومت خطا دارای تأثیر اندکی بر  

ریان تفاضلی  است که حفاظت جو در نتیجه سبب شده   خواهند داشتروی عملكرد حفاظت جریان تفاضلی  

 . [12] باشد  DCهای های حفاظت برای شبكه روش  یكی از بهترین 

گیری  با اندازه  ،توسط یک کنترلر فرمانده  DCی  های شبكه با در نظر گرفتن حفاظت هر یک از قسمت

ریان تفاضلی از مقدار حد  توان حفاظت آن قسمت را انجام داد. اگر ججریان دو سر قسمت مورد نظر، می 

مورد نظر ارسال    رنصعهای دو طرف  آستانه بیشتر گردد به عنوان خطا شناسایی شده و دستور قطع به کلید 

 .  [13] گرددمی 

های حفاظتی دو طرف فیدر  ارتباطی میان دستگاه باید از یک راه   DCی  های شبكه جهت حفاظت فیدر 

نصب شده در دو طرف کابل و یا خط انتقال تنها دستور قطع را    تفاضلیهای  استفاده شود. در این حالت رله 

  طمینانکنند. با توجه به آنكه سیستم حفاظتی باید بسیار سریع و قابل اهای همان فیدر ارسال میبه مدارشكن

توان خطا را  های جریان تفاضلی می با استفاده از رله   که   ی مناسبی باشد تواند گزینه اشد، حفاظت تفاضلی می ب

های  شناسایی نمود. این در حالی است که زمان عملكرد رله   میكروثانیه   40در کمتر از    DCهای  در شبكه 

در    تفاضلیهای  بل ذکر است که رله قاهمچنین  باشد.  می   ثانیهمیلی   20بیشتر از    ACهای  در شبكه   تفاضلی

تنها    DCهای  در حالی که در شبكه   ؛ ها را محاسبه کند آن   های سه فاز و فاز ی جریانباید اندازه   ACهای  شبكه

باید زمان  عالوه بر آن  تواند در زمان کمتری عمل کند.  بنابراین می   محاسبه شده و  یک قطب   ی جریان اندازه

ی ارتباطی دچار اختالل  ی ارتباطی نیز در نظر گرفته شود و در صورتی که شبكه ه تأخیر ایجاد شده توسط شبك

های اضافه جریان به عنوان حفاظت پشتیبان بهره گرفت. بنابراین ایجاد کردن یک پشتیبان  توان از رله می   شود

گیری ولتاژ  ازه هماهنگ سازی در اند   بودن به   و نیازمند   ی جهت تنظیم این حفاظت، وابستگی به سیستم ارتباط

   .[14] نام بردهای بزرگ از مشكالت حفاظت جریان تفاضلی و جریان در شبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 های مبتنی بر پردازش سيگنال روش -5-2

وجود دارد و همچنین ایجاد    DCهای  جهت غلبه بر مشكالتی که در شناسایی محل خطا در شبكه  

ها، شاخص  شود. در این روش های پردازش سیگنال توصیه می ها، روش یک حفاظت مناسب برای این سیستم 

ه روش تبدیل  توان ب گردد. برای مثال میو جریان آن تعریف می   DCو تحلیل ولتاژ    محل خطا براساس تجزیه 

ی ولتاژ و جریان و  یابی خطا اشاره کرد که در این روش ضریبی از اندازه موجک جهت شناسایی و یا محل 

توان از مزدوج تبدیل موجک و با استفاده از  می   عالوه بر آنشود.  همچنین تغییرات ولتاژ در نظر گرفته می 

هایی که شامل  ها در ریزشبكه. از این روش نمودشناسایی  را    DCی  های موجود در شبكه جریان گذرا خطا

یابی خطا  هایی را که جهت شناسایی و یا محل اما شاخص  کرد؛   توان استفاده باشند نیز می تولیدات پراکنده می 

 .  [15] باشد ی دیگر متفاوت می د از یک شبكه به شبكه نگیرمورد استفاده قرار می 

های  . شبكهباشد های عصبی می گیری از شبكه توان مورد استفاده قرار داد، بهره می   روش دیگری که

های ورودی به  در بیشتر شرایط، داده   و  اند به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته   ACهای  عصبی در شبكه 

توان از تبدیل فوریه جهت  د که به طور مثال می نباش های بعد از خطا می ی عصبی از تجزیه و تحلیل موج شبكه

ی عصبی استفاده کرد. همچنین به دلیل آنكه  های ولتاژ یا جریان جهت اعمال به شبكه استخراج هارمونیک 

توان ولتاژ و  چنین چیزی وجود ندارد می   DCهای  باشد و در شبكه های زمانی می تبدیل فوریه نیازمند دوره 

ی نظیر تبدیل موجک و آنالیز  یهاتوان از روش ی عصبی اعمال کرد. می یم به شبكه جریان را به صورت مستق

ی عصبی استفاده نمود. الزم به  های خطا جهت اعمال به شبكههای بردار جهت استخراج ویژگی   1چند وجهی

فاده  ی عصبی در شناسایی و طبقه بندی خطا استهای حفاظتی مبتنی بر شبكه توان از طرح ذکر است که می 

 .[16] نمود

 

Multi Resolution Analysis(MRA)
1  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 طرح شناسایی خطا به روش فازی  -6-2

دهد. یک خطای قطب به قطب و دیگری  دو نوع خطا به صورت معمول رخ می  DCی  در ریزشبكه 

. این  پذیردصورت می یک روش شناسایی خطا مبتنی بر روش فازی  این قسمت  خطای قطب به زمین. در  

ایجاد کننده و دیود   2های فرمانپذیر ، کنترلر 1رلرهای فرماندهروش شامل کنت  3ی مسیر موازی معكوس های 

کنترلرهای فرمانپذیر نیز    کند وگیری می اندازه های ورودی و خروجی را  های فرمانده جریانباشد. کنترلرمی 

 ها را دارد:گیری این جریان گویی به اندازه ی پاسخوظیفه 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐼𝑖𝑛 − 𝐼𝑜𝑢𝑡                                                                                                                         (2-2     )  

باشد. روش وجود دارد عدم تعیین حد آستانه به صورت عمومی برای هر ریزشبكه می   یک مشكلی که در این 

بستگی به تجربیات اپراتور و بستگی به میزان سرعت تشخیص خطا    DCی  مقدار حد آستانه برای هر ریزشبكه

  DCک  شود. جریان لیناستفاده می   DCی  های متصل بهم که از یک اتصال دهنده دارد. همچنین در ریزشبكه 

  گیرد. می گیری توسط دو کنترلر فرمانپذیر صورت  این عمل اندازه  گردد که گیری می نیز به صورت مداوم اندازه 

های شناسایی خطا بستگی دارد. دو حالت زیر  سرعت و دقت شناسایی خطا توسط کنترلر فرمانده به الگوریتم 

 توان به عنوان حد آستانه در نظر گرفت: را می 

 ؛الی باحدآستانه .1

 ؛ی پایینحدآستانه .2

ی جریان خطا به مقاومت خطا و مقاومت مسیر خطا بستگی دارد. در صورت وجود داشتن یک مقاومت  اندازه

یابد. بنابراین  باال در مسیر خطا و یا باال بودن مقاومت محل وقوع خطا، مقدار پیک جریان خطا کاهش می 

 

Master Controllers 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

مشكل پایین آوردن مقدار  کنترلرهای فرمانده قادر به تشخیص خطا نخواهند بود. یک روش برای حل این  

شود که کنترلرهای اصلی تصمیمات اشتباه  پایین آوردن مقدار حدآستانه سبب می   است که با حد آستانه  

جایی توان  تواند در اثر جابه های نادرست می های نادرستی در شبكه گردند. این قطع گرفته و سبب ایجاد قطع 

حدآستانه پایین باشد، دقت کار کنترلرهای اصلی نیز پایین  به وجود آید. در حالتی که مقدار  نیز  در شبكه  

شود  گیری برای ارسال دستور قطع در نظر گرفته می آید. براین اساس یک شاخص دیگر نیز جهت تصمیم می 

پذیرد. براساس منطق فازی، سیستم استنتاج فازی سعی در  و این شاخص توسط یک واحد مجزا صورت می 

 . [17] باشد ی هر حالت سیستم می گرفتن بهترین تصمیم برا 

 تعریف شاخص نرخ تغييرات جریان تفاضلی و جهت جریان   -1-6-2

های  به همراه کنترلر بر اساس منطق فازی و کنترلر  DCی  ی یک ریزشبكهنشان دهنده  (1-2)شكل   

اسلت.  با امپدانس خطای پایین در نظر گرفته شلده Aدر قسلمت  F1باشلد. یک خطای  فرمانده و فرمانبر می

 :باشد میجریان ورودی به قسمت خطا به صورت زیر 

𝐼𝑖𝑛 = 𝐼µ𝐺 + 𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡1,𝐹1                                                                                                                  (2-3     )  

. همچنین جریان خروجی از قسمت خطا نیز به صورت استجریان ورودی به محل خطا    𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡,𝐹1که جریان 

              آید.( بدست می4-2ی )رابطه

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼µ𝐺 + 𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡1,𝐹2                                                                                                                     (2-4)  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 

  [18] های فرمانده و فرمانبربه همراه کنترلر بر اساس منطق فازی و کنترلر DCی ( ریزشبكه 1-2شكل)

ای . در شلرایط خطا جریان در سلمت ریزشلبكهاسلتبه سلمت خطا   Bجریان ورودی از قسلمت  𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡2,𝐹1که  

است ( اضلافه شده 𝐼µ𝐺زیرا جریان خطا نیز به جریان ریزشلبكه )  ؛  یابد اسلت، افزایش میداده که در آن خطا رخ

 توان گفت:یابد. بنابراین به صورت خالصه میاما جریان در سمت بار کاهش می

شرایط  بد ون خطا {
𝐼𝑖𝑛 = 𝐼µ𝐺

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼µ𝐺
                                                                                                        (2-5     )  

شرایط  وقوع  خطا {
𝐼𝑖𝑛 > 𝐼µ𝐺

𝐼𝑜𝑢𝑡 < 𝐼µ𝐺
                                                                                                        (2-6      )  

یابد؛ در نتیجه نرخ  در شللرایط وقوع خطا با امپدانس کم، جریان ورودی و یا خروجی به سللرعت افزایش می

های زیر را توان برای عملكرد کنترل فازی، قاعده. میخواهد شلد ها مثبت و دیگری منفی  نتغییرات یكی از آ

 در نظر گرفت:

 ؛هیچ خطایی رخ نداده است ←برابر باشند  𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛: اگر 1قاعده •

 ؛هیچ خطایی رخ نداده است ←در حال کاهش باشند  𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛: اگر 2قاعده •
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 ؛هیچ خطایی رخ نداده است ←در حال افزایش باشند  𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛: اگر 3قاعده •

𝑑𝑖𝑖𝑛در حال کاهش باشند )  𝐼𝑜𝑢𝑡در حال افزایش و    𝐼𝑖𝑛: اگر  4قاعده •

𝑑𝑡
> 𝑑𝑖𝑜𝑢𝑡و    0

𝑑𝑡
< خطا رخ    ←(  0

 ؛استداده 

𝑑𝑖𝑖𝑛در حال افزایش باشند )  𝐼𝑜𝑢𝑡در حال کاهش و    𝐼𝑖𝑛: اگر  5قاعده •

𝑑𝑡
< 𝑑𝑖𝑜𝑢𝑡و    0

𝑑𝑡
> خطا رخ    ←(  0

 ؛استداده 

اگر  6قاعده •  :𝐼𝑖𝑛    و𝐼𝑜𝑢𝑡  باشند هر دو جریان از  ا رخ داده خط  های ورودی  اگر هیچ یک  است حتی 

 ؛های باال درست نباشند قاعده

ترین انتخاب را بر اساس نرخ تغییرات  ترین و با دقت کنند تا سیستم فازی بتواند مناسبی باال کمک می قاعده6

که بیانگر شاخص جهت جریان برای تشخیص خطا است بر    6ی  جریان و جهت جریان داشته باشد. قاعده

و خطا به    خواهند شد ها در نظر گرفته نسایر قاعده  درست باشد،ها اولویت دارد. اگر این قاعده  سایر قاعده

شود و  پذیر به عنوان حفاظت اصلی یاد می کنترلر فرمانده و فرمان  د. در این روش از گردسرعت شناسایی می

توان از حفاظت  دهند. به عنوان یک حفاظت پشتیبان می ی باال خطا را تشخیص می قاعده  6با استفاده از  

این روش از حفاظت نیز دارای مشكالت متعددی از جمله تغییر سطح جریان  که   یاد کرد نیز  جریان تفاضلی

ترکیب این دو روش    از   .نمودای اشاره  ی اصلی و حالت جزیره الت وصل بودن ریزشبكه به شبكه در دو ح

تواند بدون آنكه  . سیستم استنتاج فازی می کرداستفاده    DCهای  توان یک حفاظت هوشمند برای ریزشبكه می 

تواند خطا را  ولتاژ می   ی جریان وی دقیق جریان و ولتاژ شبكه داشته باشد تنها با مقایسه نیازی به محاسبه 

می  کاهش  شدت  به  حفاظت  از  روش  این  در  محاسبات  زمان  نتیجه  در  کند  در  شناسایی  همچنین  یابد. 

توان با استفاده  شویم که می های رگرسیون و مدل سازی عددی شبكه متوجه می ی این روش با روش مقایسه 

شبیه سازی نمود. در نتیجه سیستم    ،هااده شبكه را بدون تجزیه و تحلیل د  داز روش فازی رفتار و عملكر 

  "غلط "و    "درست"استنتاج فازی یک ابزاری برای فرموله کردن روند عملیات حفاظت با استفاده از قوانین  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

توان برای افزایش دقت عملكرد سیستم فازی و همچنین جلوگیری از ایجاد  (. می  6تا    1ها  )قاعده  باشد می 

ی پیاپی در نظر گرفت. به عبارت دیگر  رد سیستم استنتاج فازی را در سه دوره اشتباه در شناسایی خطا، عملك

های  ی پیاپی و در هر دوره یكی از منطق دهد که در سه دوره اعالم خطا توسط کنترلر فرمانده زمانی روی می 

ا را  فازی جهت شناسایی خطا رخ دهد، سپس کنترلر فرمانده فرمان ارسال شناسایی و یا عدم شناسایی خط

 .[18] کند ارسال می 

 ی عصبی شناسایی محل خطا با استفاده از شبکه -7-2

باشد که در آن وقوع خطا  می   ای از ریزشبكه هدف در این قسمت شناسایی محل خطا برای ناحیه    

شده  شبكهگزارش  قوی است.  میان  در  عصبی  اعتماهای  قابل  و  خطا  روش ترین  ترین  محل  شناسایی  های 

کاربرد می  از  بسیاری  این روش در  از  نیازمند تخمین زدن  باشند. همچنین  مواردی که  های مهندسی و در 

،  1LMSهای عصبی پرسپترون، الگوریتم  شبكه توان به  های عصبی می گردد. از انواع شبكه باشد، استفاده می می 

 اشاره نمود.  و... 3RBFالگوریتم   2پرسپترون چندالیه 

 LMSالگوریتم   -2-7-1

برای فیلتر  الگوریتم  اولین  الگوریتم،  اجرا    1960باشد که توسط وینرهوف در سال  های تطبیقی می این 

رساند که  های بهینه، میانگین مربعات خطا را به کمترین مقدار خود می گردید. در این الگوریتم با یافتن وزن 

 شود.  رایی استفاده می از شاخص زیر به عنوان معیار کا

 
1
 Least Mean Square  

Multi Layer Perceptron(MLP) 
2 

Radial Based Function 
3  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

(7-2                          )                                                                                    𝐽 =
1

2
𝐸[𝑒2] 

(8-2                                                                                                       )       𝑒 = 𝑑 − 𝑦 

باشد. در الگوریتم پرسپترون  نیز خروجی الگوریتم می  𝑦برابر با خروجی دلخواه و   𝑑(  8- 2ی )که در رابطه 

تواند هر مقدار  توانست داشته باشد اما در این الگوریتم خروجی آن می می   1و   0خروجی تنها دو مقدار 

 دلخواهی به خود بگیرد.  

 

 LMS [19]( الگوریتم 2-2شكل)

 توان به روابط زیر دست یافت:می (  7- 2)ی با بسط دادن رابطه 

(9-2                                                                                       )𝐽 =
1

2
𝐸[𝑒2] =

1

2
𝐸[(𝑑 − 𝑦)2] 

(10-2                                   )                                                        ⇒ 𝐽 =
1

2
𝐸[(𝑑 − ∑ 𝑤𝑘𝑥𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2
]    

(11-2        )                              ⇒ 𝐽 =
1

2
𝐸[𝑑2] − ∑ 𝑤𝑘𝐸[𝑥𝑘𝑑]𝑚

𝑘=1 +
1

2
∑ ∑ 𝑤𝑗𝑤𝑘𝐸[𝑥𝑗𝑥𝑘]𝑚

𝑘=1
𝑚
𝑗=1 

1ی فوق  که در رابطه 

2
𝐸[𝑑2]   ( میانگین مربعات پاسخ دلخواه𝑟𝑑  ، )𝐸[𝑥𝑘𝑑]   ( همبستگی متقابل𝑟𝑑𝑥  و )𝐸[𝑥𝑗𝑥𝑘] 

 توان معیارکارآیی را به صورت زیر نوشت: می باشد. در نتیجه  ( می 𝑟𝑥𝑥خود همبستگی ) 

(12-2                                                    )⇒ 𝐽 =
1

2
𝑟𝑑 − ∑ 𝑤𝑘𝑟𝑑𝑥

𝑚
𝑘=1 +

1

2
∑ ∑ 𝑤𝑗𝑤𝑘𝑟𝑥𝑥

𝑚
𝑘=1

𝑚
𝑗=1 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 𝐽در نتیجه برای این کار کافی است از   نمود و های بهینه دست پیدا توان به وزن می  𝐽بنابراین با کمینه کردن  

 ها مشتق گرفته و برابر با صفر قرار داده شود. نسبت به وزن 

(13-2                                                            )                  ∇𝑤𝑘
𝐽 =

𝜕𝐽

𝜕𝑤𝑘
= 0             𝑘 = 1,2, … 

(14-2                                                             )⇒ ∇𝑤𝑘
𝐽 = −𝑟𝑑𝑥(𝑘) + ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑥(𝑗, 𝑘)𝑚

𝑗=1 = 0 

(15-2                                                                                     )⇒ ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑥(𝑗, 𝑘) = 𝑟𝑑𝑥(𝑘)𝑚
𝑗=1   

های بهینه را پیدا  توان وزن ( که به دسته معادالت وینرهوف نیز معروف است، می 14-2ی )با استفاده از رابطه 

 رسید. زیر ی توان به رابطه رد که با حل آن می ک

(16-2                                                 )𝑤𝑘(𝑛 + 1) = 𝑤𝑘(𝑛) + 𝜂[𝑟𝑑𝑥(𝑘) − ∑ 𝑤𝑗(𝑛)𝑟𝑥(𝑗, 𝑘)𝑚
𝑗=1 ] 

گویند. در این روش باید ضریب آموزش با دقت تعیین گردد  نیز می   1دار ترین نزولی این روش، روش شیب   به

عیبی که این روش دارد آنست که باید توابع همبستگی بخ صورت  تا همگرایی سریع در وزن ها تضمین شود. 

برای حل این    شود کهبری بیشتر می برون خط محاسبه گردد که منجر به افزایش در حجم محاسبات و زمان

 .[19] کرد از مقدار تخمینی توابع همبستگی استفاده  ن توامی مشكل 

 پرسپترون چند الیه  -2-7-2

ارائه گردید.   1986باشد که توسط رومهالت هینتون و ویلیامز در سال  ی عصبی مصنوعی می اولین شبكه 

نوع یادگیری در این نوع شبكه از نوع   که  د معرفی ش  2ی پیشخور چند الیه این شبكه اولین بار با عنوان شبكه

ها های ورودی، خروجی آن باشد. این بدان معناست که به ازای یک سری از داده یادگیری تحت نظارت می 

 

Steepest Descent 
1 

Multi Layer Feed Forward Network 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

سازی ، به یادگیری و بهینه 1مشخص است و از روی خطای ایجاد شده توسط خروجی شبكه و خروجی مطلوب 

رو    2ای باشد که خطای پیش بینی شده در هر دوره ها به گونه ات در وزن شود و باید تغییرها پرداخته می وزن 

به کاهش برود. الگوریتم یادگیری در شبكه از نوع یادگیری تصحیح خطا است که به آن الگوریتم پس انتشار  

 است.   MLPی ی یک شبكه دهنده  شود. شكل زیر نشان نیز گفته می   3خطا

 

 [20] ( پرسپترون چند الیه3-2شكل)

های شود. سیگنال باشد بلكه به عنوان چندین گره شناخته می در این الگوریتم، ورودی به صورت سلول نمی 

بعد از اعمال    هستند که های شبكه  گردد که این ضرایب همان وزن ها اعمال می ورودی با یک ضریبی به سلول

ها را با یكدیگر جمع کرده و با استفاده از  ها، درون سلول یک جمع کننده وجود دارد که آن ضرایب به ورودی 

ا، با  هی خروجی هر یک از سلول د. سپس بعد از محاسبه نکنیک تابع غیر خطی، خروجی سلول را ایجاد می 

شود  گردند و به همین صورت تا آخرین سلول این عمل تكرار می استفاده از ضرایبی به سلول بعدی اعمال می

های پنهان و خروجی شبكه تنها  تا خروجی بدست آید. در ورودی این شبكه تنها گره وجود دارد و در الیه 

 

Desired output 
1  

Epoch 
2 

propagation-Error back 
3 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

ی  الیه   های از نوع غیر خطی بوده و سلول ی پنهان قرار دارند حتماًهایی که در الیه سلول قرار دارد. سلول 

ی الگوریتم  د. این الگوریتم در واقع فرم تعمیم یافته نتواند از نوع خطی و یا غیر خطی باش خروجی نیز می 

 .[20] که از دو فاز متمایز از یكدیگری به وجود آمده است باشد می  کمترین میانگین مربعات خطا

به    ها به ورودی اعمال شده و اثر آن در شبكه به صورت الیه : در این فاز، بردار سیگنال1فاز پیش گذر  .1

های شبكه ثابت باقی  تا در نهایت پاسخ شبكه بدست آید. در این مرحله وزن   شودمی الیه محاسبه  

 مانند؛ می 

عنوان خطای شبكه محاسبه    : در این فاز تفاضل میان پاسخ شبكه و پاسخ دلخواه به2فاز پس گذر  .2

یابد. در این  گردیده و و این سیگنال از خروجی به سمت ورودی به صورت الیه به الیه انتشار می

های شبكه تنظیم گردیده تا پاسخ شبكه به پاسخ دلخواه نزدیک شود. بنابراین خطا از  شرایط وزن 

لیل به آن پس انتشار خطا نیز  یابد و به همین دسمت خروجی به سمت ورودی در شبكه انتشار می 

 شود؛  گفته می 

 

 [21] ( فاز پذگذر پرسپترون چند الیه4-2شكل)

 

Forward pass 
1  

Backward pass 
2 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

ها کنند. به عبارت دیگر با اسلتفاده از سللولها عمل میی پنهان به عنوان آشلكارسلاز ویژگیها در الیهسللول

ها را نشلان داد. این عمل توسلط تبدیل ر خروجی خودشلان آنهای ورودی را آشلكار کرده و دتوان ویژگیمی

. این فضلای ویژگی عامل پذیردهای ورودی به فضلای جدیدی به نام فضلای ویژگی صلورت میغیرخطی داده

 . [21] ی عملكرد پرسپترون چند الیه از پرسپترون رزنبالت استمتمایز کننده

 ی عصبی های شبکههای وزنانواع آموزش -3-7-2

 تواند به دو صورت انجام پذیرد. الگوریتم پس انتشار خطا می

 ؛  2یا روش آموزش بر خط  1الگوریتم پس انتشار خطا مبتنی بر روش الگویی  .1

 ؛  4اییا آموزش دسته  3الگوریتم پس انتشار خطا مبتنی بر آموزش برون خط  .2

 آموزش برخط

شللود، تغییر کرده و سللپس ای که وارد شللبكه میهای شللبكه به ازای هر نمونهآموزش، وزندر این  

ای خطا اسللتفاده ها از جمع لحظهگردد. به عبارت دیگر جهت تنظیم وزنی بعدی وارد شللبكه مینمونه

 توان میانگین خطای شبكه را به صورت زیر محاسبه نمود.در این حالت میکه  شودمی

(17-2       )                                                       𝐸𝑎𝑣𝑒 =
1

𝑁
∑ 𝐸(𝑛)𝑁

𝑛=1 =
1

2𝑁
∑ ∑ 𝑒𝑘

2(𝑛)𝑚
𝑘=1

𝑁
𝑛=1 

ها به صلورت های محلی با اعمال نمونهتوان به امكان خارج شلدن از کمینههای این آموزش میاز ویژگی

های سلیسلتم را نیز دارد. اما از ارامترتصلادفی اشلاره نمود. همچنین این روش نیز قابلیت تطبیق با تغییر پ

 

Pattern mode 
1  

Online learning 
2  

Offline mode 
3  

Batch mode 
4 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

ی  تر شلدن زمان محاسلبه توان به اسلتفاده از فضلای بیشلتر جهت محاسلبه و طوالنیمشلكالت این روش می

 باشد:می (18-2ی )رابطهها در این شرایط به صورت ها اشاره نمود. تغییرات وزنتنظیم وزن

(18-2)   Δ𝑤𝑗𝑖 =
1

𝑁
∑ Δ𝑤𝑗𝑖(𝑛) = −

1

𝑁
𝜂 ∑

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
𝑁
𝑛=1 = −

1

𝑁
𝜂 ∑ 𝑒𝑘(𝑛)𝑁

𝑛=1

𝜕𝑒𝑘(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 

 آموزش برون خط

گردند. به عبارت دیگر در  شوند، تنظیم می ها بعد از چند نمونه که وارد شبكه می در این روش وزن  

. در  کنند ها تغییر می ی خطای میانگین، وزن ها و محاسبهاین روش پس از اعمال بخشی و یا تمامی از داده 

ی محلی باقی بماند و به کمترین مقدار خود نرسد.  ها در یک کمینه این روش امكان دارد که تغییرات وزن 

همچنین در این روش باید ضریب آموزش با دقت بیشتری انتخاب گردد زیرا ممكن است که در انتهای یک  

ها تغییر بسیار زیادی در وزن   ،ش ها بزرگ باشد در نتیجه در صورت بزرگ بودن ضریب آموزدوره تغییرات وزن 

 باشد: های در این شرایط به صورت زیر می . تغییرات وزنپذیردصورت می 

(19-2                                                             )Δ𝑤𝑗𝑖 = −𝜂
𝜕𝐸𝑎𝑣𝑒

𝜕𝑤𝑗𝑖

= −
1

𝑁
𝜂 ∑ 𝑒𝑘(𝑛)𝑁

𝑛=1

𝜕𝑒𝑘(𝑛)

𝜕𝑤𝑗𝑖(𝑛)
 

توان به عدم نیاز به فضای بزرگ جهت محاسبه و همچنین کمتر  مزیت این روش نسبت به روش بر خط می 

به  ای را  ( میانگین مربعات خطای آموزش برخط و آموزش دسته 5-2شكل)بودن زمان محاسبه اشاره نمود.  

روش برون خط وجود    ها درکه در این شرایط امكان همگرا نشدن تغییرات وزن   دهد نشان می ازای هر نمونه  

 دارد.  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

 

 [21] ای و بر خط( تفاوت میانگین مربعات خطای آموزش دسته 5-2شكل)

 ی عصبی در نظر گرفته شده جهت شناسایی خطاشبکه -2-7-4

توان به آموزش تطبیقی، خودسازماندهی، عملكرد زمان حقیقی  ی عصبی می های شبكه از جمله مزیت  

اشاره   عمومیت  صورت  به  دادن  تعمیم  شبكه  کرد. و  سری  عموماً  یک  از  چندالیه  پرسپترون  عصبی  های 

ی  ها به الیه یه شوند که خروجی هر یک از الساخته می  اند هایی که به صورت پشت سر هم قرار گرفته الیه تک

ها، مقدار بایاس، ورودی و خروجی  ها دارای یک ماتریس مشخصی از وزن گردد. هر یک از الیه بعدی اعمال می 

ی ورودی مسئول  یابد. الیه ی عصبی افزایش می ها، پیچیدگی و محاسبات شبكه باشند. با افزایش تعداد الیه می 

های خروجی  ای برای ارسال سیگنالاست و از ضرایب بین الیه ی عصبی  های ورودی به شبكه پردازش سیگنال 

های ورودی با یكدیگر برابر هستند. با توجه  ها و متغیر تعداد شاخه   کند. در این الیه ی بعدی استفاده می به الیه 

ی  ی عصبی جهت تشخیص مكان خطا و پوشش دادن تمامی حاالت در ریزشبكه، در الیه به استفاده از شبكه 

ان باید از یک تابع غیر خطی همانند تابع تانژانت هایپربولیک بهره گرفت. با استفاده از این تابع جهت  پنه

ها  شود. هرچقدر میزان شاخههای سیستم و گرفتن تصمیم مناسب با توجه به وقوع خطا اتخاذ می بررسی حالت



 

 

24 

 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

ی عصبی باالتر برود اما از طرفی  ه شود که قدرت پردازش در شبك ی پنهان افزایش پیدا کند سبب می در الیه 

ی  ای میان دقت و زمان در شبكه . بنابراین یک مصالحه افزایش یابد شود که زمان پردازش نیز  می   باعث دیگر  

شود و  ی خروجی ارسال می ی پنهان به سمت الیه های پردازش شده در الیه عصبی وجود خواهد داشت. داده 

گردد. خروجی  ، تبدیل می استی شبكه که در اینجا محل وقوع خطا  واسته در این الیه، خروجی را متناسب با خ

ی خروجی از  داده باشد. در الیه   ی عصبی در نهایت درصدی از طول خط انتقال است که در آن خطا رخ شبكه

ی عصبی مقیاس بندی گردند، از  های ورودی به شبكه شود. جهت آنكه داده یک تابع خطی بهره گرفته می

ها از یک تابع  ی وزن همچنین جهت تعیین مقدار دهی اولیه   و  شوداستفاده می   نیز  ی قبل از وقوع خطاهاداده 

 باشد.  ها به صورت زیر می شود. تابع توزیع نرمال براساس میانگین مقادیر و واریانس داده توزیع نرمال استفاده می 

𝑓(𝑥. 𝜇. 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 ) (2-20)                                                          

ها از طریق ایجاد خطا  های مختلفی باید استفاده گردد. این دادهی عصبی از داده های شبكه جهت آموزش وزن 

ی عصبی پرسپترون  . همچنین جهت نشان دادن عملكرد شبكه آید بدستتواند  درنقاط مختلف ریزشبكه می 

ی خطای میان  شود. میانگین مربعات خطا نشان دهنده عات خطا استفاده می چند الیه از شاخص میانگین مرب

باشد. این مقدار خطا در هر دوره محاسبه  ی عصبی می مقدار واقعی و مقدار تخمین زده شده توسط شبكه 

  د. میانگین مربعات خطا در این شرایط به صورتگردها برای هر نمونه محاسبه می شده و در نهایت میانگین آن 

 :( است21-2ی )رابطه 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100 × √
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 − 𝑦𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙)

2𝑁
𝑖=1 (2-21                                                         )  

باشللد. هر چقدر مقدار میانگین مربعات خطای آموزش  های آموزش میتعداد کل داده 𝑁ی فوق  که در رابطه

 تراطمینانرود و عملكرد آن قابل  ی عصللبی در تخمین زدن محل خطا باالتر میکمتر باشللد، دقت شللبكه

 .[22] خواهد بود



 

 

25 

 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

همراه    DCی  ی تفاضلی تطبيقی در ریزشبکههماهنگ سازی رله  -8-2 

 با سلول خورشيدی با استفاده از روش کرنل

انرژی   تجدید از  صورت  های  به  که  می   DCپذیری  تولید  می برق  انرژی  کنند   ، سوختی  پیل  به  توان 

های  ها و یا ژنراتور سازها، انرژی خورشیدی به همراه ذخیره خورشیدی و... اشاره نمود. در میان اینگونه انرژی 

شود که از وسایل کنترل  پذیر میاند. عملكرد مؤثر ریزشبكه زمانی امكان تفاده قرار گرفته کمكی، بیشتر مورد اس 

های قطب به قطب و قطب به زمین در  یا مدیریتی به صورت هماهنگ با وسایل حفاظتی، استفاده شود. خطا

 تولیدات پراکنده   شوند.  همراه با قوس ها  بسیار پیچیده هستند به خصوص زمانی که این خطا   DCهای  ریزشبكه 

علت آن، آرایش و یا    که   شود های همراه با قوس می مبتنی بر انرژی خورشیدی نیز سبب افزایش ایجاد خطا 

گیرند. برای هر ساختار های خورشیدی است که به صورت موازی و یا سری با یكدیگر قرار می ساختار پنل

   2ای، درون رشته   1های بیرونیخود شامل خطا   های نظیر سری، موازی وجود دارد که انرژی خورشیدی، خطا 

برای    4گیری خازن زمین و اندازه   3های بازتاب سنجی زمان توان از روش باشد. می های قوس زمین می و خطا

خطا استاندارد  شناسایی  به  توجه  با  کرد.  استفاده  خورشیدی  انرژی  قوس  برای    690NEC-2011های 

ی  کننده های قطع است که از دستگاهولت پیشنهاد شده  80یدی باالتر از  های به همراه انرژی خورش سیستم

ی مدار خطای  کنندههای قطع های سری قوس از دستگاه ی اول برای خطای قوس استفاده شود. در درجه خطا

برای ریزشبكه خطا  گردد ومی استفاده    5قوس  نیازمند یک حفاظت پشتیبان  های های موازی و قوس زمین 

های به همراه انرژی خورشیدی جهت حفاظت باقی شبكه،  باشند. برای شبكه مبتنی بر انرژی خورشیدی می
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

نیازمند حفاظت و پایش کردن وقوع خطا در محل قرار گیری سلول خورشیدی است. این عمل جهت هماهنگ  

رله  تنظیمات  می سازی  روش ها  ریزشبكه باشد.  در  شناسایی خطا  سلول خورشیدی    همراه  DCهای  های  با 

بر اساس روش تواند به چهار دسته می  آنالیز مشخصه ی کلی تقسیم شوند که این تقسیمات  ی جریان  های 

زمانمی  روش  فرکانسی   1باشند:  روش  زمانی  2،  مقیاس  فرکانس    3،  زمان  روش  اساس   .4و  بر  زمان  روش 

توسط روش جمع    DCهای مدار  کنندهع باشد که سیگنال قطع ارسال شده به قط ناسازگاری در جریان می 

، تخمین امپدانس به صورت فعال توسط  5شود. در روش گرادیان ریخت شناسی ریاضیاتیتجمعی ایجاد می 

ها به دلیل داشتن  شود. این روش استفاده می   DCگیری توان برای شناسایی خطای درون کابل  واحد اندازه 

درنظر گرفت.  نیز  های ایجاد شده در قوس انرژی خورشیدی را  خطا  باشند اما باید محاسبات کم بسیار مؤثر می 

به صورت یک    DCهای قوس  باشند اما خطای جریان خطا مؤثر می بسیار بر روی اندازه   DCهای کابل  خطا

است که نتوان از یک روش  در انواع خطا سبب شده   شوند. این تفاوت ی جریان ظاهر می نویز کم بر روی اندازه 

ش  خطابرای  انواع  پاسخناسایی  نمود.  استفاده  زمانها  برای  -های  حفاظت  استراتژی  بر  مبتنی  فرکانس 

د که شناسایی خطا یک مشكل بزرگ  نگیرهای شامل انرژی خورشیدی بسیار مورد استفاده قرار می ریزشبكه 

های با ن سیگنال باشد. بنابراین با توجه به دخیل بودبه علت تداخل سیگنال خطا و بزرگ بودن طیف آن می 

  6فرکانس باال و پایین، یک روش جدید فیلتر کردن فرکانس کرنل مبتنی بر تبدیل زمان فرکانسی گسسته 

(KDTFT در نظر گرفته می ) شود که میزان محاسبات کمتر شده  شود. فرکانس انتخابی در این روش سبب می
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

از آن بیشتر استفاده    DCهای  های ریزشبكه دتر شناسایی گردد؛ بنابراین برای کاربرو در نتیجه خطا سریع 

های خورشیدی، از آنالیز طیف  های قوس در سلول ی جریان خطا در خطاشود. با توجه به پایین بودن اندازه می 

نظر گرفته شده در روش   زمانی گسستهفرکانسی در  با مستقل شدن  استفاده می ی کرنل  تبدیل  کنند که 

های خود  شود تا تنظیمات مختلفی برای رله ها داده می DGاجازه به سایر  های خورشیدی این  حفاظت سلول

   . [23] باشند  داشته 

های همراه با سلول ی خطا در ریزشبکهروش تشخيص سریع فاصله   -9-2

 خورشيدی 

های الكترونیک قدرت، تشخیص سریع خطا و تخمین محل خطا  های کانورتر با توجه به وجود کنترل  

. دقت شناسایی هستند این مشكالت بیشتر    DCهای  شود؛ به خصوص برای ریزشبكه رو می با مشكالتی روبه 

ی زمان و نیازمند  شود، بستگی به دقت محاسبهاستفاده می   DCهای  خطا برمبنای موج رونده که برای شبكه 

ها دچار  این روش   DCهای  های کوتاه کابلآوری اطالعات دارد. به علت فاصله باالی تجهیزات جمع عملكرد  

های  شود. حفاظت خطا مبتنی بر تخمین امپدانس به صورت فعال برای شبكه ها میو عدم دقت در آن   خطا

مبتنی بر روش غیر عددی    گیری توانگیرد. همچنین با استفاده از واحد اندازه دریایی مورد استفاده قرار می

با ولتاژ پایین تخمین زد. این روش نیازمند تجهیزات جانبی    DCهای  توان محل خطا را برای ریزشبكهمی 

باشد. تخمین خطا براساس جریان تفاضلی خطوط  می  DCهای  خطا در شبكه گیری محلدیگری برای اندازه 

ی محل خطا  ت، روش دیگری برای محاسبه های مختلط اس ی قطب که یک روش عددی به همراه محاسبه 

باشد به خصوص در حالتی که  های مختلف مقاومتی متفاوت می ی تشخیص خطا برای خطا باشد. حدآستانهمی 

ی مجاز برای تشخیص خطای  تولیدات پراکنده به صورت تجدیدپذیر باشند. بنابراین کمینه و بیشنیه حدآستانه 

ی  ی امپدانس خط یک روش دیگری برای محاسبه د. همچنین محاسبه مقاومتی باید به صورت تطبیقی باشن
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

این محاسبات از طریق روابط عددی مانند تئوری موج رونده، تبدیل موجک، آنالیز    است کهی خطا  فاصله

های جریان و ولتاژ جهت آنالیز خود  ها از سیگنالآیند. در این روش بدست می   غیره  حساسیت اجزای اصلی و 

 .  [24] کنند استفاده می 

 جمع بندی -10-2
  

ریزشبكه در حفاظت  موجود  به مشكالت  ابتدا  فصل  این  پرداخته شده در  انواع حفاظت  ها  از  است. 

توان به حفاظت اضافه جریان، حفاظت دیستانس، حفاظت جریان تفاضلی و حفاظت با روش  ها می ریزشبكه 

شود نتوان از  ها دارای مزایا و معایبی هستند که سبب میهر یک از این روش   که  ی عصبی اشاره نمودشبكه

است تا نتوان از  ها استفاده کرد. از جمله مشكالتی که سبب شده ها به صورت عموم در ریزشبكه هر یک از آن 

هنگام متصل  ها استفاده نمود، تغییر سطح جریان خطا در  ، در ریزشبكه   ACهای  های موجود در شبكه حفاظت

باشد. یک روش که مبنای آن  ی اصلی و جدا بودن از آن و عمل کردن به صورت جزیره ای می بودن به شبكه 

باشد. این سیستم  باشد استفاده از سیستم چند معیار است که اساس کار آن منطق فازی می جهت جریان می 

های ریزشبكه  تواند کابلکه می   عنصر گیری و بدست آوردن جهت جریان خطا در دو سر یکحفاظت با اندازه 

هایی که دارای  توان به عدم شناسایی صحیح خطانیز باشد، خطا را شناسایی کند. از جمله معایب این روش می

باشد. یابی دقیق خطا می مقاومت خطای باال هستند، اشاره نمود. بعد از آنكه خطا شناسایی گردید نیازمند محل 

توان به صورت مستقیم در  مورد مطالعه قرار گرفت را نمی  ACهای  انس در شبكه روشی که در حفاظت دیست

باشند عموماً دارای تولیدات پراکنده می   DCهای  ها استفاده نمود؛ زیرا در این ریزشبكهاز آن   DCی  هاریزشبكه 

غیر    ی لكردعم  اساس آنو این تولیدات سبب تأثیرگذاری بر روی امپدانس شبكه خواهند شد. یک روشی که  

ها را با  توان محل سایر خطا ها می آموزش دادن این شبكه   باباشد.  های عصبی می خطی است، استفاده از شبكه 

توان به آموزش بر خط و آموزش  های عصبی می از جمله آموزش شبكهدقت نسبتاً مناسبی شناسایی کرد.  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  پيشينه پژوهش 

به آموزش برون خط دارد اما از طرفی  برون خط اشاره نمود. آموزش بر خط سرعت عملكرد باالتری نسبت  

دیگر دارای میانگین مربعات خطای بیشتری در خروجی آن نسبت به آموزش برون خط دارد. در آموزش برون  

وزن  شبكه خط  شبكه های  از جمله  کرد.  خواهند  تغییر  ورودی  اعمال چندین  از  بعد  های عصبی  ی عصبی 

شبكه می  به  اشاره  توان  الیه  پرسپترون چند  الیه ی  هر  در  که  دارد.  نمود  وجود  غیر خطی  تابع  یک  آن  ی 

ها نیز نیازمند  کنند، این سلولهای خورشیدی استفاده می ها عموماً از سلول همچنین به علت آنكه ریزشبكه

باشند. یک روش پیشنهادی  ها همراه با قوس می های موجود در آن باشند زیرا خطا داشتن یک حفاظت مجزا می 

 باشد. کرنل می های خورشیدی استفاده از روش لول جهت حفاظت س 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  3فصل

استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت  

                                                        DCی ریزشبکه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 ی عملکرد سيستم حفاظتی نحوه -1-3

مبتنی بر سیستم با چند معیار جهت شناسایی    DCی سیستم حفاظتی در نظر گرفته شده برای ریزشبكه 

شبكه  و  می خطا  خطا  محل  کردن  پیدا  جهت  برخط  عصبی  در  ی  قدرت  الكترونیک  ادوات  وجود  باشد. 

ای و داشتن  ی اصلی و به صورت جزیره  ها، متفاوت بودن سطح اتصال کوتاه در شرایط متصل به شبكه ریزشبكه 

های حفاظتی گذشته همچون حفاظت  شود که شناسایی خطا با استفاده از روش شرایط مختلف، سبب می 

خطا استفاده    یابیهای دیگری جهت شناسایی خطا و محلبا مشكل مواجه شود. به همین دلیل از روش   تفاضلی 

ی عملكرد سیستم با چند معیار یک ریزشبكه با دو باس که شامل باس متصل به منبع  شود. جهت مشاهده می 

شود. با رخ دادن خطا در کابل میان دو باس بار و  باشد، در نظر گرفته میریزپراکنده و باس متصل به بار می

ی وقوع خطا میان این  ه شكل زیر نشان دهنده کند کباس منبع، سیستم حفاظتی شروع به عملكرد خود می 

 دو باس است. 

   

 DC[22]ی ( وقوع خطا میان دو باس در ریزشبكه 1-3شكل)

 باشد.( می1-3ی )رابطهباشد که به صورت می 𝐼𝑖𝑛جریان ورودی به محل خطا با توجه به شكل فوق برابر با 

𝐼𝑖𝑛 = 𝐼𝐿𝑜𝑎𝑑 + 𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡1 (3-1                                                                                                  )  

همچنین جریان   اسللت وبرابر با جریان ورودی به محل خطا از طرف باس منبع   𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡1ی فوق،  که در رابطه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 است که : 𝐼𝑜𝑢𝑡خارج شده از محل خطا نیز برابر با 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝐿𝑜𝑎𝑑 − 𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡2 (3-2                                                                                              )  

باشلد. با توجه به وقوع خطا برابر با جریان ورودی به محل خطا از طرف باس بار می  𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡2در این حالت نیز 

توان متوجه شد که در این شرایط جریان ایجاد شده از طرف منبع افزایش و محل آن به صورت شكل باال، می

،  ال شلبكه کند. در شلرایط عملكرد نرمرود شلروع به کم شلدن مییابد و جریانی که به سلمت باس بار میمی

باشللد. در صللورت وقوع  برابر با جریان خارج شللده از آن می ،جریان وارد شللده به قسللمت کابل میان دو باس 

 ؛یابد در نتیجه نرخ تغییرات جریان مثبت خواهد شلد خطا، جریان ورودی و یا خروجی به سلرعت افزایش می

. جهت عملكرد سلیسلتم حفاظتی با باشلد این در حالیسلت که نرخ تغییرات جریان در قسلمت دیگر منفی می

شلود که به صلورت زیر قانون جهت تعیین کردن دسلتور قطع و یا عدم صلدور آن اسلتفاده می  10چند معیار،  

 هستند. 

 دارای یک مقدار مشابه باشند، خطایی رخ نداده است؛ 𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛اگر جریان  .1

 است؛ ند، خطایی رخ ندادههر دو افزایشی باش  𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛اگر مقدار جریان  .2

 است؛  باشند، خطایی رخ نداده یهر دو کاهش 𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛اگر مقدار جریان  .3

𝑑𝐼𝑖𝑛به صورت افزایشی ) 𝐼𝑖𝑛اگر جریان   .4

𝑑𝑡
> 𝑑𝐼𝑜𝑢𝑡به صورت کاهشی ) 𝐼𝑜𝑢𝑡( و جریان    0

𝑑𝑡
< ( باشند،   0

 خطا رخ داده است؛

𝑑𝐼𝑖𝑛به صورت کاهشی ) 𝐼𝑖𝑛اگر جریان   .5

𝑑𝑡
< 𝑑𝐼𝑜𝑢𝑡به صورت افزایشی )  𝐼𝑜𝑢𝑡( و جریان   0

𝑑𝑡
> ( باشند،   0

 خطا رخ داده است؛ 

 است؛هر دو به صورت ورودی باشند، خطا رخ داده 𝐼𝑜𝑢𝑡و  𝐼𝑖𝑛اگر جریان  .6
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 اگر خطا در قسمتی رخ دهد که شامل دو منبع باشد: •

𝑑𝐼𝑖𝑛هر دو به صلورت ورودی و افزایشلی باشلند،) 𝐼𝑜𝑢𝑡و    𝐼𝑖𝑛اگر جریان  .7

𝑑𝑡
>  و 0

𝑑𝐼𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑡
> ( خطا رخ  0

 است؛داده

نظیر یک موتور    ACای رخ دهد که شلامل یک منبع و یک بار دینامیكی  اگر خطا در ناحیه •

 باشد:

تواند توان را  میباشد، در نتیجه  از آنجایی که مبدل منبع ولتاژ دارای عملكردی به صورت دوگانه می  .8

در دو جهت انتقال دهد. از طرفی دیگر به دلیل وجود اینرسی در موتور و همچنین وجود خازن در  

شود که در صورت بروز خطا، جهت جریان تغییر کرده و سبب افزایش  های منبع ولتاژ سبب میمبدل

ت ورودی و افزایشی  های دو طرف کابل هر دو به صورجریان خطا گردد. در این شرایط اگر جریان 

 باشند، خطا رخ داده است؛ 

 ای رخ دهد که شامل دو بار باشد:اگر خطا در ناحیه •

اگر هر دو جریان به صلورت ورودی و افزایشلی باشلند،    8ی  در این شلرایط نیز همانند قانون شلماره .9

 است؛خطا رخ داده

ده باشلد، سلیگنال کنترلی به .  اگر مبدل منبع ولتاژ به دلیل شلرایط حفاظت سلخت افزاری قفل شل10

شود. حال اگر هر دو جریان ورودی                   کنترلر فرمانده ارسلال شلده و تغییراتی در الگوریتم حفاظتی ایجاد می

 گردد؛ است و قسمت خطا دار جدا میو خروجی به صورت کاهشی باشند، خطا رخ داده

قاعده، سیستم    10باشند. با استفاده از این  جریان می   و جهتبا توجه به نرخ تغییرات جریان    6تا    1قوانین  

شود. این سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن جهت جریان و نرخ تغییرات  حفاظتی با چند معیار ایجاد می 

توان  کند. می جدا می   عنصر های دو طرف  جریان در زمان وقوع خطا، قسمت خطا دار را با استفاده از کلید 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

به عنوان    تفاضلیهای حفاظت  حفاظتی به عنوان حفاظت اصلی استفاده کرد و از سیستم از این سیستم  

حفاظت پشتیبان استفاده نمود. این سیستم حفاظتی به صورت یک سیستم فازی عمل کرده و نوع سیستم  

 باشد که تعریف آن به صورت زیر است.  می Mamdaniفازی آن از نوع 

𝑅𝑖: 𝐼𝑓 𝑥1 𝑖𝑠 �̃�𝑖1 𝑎𝑛𝑑 (𝑜𝑟) 𝑥2 𝑖𝑠 �̃�𝑖2 𝑎𝑛𝑑(𝑜𝑟) … 𝑥𝑚 𝑖𝑠 �̃�𝑖𝑚 

       𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑖 = �̃�𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝐶) (3-3                                                                        )  

تصمیم توسط  شوند. در جهت کاهش خطا در گرفتن  اجرا می  2"یا" و      1"و" های  قوانین فازی توسط عملگر

با   های موفقسیستم حفاظتی، تعداد سیكل سیكل در نظر گرفته    3در جهت تأیید نمودن وقوع خطا برابر 

 .[22] شودمی 

 DCی مدل سازی اجزای ریزشبکه -2-3

 سلول خورشيدی -1-2-3

 باشد:میسلول خورشیدی در نظر گرفته شده در ریزشبكه به صورت زیر 

 

And 
1   

Or 
2 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 DCی ( سیستم انرژی خورشیدی متصل به ریزشبكه2-3شكل)

شوند. های سلول خورشیدی محسوب می که در شكل فوق دو پارامتر دما و تابش خورشید به عنوان ورودی  

  است.در جدول زیر آورده شده همچنین اطالعات مربوط به سلول خورشیدی در 

 [25] خورشیدیهای مربوط به سلول ( پارامتر1-3جدول)

 3 های متصل شده به صورت سری تعداد ماژول 

 50 های متصل شده به صورت موازی تعداد ماژول 

 36 های سری در هر ماژول تعداد سلول 

 1 های موازی در هر ماژول تعداد سلول 

 [𝑊/𝑚2]1000 تشعشع مبنا 

 [ºC]25 دمای مبنا 

 [Ω]2000 موازی هر سلول مقاومت 

 [Ω]0.02 مقاومت سری هر سلول 

 1.5 آل دیود ضریب ایده 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 یابد.افزایش می  [kV]1.2به مقدار  [V]54.7از مقدار  1باك بوست  ولتاژ سلول خورشیدی توسط یک مبدل

 توربين بادی  -2-2-3

یک قسمت شامل مدل   که استمجزا کمک گرفته شده   سازی توربین بادی از دو قسمتجهت شبیه 

زیر مشاهده    باشد که در شكلموتور القایی و قسمت دیگرشامل مدل سازی توربین بادی به همراه انرژی باد می 

 شود.می 

 

 ( مدل سازی توربین بادی3-3شكل)

. جهت تبدیل است( آورده شده2- 3جدول )های آن در  موتور القایی به صورت قفس سنجابی بوده و پارامتر 

را   در خروجی توربین بادی از یک مبدل منبع ولتاژ استفاده شده است که خروجی ولتاژ آن  DCبه  ACولتاژ 

 کند.تبدیل می  کیلوولت جریان مستقیم  1.2به  

 

 

 

 

Buck Boost Converter 
1 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 [25] ط به موتور توربین بادی( اطالعات مربو2-3جدول)

 [kV]0.23 ولتاژ مؤثر هر فاز

 [kA]2.9 جریان مؤثر هر فاز 

 [Hz]50 فرکانس موتور القایی 

 [pu]0.066 مقاومت استاتور 

 [pu]0.046 راکتانس استاتور 

 [pu]0.122 راکتانس روتور 

 [pu]0.298 مقاومت روتور 

 باتری  -3-2-3

 .استی باتری به صورت زیر مدل در نظر گرفته شده 

 

 ( مدار معادل باتری  4-3شكل)

که در اینجا این مقدار برابر   شودجهت نشان دادن دشارژ و شارژ شدن باتری از یک خازن بزرگ استفاده می  

در نظر گرفته شده است که این مقدار تنها در جهت آن است که شارژ و دشارژ باتری به واقعیت    فاراد   1با  

شود. در این شبكه ابتدا باتری برای مدت زمانی شارژ شده و  تر باشد و عمالً از این مقدار استفاده نمی نزدیک 

است، باتری از شبكه جدا خواهد  ی اصلی متصل  بعد از آنكه شارژ آن کامل شد به علت آنكه ریزشبكه به شبكه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

باشد و جهت تبدیل این مقدار به ولتاژ ریزشبكه که  ولت می 300شد. ولتاژ باتری در نظر گرفته شده برابر با  

 شود و مدار معادل آن به صورت زیر است:استفاده می  باك بوست باشد از یک مبدلکیلوولت می 1.2برابر با 

 

 باتری  ( مدار کانورتر مربوط به5-3شكل)

باشند. همچنین فرکانس کلیدزنی  بوده و دارای مدار اسنابر نیز می  IGBTهای در نظر گرفته شده در باال  کلید 

از این مدار باك بوست در سایر نقاط ریزشبكه  .  استکیلوهرتز    2.5در نظر گرفته شده برای شبكه برابر با  

 است.استفاده شده DCجهت افزایش و یا کاهش ولتاژ 

 ACی شبکه -4-2-3

 باشد. دارای مقادیر زیر می   DCی  ریزشبكه  یبرای تغذیه ی اصلی در نظر گرفته شده شبكه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 AC [25]ی ( اطالعات مربوط به شبكه 3-3جدول)

 AC 11[kV]ی ولتاژ مؤثر شبكه 

 [Hz]50 فرکانس 

 [MVA]1.2 توان اسمی 

 [MW]1 توان حقیقی 

 [Ω]1.74 امپدانس

 [mH]5.53 اندوکتانس

 باشد.  به صورت زیر می  Pscadافزار در نظر گرفته شده در نرم  ACی شبكه

 

 ACی ( مدار معادل شبكه6-3شكل)

استفاده از ترانس به این    که   شوداز یک مبدل به همراه ترانس استفاده می   DCبه ولتاژ    ACجهت تبدیل ولتاژ  

 های با ولتاژ کمتر بتوان استفاده نمود.  ها کاهش یافته و از کلید جهت است که ولتاژ قابل تحمل توسط کلید 

 بار   -5-2-3

بار به صورت    موجود در  بار با    توانشبكه در این حالت یک  برابر  در نظر گرفته    مگاوات  2ثابت و 

شبكه فرض شده است و بنابراین به صورت مستقیم به ریزشبكه    DCقسمت  بار در    ،شود. در این ریزشبكهمی 

از یک خازن جبرانساز جهت کاهش ریپل  شود.متصل می  بار  ایجاد شده در ولتاژ ریزشبكه در دو سر  های 

 شماتیک کلی آن به صورت زیر است. گردد که استفاده می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 ( مدار معادل بار 7-3شكل)

 است.ل زیر آورده شده اطالعات مربوط به بار در جدو

 [25] ( اطالعات مربوط به بار4-3جدول)

 [MW]2 توان حقیقی بار 

 [kV]1.2 ولتاژ اسمی بار 

 توان ثابت نوع بار 

 ها کابل -6-2-3

 .باشند زیر می  مقاومت و اندوکتانسدارای   DCی های در نظر گرفته شده در ریزشبكه کابل

 [25] های ریزشبكههای مربوط به کابل( پارامتر5-3جدول)

mΩ]10 مقاومت کابل  
km⁄ ] 

]100 اندوکتانس کابل 
µH

km⁄ ] 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 ریزشبكه  DC( کابل 8-3شكل)

باشد. کابل در نظر گرفته شده دارای یک الیه غالف به همراه دوالیه  ها به صورت فوق می شكل ظاهری کابل 

 باشد.  عایق می 

 در نظر گرفته شده  DCی ریزشبکه -3-2-7

 ی درنظر گرفته شده به صورت زیر است.نمای کلی ریزشبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 [22] ( شمای کلی ریز شبكه9-3شكل)

. همچنین در ابتدای  های حفاظتی قرار دارند دستگاهی فوق  های در نظر گرفته شده در شبكه مدارشكن در کنار  

های حفاظتی استفاده  ها در جهت عملكرد دستگاه آن  گیری شده و ازاندازه هر باس و هر کابل جریان و ولتاژ آن  

 شود. می 

 شبکه قبل از وقوع خطا -3-3

ها به صورت زیر خواهد  بنابراین مقادیر ولتاژ باس  است و در شبكه هیچ خطایی رخ نداده   شرایط در این 

 شد. 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 های ریزشبكه قبل از وقوع خطا( مقادیر ولتاژ باس6-3جدول)

  [kV]ولتاژ باس 

 1.195 1باس 

 1.199 2باس 

 1.200 3باس 

 1.202 4باس 

 1.192 5باس 

 باشد. می و یا همان باس بار  5ی شكل زیر ولتاژ مربوط به باس شماره

 

 قبل از وقوع خطا  5( ولتاژ باس 10-3شكل)

 باشند. های ریزشبكه نیز به صورت زیر می های کابلهمچنین جریان 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 های ریزشبكه قبل از وقوع خطا( جریان کابل7-3جدول)

 [kA]جریان  کابل

𝐶51 0.405 

𝐶21 0.404 

𝐶32 0.220 

𝐶43 0.219 

𝐶45 1.251 

 

 وقوع خطا در شبکه  -4-3

 Aوقوع خطا در قسمت  -3-4-1

  12درصدی طول کابل 10وقوع خطای قطب به قطب در 

رخ داده و عملكرد سیستم حفاظتی    1ی  از باس شماره  و به فاصله طول کابل    %10در این حالت خطایی در  

 باشد. گیرد. شرایط خطا در حالت به صورت زیر می می مورد بررسی قرار  

 ؛ درصدی طول کابل 10وقوع خطا در  •

 ؛ ثانیه 1.5ی رخ دادن خطا در لحظه  •

های مختلف ریزشبكه  در این شرایط در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی شكل موج جریان و ولتاژ قسمت

 شود.  به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Aدر قسمت  %10مل نكردن سیستم حفاظتی در خطای در صورت ع   A( ولتاژ باس 11-3شكل)

 رود به صورت زیر است.به قسمت خطا دار می 2همچنین جریانی که از سمت باس 

 

در صورت عمل  Aدر قسمت  %10به سمت محل خطا در خطای  2از طرف باس  A( جریان خطای کابل قسمت 12-3شكل)
 نكردن سیستم حفاظتی
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

گویند. جریان سمت بار نیز که همان جریان قسمتی که از باس  می  نیز  ت منبع که به این جریان، جریان قسم

   است.رود به صورت به سمت قسمت خطا دار می 1

 

در صورت عمل  Aدر قسمت  %10به سمت محل خطا در خطای  1از طرف باس  A( جریان خطای کابل قسمت 13-3شكل)
 نكردن سیستم حفاظتی

 

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای   5شمارهولتاژ باس  (14-3شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 باشد. به صورت زیر می  Aهای ورودی به کابل قسمتو جریان   5و باس  1مقادیر ولتاژ باس 

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  5و  1های ( ولتاژ باس8-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 1.681 0.481− 1باس 

 1.008 0.192 5باس 

   %10در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  Aجریان دو سر کابل قسمت  (9-3جدول)

 کابل

 Aقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶21 43.25 

𝐶12 −49.98 

دستور قطع توسط دستگاه    شود. سیگنالقطع به دو طرف کابل ارسال می های دستور  در این شرایط سیگنال 

 به صورت زیر است:  Aحفاظتی قسمت 

 

  A( دستور قطع توسط سیستم حفاظتی قسمت 15-3شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

های حفاظتی عمل نكرده و دستور  گردد و سایر دستگاهارسال می  Aاین دستور قطع به دو طرف کابل قسمت  

میلی     10گردد یعنی بعد ازارسال می   ثانیه   1.51کنند. در این شرایط زمان دستور قطع در  قطع را ارسال نمی 

گردد و زمان عملكرد هر  ارسال می   Aهای دو طرف کابل قسمت  ثانیه پس از وقوع خطا دستور قطع به کلید 

  1.53و در نتیجه خطا در    باشد میلی ثانیه می   20ا قطع شدن کامل جریان نیز در این حالت برابر با  کلید ت

 شود. در این شرایط به صورت زیر می  Aولتاژ قسمت  گردد برطرف می  ثانیه

 

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Aولتاژ باس  (16-3شكل)

رسد که در نتیجه مقدار افت ولتاژ در این  می  کیلوولت   1.149به مقدار    1ی  باس شماره در این حالت ولتاژ  

 باشند. نیز به صورت زیر می  Aقسمت های دو طرف کابل باشد همچنین جریان می  ولت  50حالت برابر با  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

ر صورت عمل د Aدر قسمت  %10به سمت محل خطا در خطای  2از طرف باس  Aجریان خطای کابل قسمت  (17-3شكل)
 [s]1.53کردن سیستم حفاظتی در 

 

در صورت عمل  Aدر قسمت  %10به سمت محل خطا در خطای  1از طرف باس  Aجریان خطای کابل قسمت  (18-3شكل)
 [s]1.53کردن سیستم حفاظتی در 

 باشد. ولتاژ دو سر بار نیز در این شرایط به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Eولتاژ باس  (19-3شكل)

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس10-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.051 1.149 1باس 

 0.042 1.158 5باس 

  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Aجریان دو سر کابل قسمت  (11-3جدول)

 کابل

 Aقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶21 1.101 

𝐶12 −0.888 

باس شماره از سمت  با  به سمت خطا می  2ی  میزان حداکثر جریانی که  برابر  و    کیلوآمپر1.101رود  است 

است. بزرگتر بودن جریانی که از    کیلوآمپر0.888رود برابر با  به سمت خطا می   1جریانی که از سمت باس  

ی اصلی  ریزشبكه به شبكه ،  2ی  که در باس شماره  باشد می رود به علت آن  به سمت خطا می   2سمت باس  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

باشد. این در حالیست  می  ولت   42افت ولتاژ دو سر بار در این شرایط نیز برابر با    همچنینو  متصل شده است

 باشد. می  ولت  1070افت ولتاژ دو سر بار برابر با   ،هاکه در صورت عمل نكردن کلید 

  12درصدی طول کابل  50وقوع خطای قطب به زمين در 

در   به زمین در قطب مثبت  اعمال خطای قطب  با  این حالت  درصدی طول کابل، عملكرد سیستم    50در 

 باشد. حالت به صورت زیر می   این  گیرد. شرایط خطا درحفاظتی مورد بررسی قرار می

 ؛ درصدی طول کابل 50وقوع خطا در  •

 ؛ ثانیه 1.5ی رخ دادن خطا در لحظه  •

همچنین  رود به علت آنكه خطا از نوع قطب به زمین است، بنابراین شدت جریان خطا و  آنچه که انتظار می 

در این شرایط در   کمتر خواهد بود. باشد افت ولتاژ ناشی از آن نسبت به حالتی که خطا از نوع قطب به قطب 

 شود.  ریزشبكه به صورت زیر می   Aولتاژ قسمت صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی شكل موج

 

 Aقطب به زمین در قسمت  50در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای %  Aولتاژ باس  (20-3شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

های ورودی به قسمت  باشد. همچنین جریان می  کیلوولت   0.82در این شرایط افت ولتاژ ایجاد شده در حدود  

 باشند. های زیر می به ترتیب به صورت شكل  1و   2خطا دار از طریق دو باس 

 

در   Aقطب به زمین در قسمت   %50به سمت محل خطا در خطای  2از طرف باس  Aل قسمت ( جریان خطای کاب21-3شكل)
 صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی

 

در   Aقطب به زمین در قسمت   %50به سمت محل خطا در خطای  1از طرف باس  A( جریان خطای کابل قسمت 22-3شكل)
 صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

رود  به سمت محل خطا می   2 مشخص است حداکثر جریانی که از طریق باس  های باال همانگونه که از شكل

 باشد. شكل موج ولتاژ دو سر بار نیز به صورت زیر است.  می   کیلوآمپر 23.8برابر با  

 

 Aقطب به زمین در قسمت  %50در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  Eولتاژ باس  (23-3شكل)

  کیلوولت 0.547کند و به مقدار  در این شرایط ولتاژ دو سر بار در زمان رخ دادن خطا شروع به کاهش می 

 دارد.  کیلوولت 0.653رسد که افت ولتاژی به میزان  می 

 Aقطب به زمین در قسمت  %50سیستم حفاظتی در خطای  در صورت عمل نكردن 5و   1های ( ولتاژ باس12-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.816 0.384 1باس 

 0.653 0.547 5باس 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 قطب به زمین    %50در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  Aجریان دو سر کابل قسمت  (13-3جدول)

 کابل

 Aقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶21 23.80 

𝐶12 −14.54 

ها به درستی  و سیستم حفاظتی سایر قسمت  کند دستور قطع را ارسال می   Aدر این حالت نیز تنها قسمت  

 کنند.کنند و دستور قطع را ارسال نمی عمل نمی

 

  A( دستور قطع توسط سیستم حفاظتی قسمت 24-3شكل)

های با در نظر گرفتن زمان عملكرد کلید  ثانیه 1.535زمان عملكرد سیستم حفاظتی در این حالت نیز برابر با 

 شود.  ولتاژ این قسمت به صورت زیر می   Aعملكرد سیستم حفاظتی در قسمت    باشد. حال بادو طرف کابل می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Aقطب به زمین در قسمت  %50در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای   Aولتاژ باس  (25-3شكل)

هایی دهد. جریان رخ می  2ی  باشد که در باس شمارهمی   ولت   24در این حالت افت ولتاژ ایجاد شده در حدود  

 روند نیز به صورت زیر هستند.  ه سمت محل خطا می که ب

 

در   Aقطب به زمین در قسمت   %50به سمت محل خطا در خطای  2از طرف باس  A( جریان خطای کابل قسمت 26-3شكل)
 [s]1.53صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

در   Aقطب به زمین در قسمت   %50به سمت محل خطا در خطای  1از طرف باس  A( جریان خطای کابل قسمت 27-3شكل)
 [s]1.53صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در 

 شود.شكل موج ولتاژ دو سر بار در این شرایط به صورت زیر می 

 

  Aقطب به زمین در قسمت  %50در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  E( ولتاژ باس 28-3شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

های خطا به  باشد. در این حالت ماکزیمم جریانمی   ولت   33حالت افت ولتاژ دو سر بار تقریباً برابر با    در این 

  1ی  و از باس شماره  کیلوآمپر  0.681برابر با    2ی  علت آنكه خطا از نوع قطب به زمین است از باس شماره 

ی با چند شاخص دارد آنست که در  هایی که سیستم حفاظتباشد. یكی از مزیت می   کیلوآمپر   0.064برابر با  

  چندانی   این حالت زمان شناسایی خطا با توجه به کمتر بودن جریان خطا نسبت به خطای قطب به قطب، فرق 

های حفاظتی نظیر  است و در همان زمان قابلیت شناسایی خطا را دارد. این در حالیست که در سیستمنكرده 

  افزایش یابد، زمان عملكرد  هایی با مقاومت باال که جریان خطا کاهش می جریان تفاضلی ممكن است در خطا

های قطب به زمین با مقاومت باال ممكن است که زمان عملكرد  البته این نوع حفاظت نیز در خطا داشته باشد.  

 ها کمی باالتر برود. آن

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس14-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.024 1.176 1باس 

 0.023 1.177 5باس 

  %10در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Aجریان دو سر کابل قسمت  (15-3جدول)

 کابل

 Aقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶21 0.681 

𝐶12 −0.064 

 Eوقوع خطا در قسمت  -2-4-3

 طول کابل %20وقوع خطای قطب به قطب در 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

، عملكرد سیستم    5از سمت باس    درصدی طول کابل  20در این حالت با اعمال خطای قطب به قطب در  

 باشد. گیرد. شرایط خطا در حالت به صورت زیر می حفاظتی مورد بررسی قرار می

 ؛ درصدی طول کابل 20وقوع خطا در  •

 ؛ ثانیه 1.5ی رخ دادن خطا در لحظه  •

 شوند. به صورت زیر می  5و  1در این شرایط در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی ولتاژ باس 

 

 Eدر قسمت  %20دن سیستم حفاظتی در خطای در صورت عمل نكر 5( ولتاژ باس 29-3شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Eدر قسمت  %20در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  1( ولتاژ باس 30-3شكل) 

 1.32شود، افت ولتاژ ایجاد شده در دو سر بار در این شرایط برابر با  در این حالت همانگونه که مشاهده می

باس  می   کیلوولت در  و همچنین  افت   1باشد  با    نیز  برابر  های  شود. جریان ایجاد می   کیلوولت   1.76ولتاژی 

 است.ورودی از دو طرف کابل نیز در صورت عدم عملكرد سیستم حفاظتی به صورت زیر 

 

در صورت عمل  Eدر قسمت  %20به سمت محل خطا در خطای   5از طرف باس  E( جریان خطای کابل قسمت 31-3شكل)
 نكردن سیستم حفاظتی
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

در صورت عمل Eدر قسمت  %20به سمت محل خطا در خطای   1از طرف باس  E( جریان خطای کابل قسمت 32-3شكل)
 نكردن سیستم حفاظتی

ایجاد شد  از طرف باس  در این حالت در صورت عدم عملكرد سیستم حفاظتی، جریان  با    5ه   37.31برابر 

 باشد.  می  کیلوآمپر 48.07نیز برابر با   1و از طرف باس کیلوآمپر 

 Eدر قسمت  %20در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس16-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 1.322 0.122− 5باس 

 1.765 0.565− 1باس 

  %20در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  Eجریان دو سر کابل قسمت  (17-3جدول)

 کابل

 Eقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶51 37.31 

𝐶15 48.07 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

های حفاظتی  های ارسال شده به کلید در این شرایط در صورت استفاده از سیستم حفاظتی ذکر شده سیگنال

 شود.به صورت زیر می دو طرف کابل 

 

  E( دستور قطع توسط سیستم حفاظتی قسمت 33-3شكل)

های قبل  سیگنال  کنند. تفاوت این سیگنال با سایرها عمل میدر این حالت با ارسال اولین سیگنال قطع کلید 

باشد؛ زیرا در این سیستم حفاظتی از جهت جریان و تفاضل دو طرف جریان کابل  شدن سیگنال می   1و    0

باشد که در این شرایط  استفاده شده است و در بعضی از لحظات تغییرات دو طرف کابل به یک صورت می 

های دو طرف کابل  کلید   ثانیه   1.53کند و با اولین دستور قطع در  خللی در عملكرد سیستم حفاظتی ایجاد نمی 

ساز شود که خطایی با مقاومت باال ایجاد شود و در نتیجه تغییرات    رتواند خطکند. تنها در شرایطی می عمل می

شود که  جریان در دو طرف کابل بعد از مدت زمان بیشتری با یكدیگر تفاوت پیدا کند در نتیجه سبب می 

های موج   کند. حال با عملكرد سیستم حفاظتی شكل  سیستم حفاظتی در مدت زمان بیشتری خطا را شناسایی

 د.نشوولتاژ به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Eدر قسمت  %20در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5ولتاژ باس  (34-3شكل)

 

 Eدر قسمت  %20در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  1ولتاژ باس  (35-3شكل)

کیلوولت      0.044برابر با    1و در باس    کیلوولت  0.042در دو سر بار برابر با    در این حالت افت ولتاژ ایجاد شده

 هستند.های خطا نیز به صورت زیر باشد. همچنین جریانمی 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

در صورت عمل  Eدر قسمت  %20به سمت محل خطا در خطای   5از طرف باس  Eجریان خطای کابل قسمت  (36-3شكل)
 [s]1.53کردن سیستم حفاظتی در 

 

در صورت عمل  Eدر قسمت  %20به سمت محل خطا در خطای   1از طرف باس  Eجریان خطای کابل قسمت  (37-3شكل)
 [s]1.53کردن سیستم حفاظتی در 

و از طرف    کیلوآمپر   1.16به سمت خطا برابر با    5ه از طرف باس  در این حالت بیشینه جریان خطای ایجاد شد 

گردد و  توانی به شبكه تزریق نمی   1باشد. به دلیل آنكه از طرف باس  می   کیلوآمپر  0.53نیز برابر با    1باس  



 

64 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

باشد، در نتیجه  کمتر می   5همچنین جریان قبل از خطای آن نیز نسبت به جریان تزریق شده از طرف باس  

 کمتر است.   5طای ایجاد شده در سمت این باس نسبت به باس جریان خ

 Eدر قسمت  %20در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس18-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉[kV] 

 0.042 1.158 5باس 

 0.051 1.149 1باس 

  %20در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Eجریان دو سر کابل قسمت  (19-3جدول)

 کابل

 Eقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶51 1.101 

𝐶15 −0.888 

 

 طول کابل %80وقوع خطای قطب به زمين در 

، عملكرد سیستم    1از سمت باس    درصدی طول کابل  80در این حالت با اعمال خطای قطب به زمین در  

 باشد. حالت به صورت زیر می   این  گیرد. شرایط خطا درحفاظتی مورد بررسی قرار می

 ؛ درصدی طول کابل 80وقوع خطا در  •

 ؛ ثانیه 1.5ی رخ دادن خطا در لحظه  •

باس متصل به بار به صورت زیر  و    5و    1در این شرایط در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی ولتاژ باس  

 شوند. می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 
 Eقطب به زمین در قسمت  %80در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  1( ولتاژ باس 38-3شكل)

 

 Eقطب به زمین در قسمت  %80در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  5( ولتاژ باس 39-3شكل)

رکدام برابر  باشد و به ترتیب هنسبت به حالت قبل کمتر می   1و    5در این شرایط افت ولتاژ ایجاد شده در باس  

 های خطا نیز به صورت زیر است.باشند. جریانمی   کیلوولت 0.98و  کیلوولت  1.19با 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

در  Eقطب به زمین در قسمت  %80به سمت محل خطا در خطای   5از طرف باس  E( جریان خطای کابل قسمت 40-3شكل)
 صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی

 

در  Eقطب به زمین در قسمت  %80به سمت محل خطا در خطای   1ف باس از طر E( جریان خطای کابل قسمت 41-3شكل)
 صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی



 

67 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

باشد، میزان بیشینه جریان خطا نسبت به حالت  در این حالت نیز به علت آنكه خطا از نوع قطب به زمین می 

طا به ترتیب هرکدام  به سمت محل خ   1و    5های  های تزریق شده از طرف باس باشد و جریان قبل کمتر می 

 باشد. می   کیلوآمپر 24.99و   کیلوآمپر  31.28برابر با  

 Aدر قسمت  %10در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس20-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉[kV] 

 1.187 0.013 5باس 

 0.972 0.228 1باس 

 %10در صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در خطای  Aجریان دو سر کابل قسمت  (21-3جدول)

 کابل

 Eقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶51 −31.28 

𝐶15 24.99 

 . باشد در این شرایط زمان عملكرد سیستم حفاظتی به صورت زیر می  

 



 

68 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

  E( دستور قطع توسط سیستم حفاظتی قسمت 42-3شكل) 

های گذشته، سیگنال ارسال شده توسط سیستم حفاظتی به دو کلید ابتدایی  در این حالت نیز همانند حالت

ی  گردد. همچنین به دلیل آنكه در بعضی از لحظات نحوه ارسال می ثانیه    1.53در    Eو انتهایی کابل قسمت  

باشد، در نتیجه سیستم حفاظتی به درستی عمل  ی کابل به یک صورت میتغییرات جریان ابتدایی و انتهای

ها، سیستم حفاظتی عمل  ی شروع خطا به دلیل متفاوت بودن تغییرات جریان کند اما در همان لحظه نمی

به صورت    5و    1های  گردد. در این شرایط ولتاژ باس های ابتدایی و انتهایی خط می نموده و باعث عملكرد کلید 

 شوند.می  زیر
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

 Eقطب به زمین در قسمت  %80در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  1ولتاژ باس  (43-3شكل)

 

 Eقطب به زمین در قسمت  %80در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5ولتاژ باس  (44-3شكل)

با    5و    1های  در این شرایط افت ولتاژ ایجاد شده در باس   کیلوولت   0.05و کیلوولت    0.04به ترتیب برابر 

 به صورت زیر است. Eهای خطا نیز در قسمت باشد همچنین جریانمی 



 

70 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 

در  Eقطب به زمین در قسمت  %80به سمت محل خطا در خطای   5از طرف باس  Eجریان خطای کابل قسمت  (45-3شكل)
 [s]1.53صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در 

 

در  Eقطب به زمین در قسمت  %80به سمت محل خطا در خطای   1از طرف باس  Eجریان خطای کابل قسمت  (46-3شكل)
 [s]1.53صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

و    کیلوآمپر  0.86به تریب برابر با    1و    5های  خطای ایجاد شده از طرف باس   در این شرایط بیشینه جریان

 باشد که نسبت به حالت قبل کمتر شده است.می  کیلوآمپر  0.70

 Eقطب به زمین در قسمت  %80در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  5و   1های ( ولتاژ باس22-3جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉[kV] 

 0.047 1.153 5باس 

 0.036 1.164 1باس 

 قطب به زمین %80در صورت عمل کردن سیستم حفاظتی در خطای  Eجریان دو سر کابل قسمت  (23-3جدول)

 کابل

 Eقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶51 −0.703 

𝐶15 0.866 

 

 اعمال خطا در نقاط مختلف شبکه -5-3

های قطب جهت بررسلی بیشلتر عملكرد سلیسلتم حفاظتی با چند معیار، در نقاط مختلف شلبكه خطا 

گیرد. در گردد و سللپس عملكرد سللیسللتم حفاظتی مورد بررسللی قرار میایجاد میبه قطب و قطب به زمین  

های قطب به قطب بدون مقاومت در رخ داده و خطاثانیه    1.5های ایجاد شللده در شللبكه، خطا در  تمام خطا

شلوند تا بدترین شلرایط خطا در نظر گرفته شلود. همچنین در صلورت عمل نكردن سلیسلتم نظر گرفته می

 است. یدهدسازی گرجریان خطا و افت ولتاژ شبكه نیز شبیهحفاظتی، 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

 ( مقادیر ولتاژ و جریان با ایجاد خطا در نقاط مختلف شبكه با حفاظت سیستم چند معیار 24-3جدول)

قسمت 

خطا  

 دار 

محل 

  %خطا

 )نوع خطا( 

زمان  عمل نکردن سيستم حفاظتی 

عملکرد 

سيستم 

 حفاظتی 

[s] 

 حفاظتی عمل کردن سيستم 

 بيشينه جریان خطا

[kA] 

 بيشينه افت ولتاژ

[kV] 

 بيشينه جریان خطا

[kA] 

 بيشنيه افت ولتاژ

[kV] 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

A 

10(𝑃𝑃1) 43.250 −49.980 1.681 1.008 1.530 1.101 −0.888 0.051 0.042 

50(𝑃𝑃) 51.220 −30.950 1.570 1.272 1.532 1.051 −0.332 0.038 0.035 

50(𝑃𝐺2) 23.80 −14.54 0.816 0.653 1.535 0.681 −0.0640 0.024 0.023 

B 

20(𝑃𝑃) −62.361 34.686 0.05 1.112 1.535 −2.034 0.866 0.048 0.015 

40(𝑃𝑃) −52.922 32.961 1.029 1.109 1.533 −1.790 0.975 0.043 0.017 

60(𝑃𝑃) −51.465 34.172 1.115 1.021 1.533 −1.530 1.069 0.039 0.015 

60(𝑃𝐺) −22.29 14.65 0.490 0.843 1.530 −0.451 0.418 0.016 0.004 

C 

15(𝑃𝑃) −33.607 50.866 1.050 1.150 1.538 −0.376 0.889 0.012 0.012 

40(𝑃𝑃) −31.987 59.069 1.028 1.167 1.537 −0.252 0.941 0.014 0.014 

80(𝑃𝑃) −35.154 79.48 1.137 1.124 1.536 −0.156 1.189 0.016 0.016 

80(𝑃𝐺) −17.249 34.23 0.643 0.473 1.539 −0.030 0.671 0.007 0.007 

D 

30(𝑃𝑃) 78.472 −32.328 1.151 1.383 1.541 1.169 −0.010 0.013 0.065 

50(𝑃𝑃) 62.199 −28.88 1.159 1.545 1.533 1.680 0.018 0.011 0.063 

75(𝑃𝑃) 51.511 −36.931 1.044 1.538 1.536 1.465 −0.398 0.009 0.056 

75(𝑃𝐺) 25.999 −20.840 0.526 0.830 1.535 0.994 0.012 0.001 0.052 

 
1
Pole to Pole  

2
Pole to Ground  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

قسمت 

خطا  

 دار 

محل 

  %خطا

 )نوع خطا( 

زمان  عمل نکردن سيستم حفاظتی 

عملکرد 

سيستم 

 حفاظتی 

[s] 

 عمل کردن سيستم حفاظتی 

 بيشينه جریان خطا

[kA] 

 بيشينه افت ولتاژ

[kV] 

 بيشينه جریان خطا

[kA] 

 بيشنيه افت ولتاژ

[kV] 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

ابتدای  

 کابل 

انتهای 

 کابل 

E 

20(𝑃𝑃) −37.312 48.070 1.322 1.256 1.530 −0.538 1.165 0.042 0.044 

60(𝑃𝑃) −46.238 36.852 1.540 1.449 1.530 −0.503 0.782 0.035 0.042 

80(𝑃𝑃) −53.217 37.244 1.708 1.316 1.531 −0.708 0.874 0.046 0.036 

80(𝑃𝐺) −31.286 24.993 1.187 0.972 1.533 −0.703 0.866 0.047 0.036 

شود که جریان خطا افزایش  سبب می  4و  2های تر شدن محل خطا به باس با توجه به جدول فوق، با نزدیک 

باشد و در  دارای باتری می   3کنند. همچنین باس  پیدا کند زیرا در این دو باس توان کل شبكه را تأمین می 

ای باشد، وارد مدار خواهد شد و در نتیجه  جدا گردد و به صورت جزیره   ACی  زمانی که ریزشبكه از شبكه 

های  به دلیل آنكه به محل   4و    2 تر شدن خطا به دو باس  . با نزدیک قرار داردباتری به صورت حالت آماده باش  

های های ایجاد شده مربوط به خطا یابد. بیشترین افت ولتاژ اند، جریان خطا افزایش می تزریق توان نزدیک شده

ردیده  تأمین گ  Bباشد. زیرا قبل از وقوع خطا بخشی از توان شبكه از طریق کابل قسمت  می   3و    2بین دو باس  

باقی توان ریزشبكه تأمین    ،باشد و از طرفی دیگر در همین باس می   2ی  و جهت توان آن به سمت باس شماره

با وقوع خطا، بیشترین جریان ناشی    3و   2گردد. بنابراین در این قسمت از شبكه و در کابل میان دو باس  می 

 شود. از خطا ایجاد می 

باشند. این امر به  قطب به قطب دارای جریان خطای کمتری می   هایهای قطب به زمین نسبت به خطاخطا 

ی خنثی  در نتیجه نقطه  و طراحی شده TNی زیرا ریزشبكه به صورت شبكه  استدلیل طراحی ریزشبكه نیز 

ی  شود که نسبت به حالتی که نقطه های ولتاژ زمین شده است. اما این نوع زمین کردن سبب می در مبدل

باشد، دارای جریان خطای بیشتری خواهد    ITین باشد یعنی سیستم ریزشبكه به صورت  خنثی ایزوله از زم
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

. با توجه به وقوع  کردتوان جریان خطای زمین آن را تا حدی کنترل  بود. بنابراین با تغییر ساختار ریزشبكه می 

ه و با ارسال دستور  خطا را شناسایی کرد ثانیه  1.54سیستم حفاظتی چند معیار حدوداً در  ثانیه،   1.5خطا در 

های  تر شدن خطا به محل د. با نزدیک نکنهای دو طرف کابل قسمت مورد نظر، خطا را جدا می به کلید   ع قط

و    ردهتر عمل کشود که سیستم حفاظتی دیر ، سبب می   4و    2ی  های شمارهتزریق توان به شبكه یعنی باس 

شود. با توجه به آنكه سیستم حفاظتی با چند معیار  های بیشتری در شبكه می در نتیجه سبب ایجاد افت ولتاژ

های قطب به  باشد، در خطا مورد حفاظت بسیار وابسته می   عنصری تغییرات جریان در ابتدا و انتهای  به نحوه 

به خطا  نسبت  تغییرات جریان  آنكه  به  توجه  با  به قطبزمین  قطب  ی  نحوهبنابراین    باشد؛می   ترکند   های 

تر شده و در نتیجه سیستم حفاظتی با چند معیار در  ر ابتدا و انتهای کابل کمی بهم نزدیک تغییرات جریان د

اما با توجه به آنكه    ؛کند می تر عمل  های قطب به قطب دیر های قطب به زمین نسبت به خطابعضی از خطا 

نتیجه افت    ، دراستهای قطب به قطب کمتر  های قطب به زمین نسبت به خطاسطح اتصال کوتاه در خطا

تواند کنترل شده و از آسیب رسیدن به تجهیزات  شود و جریان خطا می ولتاژ چندانی در شبكه ایجاد نمی 

مربوط به باس بار بوده در هنگام وقوع خطا    5ی  شبكه جلوگیری گردد. همچنین با توجه به آنكه باس شماره 

باشد، با ا توجه به آنكه بار از نوع توان ثابت می شود و از طرفی دیگر بافت ولتاژ در این دو سر بار ایجاد می 

شود که جریان بار بیشتر گردد. با افزایش جریان بار با توجه به مقاومت  کاهش ولتاژ در دو سر آن سبب می 

شود که افت ولتاژ ایجاد شده در دو سر بار بیشتر گردد. بنابراین هر چقدر عملكرد سیستم  ها سبب میکابل

 کند. باشد از افت ولتاژ ایجاد شده و در نتیجه جریان خطای بیشتر جلوگیری می  ترحفاظتی سریع 

 بندیجمع -6-3

پرداخته شده است.  با استفاده از سیستم چند معیار    DCهای  حفاظت ریزشبكه   در این فصل به روش  

ی کلی جهت حفاظت از  قاعده   6دارای    ،باشد این روش که مبنای کار آن استفاده از سیستم منطق فازی می 

ها، خطا شناسایی ی تغییرات جریان و جهت آن و نحوه   نصر عگیری ولتاژ و جریان دو سر  ریزشبكه است. با اندازه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  DCی استفاده از سيستم چند معيار در حفاظت ریزشبکه 

ریزشبكه به کار گرفت به صورتی که    اجزای توان در دو سر هر یک از  گردد. از این سیستم چند معیار می می 

های قطب به قطب و قطب  است. سپس با ایجاد خطاهای ریزشبكه پرداخته شده کابل در این بخش به حفاظت  

قرار می  بررسی  مورد  معیار  با چند  زمین، عملكرد حفاظت سیستم  نرخ  گیرد. خطا به  زمین،  به  های قطب 

  شود که سیستم چند معیار های قطب به قطب دارد و از این رو سبب می تغییرات جریان کمتری نسبت به خطا

های ریزشبكه  های قطب به قطب در کابل در زمان بیشتری خطا را شناسایی کند. زمان حدودی تشخیص خطا 

های قطب به  باشد این در حالی است که برای خطامی میلی ثانیه    30توسط سیستم با چند معیار در حدود  

های باس  و  2ی های شماره باس های موجود در شبكه به باشد. هر چقدر خطامی   میلی ثانیه 35زمین برابر با  

 تر باشد، شدت خطا بیشتر خواهد شد. نزدیک  4ی شماره
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 مقدمه  -1-4

 ی عصبی به عنوان اتصال دهنده ی عصبی متشكل از چندین سلول به عنوان ورودی، چندین رشتهشبكه

ی مدل ریاضی  است. شكل زیر نیز بیان کننده شدهبین ورودی و خروجی و همچنین از یک خروجی تشكیل  

 های زیادی دارد و یک مدل ساده شده است.  باشد که با مدل سلول واقعی تفاوت ی عصبی می شبكه

 

 [26] ی عصبی( مدل ریاضی شبكه1-4شكل)

های عصبی تعیین  هدف اصلی در شبكه   که  آیند های عصبی متفاوتی به وجود می شبكه  𝑤𝑖𝑗های  با تعیین وزن 

ها بتوان به خروجی مطلوب دست پیدا نمود. از  ی آنباشد که به وسیله ها و تعیین نوع تابع عملكرد می وزن 

شبكه  می انواع  عصبی  شبكه های  به  پرسپترون توان  عصبی  الگوریتم  1های   ،2LMSچن پرسپترون    ،  3دالیه ، 

 . ]26[ و... اشاره نمود  4RBFالگوریتم 

 انتشار خطا الگوریتم پس -2-4

 شود.ی پنهان را به صورت زیر در نظر گرفته میی عصبی با دو الیهیک شبكه

 

Perceptron 
1   

2 Least Mean Square 

Multi Layer Perceptron 
3   

4 Radial Basis Function 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 [27] ( الگوریتم پس انتشار خطا2-4شكل)

ی پنهان اول  های بین الیه ی پنهان اول، وزن های بین ورودی و الیه های موجود در این شبكه شامل وزن وزن 

الگوریتم پس انتشار خطا  باشند.  ی پنهان دوم می ی خروجی و الیه های بین الیه ی پنهان دوم و وزن و الیه 

ها به منظور کاهش مجموع مربعات  ذر است که هدف از این الگوریتم تنظیم وزن گگذر و پس شامل دو فاز پیش 

های الیه ورودی، بصورت الیه به الیه محاسبه شده و  گذر اثر سیگنالباشد. در فاز پیش ای می خطای لحظه 

جی و  ی خروی محاسبهی نحوه دهنده شود. روابط زیر نشان می   𝑦𝑘ی پاسخ شبكه یا همان  منتج به محاسبه 

 ی میزان خطای ایجاد شده است. محاسبه 

(1-4                                                                                          )𝑣𝑗(𝑛) =  ∑ 𝑤𝑗𝑖(𝑛)𝑦𝑖(𝑛)𝑟
𝑖=0                                                                                            

(2-4                                                      )𝑦𝑖(𝑛) = 𝜑𝑗 (𝑣𝑗(𝑛)) = tanh (𝑣𝑗(𝑛))     𝑗 = 1, … , 𝑞   

(3-4)                                                            𝑣𝑘(𝑛) = ∑ 𝑤𝑘𝑗(𝑛)𝑦
𝑗
(𝑛)𝑞

𝑗=0      𝑘 = 1, … , 𝑚                                                             

(4-4                                                   )𝑦𝑘(𝑛) = 𝜑𝑘(𝑣𝑘(𝑛)) = tanh(𝑣𝑘(𝑛))     𝑘 = 1, … , 𝑚  

(5-4                                                   )                                               𝑒𝑘(𝑛) = 𝑑𝑘(𝑛) − 𝑦𝑘(𝑛) 
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 . باشد ی زیر می هدف کمینه کردن رابطه پس انتشار خطا   الگوریتمدر 

(6-4      )                                                                                          𝐸(𝑛) = 0.5 ∑ 𝑒𝑘
2(𝑛)𝑚

𝑘=1 

𝐸(𝑛)  ی پرسلپترون با کمینه کردن این مقدار، خروجی شلبكهکه   اسلتمربعات خطا  میانگینی  دهندهنشلان

گذر خطای شللبكه )تفاضللل بین پاسللخ شللبكه و در فاز پسگردد.  تر میچند الیه به خروجی مطلوب نزدیک

های  گذر تنطیم وزنیابد. هدف از فاز پسمطلوب( از خروجی به ورودی، بصلورت الیه به الیه انتشلار میپاسلخ 

ی تنظیم  ی نحوهدهندهشلدن پاسلخ شلبكه به پاسلخ دلخواه اسلت. روابط زیر نشلان  ترشلبكه به منظور نزدیک

 باشد.ها در هر الیه میوزن

(7-4                                       )      𝛿𝑘(𝑛) = 𝜑�́�(𝑣𝑘(𝑛))𝑒𝑘(𝑛) = 𝑎[1 − 𝑦𝑘
2(𝑛)]  𝑘 = 1, … , 𝑚 

(8-4                                            )∆𝑤𝑘𝑗(𝑛) = 𝜂𝛿𝑘(𝑛)𝑦𝑗(𝑛) + 𝛼𝑤𝑗𝑖(𝑛 − 1)     {
𝑘 = 1, … , 𝑚
𝑗 = 0, … , 𝑞

 

(9-4                                                  )𝛿𝑗(𝑛) = 𝜑𝑗́ (𝑣𝑗(𝑛)) ∑ 𝑤𝑘𝑗(𝑛)𝛿𝑘(𝑛)𝑚
𝑘=1    𝑗 = 1, … , 𝑞 

(10-4                                                 )∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) = 𝜂𝛿𝑗(𝑛)𝑦𝑖(𝑛) + 𝛼𝑤𝑗𝑖(𝑛 − 1)    {
𝑗 = 1, … , 𝑞
𝑖 = 0, … , 𝑟

 

(11-4                                                                                      )𝑤𝑗𝑖(𝑛 + 1) = 𝑤𝑗𝑖(𝑛) + ∆𝑤𝑗𝑖(𝑛) 

 :موجود در روابط فوق به صورت زیر هستند  هایپارامتر

• 𝑛  ی تكرار؛ی مرحله نشان دهنده 

• 𝑒(𝑛)  میان خروجی شبكه و خروجی مطلوب؛  ایخطای لحظه جمع 

,𝑘های اندیس • 𝑗, 𝑖  ی پنهان دوم؛ ی پنهان اول و الیه های ورودی، الیه به ترتیب برای سلول 

• 𝑑𝑘(𝑛), 𝑦𝑘(𝑛), 𝑒𝑘(𝑛)   به ترتیب خطای سیگنال خروجی، خروجی واقعی و خروجی دلخواه سلول𝑘 ام؛ 

• 𝑤𝑖𝑗(𝑛)   وزن اتصالی میان سلول𝑖   و سلول𝑗 ؛ 

• 𝑤𝑗0(𝑛)   مقدار آستانه سلول𝑗   در مرحله𝑛   متصل به ورودی ثابت(𝑦0 =  ؛)1

• 𝑣𝑗(𝑛)  های ورودی به سلول  جمع خطی سیگنال𝑗 ی  در مرحله𝑛  ؛ 

• 𝜑𝑗 (𝑣𝑗(𝑛))   تابع فعال سازی )تابع غیر خطی( بین ورودی و خروجی سلول𝑗 ی  در مرحله𝑛  ام؛ 
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• 𝜂  ضریب آموزش شبكه؛ 

 تواند به دو صورت انجام پذیرد. الگوریتم پس انتشار خطا می

 ؛  2یا روش آموزش بر خط  1الگوریتم پس انتشار خطا مبتنی بر روش الگویی  .3

 ؛[27] 4اییا آموزش دسته  3آموزش برون خط الگوریتم پس انتشار خطا مبتنی بر  .4

 است.به صورت خالصه توضیح داده شده  2که هر دو الگوریتم در فصل 

 ها در هر الیه های پنهان و تعداد سلولتعداد الیه -3-4

ها بسیار مهم  باشند، انتخاب تعداد این الیهمی های شبكه را دارا های پنهان تمام ویژگی به علت آنكه الیه 

ی مشخصی وجود ندارد و بیشتر با استفاده از  ها قاعدهها و تعداد سلول است. در خصوص انتخاب تعداد الیه 

های نگاشت ورودی  ها و پیچیدگی ها و خروجیشود. با این حال با در نظر گرفتن تعداد ورودی تجربه تعیین می 

ها در هر الیه کمک قابل توجهی کند. به  های پنهان و تعداد سلول د در انتخاب تعداد الیه توانو خروجی می 

های توان از یک الیه با تعداد سلول کم بهره گرفت و نیازی به الیه ها، می طور مثال جهت فیلتر کردن داده 

واند منجر به بیش برازش شود  تهای پنهان می ها و الیه های بیشتر نباشد. با افزایش تعداد سلول بعدی و سلول 

شود که خطای آزمایش آن بسیار  ی عصبی منجر می که معموالً نامناسب است. عمومیت دادن بد به یک شبكه 

های خاص جهت آموزش  سازی نادرست و همچنین استفاده از یک سری داده زیاد شود. این عمل در اثر مدل

تواند منجر به بیش برازش گردیده و  بسیار زیاد در شبكه می  آید. بنابراین آموزش ها به وجود می و تنظیم وزن 

ی پنهان  های نسبتاً ساده، از یک الیه ی عصبی ایجاد نماید. به طور کلی برای نگاشتیک عمومیت بد در شبكه 

های نسبتاً دهیم. همچنین برای نگاشترا افزایش می   هاو تعداد سلول کم شروع کرده و به تدریج تعداد سلول 

 

Pattern mode 
1  

Online learning 
2  

Offline mode 
3  

Batch mode 
4 
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های پنهان آن  ی پنهان و تعداد سلول کم شروع کرده و به تدریج به تعداد سلول و الیه یچیده با یک الیه پ

ورودی و    Pبا    MLPشبكه    Mتوان از  خروجی، می   Mورودی و    Pکنیم. برای تقریب سیستمی با  اضافه می 

دد، اما دیگر الزم به انجام  گرتنها یک خروجی استفاده کرد. با این روش هرچند که حجم محاسبات بیشتر می 

گردد.  تری نیز دست پیدا می های پنهان نیست و از طرفی دیگر به تقریب مناسبها و الیه سعی و خطا در سلول 

 .  [28] ی کولموگروف داردعلت آن، ریشه در قضیه  که باشد های پنهان، دو الیه می حداکثر تعداد الیه 

 1ی کولموگروف ضيهق -4-3-1

دارد، غیر قابل حل بودن معادالت  ام هیلبرت نیز معروف است که بیان می   13ی  این قضیه به مسأله  

و باالتر به کمک جمع محدودی از توابع با دو متغیر. این قضیه را کولموگروف در سال    7ی  عمومی از درجه 

توان با جمع محدودی از توابع  تعداد متغیر را می اثبات کرد که هر تابع پیوسته حقیقی دلخواه با هر    1957

 پیوسته حقیقی با فقط یک متغیر ارائه کرد.  

(12-4                                                            )𝑓(𝑥) = ∑ 𝜑[∑ 𝜆(𝑖, 𝑗)1≤𝑗≤𝑛 𝜓(𝑥𝑗 + 𝑖휀)]1≤𝑖≤2𝑛 

• 𝜑   و𝜓  توابع با یک متغیر؛ 

• 𝑓(𝑥)  تابع پیوسته حقیقی دلخواه باn  متغیر؛ 

• 𝜑(0), 𝜓(0)  توابع پیوسته، حقیقی و افزایشی یكنواخت با یک متغیر؛ 

• 𝜆(𝑖, 𝑗)  ضرایب تابع؛ 

• 0 ≤ 휀 ≤ 𝛿  ؛ 

• 𝛿 یک عدد از پیش تعیین شده؛ 

ی پنهان اول و  ی ورودی و الیه دارد که بین الیه بیان می  MLPی عصبی  ی کولموگروف در قالب شبكهقضیه 

 

Kolmogrovs’ Theorem
1   
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باشند، باید    1های ورودی و خروجی برابر با  ی پنهان دوم و خروجی هیچ وزنی قرار ندارد. اگر وزن الیه بین  

,𝜆(𝑖بتوان با استفاده از   𝑗)   ی عصبی به صورت زیر  ی کولموگروف در شبكه این نگاشت را اعمال نمود. قضیه

ی پنهان وجود  ی عصبی تنها دو الیه دارد که در شبكه شود. به عبارت دیگر این قضیه بیان می نشان داده می 

 گردد.  های دیگر از توابع خطی استفاده می دارد و در الیه 

 

 [29] ی پنهانی عصبی با دوالیه( شبكه3-4شكل)

 شود:ی پنهان تنها در دو مورد استفاده میبیش از دو الیه

ویژگی  .1 و  استخراج  ورودی  بردار  شبكههای  خروجی  سیگنال  حالت  این  در  گذار.  عصبی،  رمز  ی 

 است؛های زائد سیگنال را حذف کرده کند و قسمت های بردار ورودی را بیان می ویژگی 

  است که از آن برای استخراج جزئیات  2های یادگیری ماشین. یادگیری عمیق از روش 1یادگیری عمیق  .2

 .  [29] گرددستفاده میهای خیلی بزرگ همانند صوت و تصویر ااز داده 

 های وزنمقدار دهی اوليه -4-4

شود و هیچ  ها را برابر با صفر قرار داده می ی وزنمقدار اولیه   ، در الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا

 

Deep Learning  
1 

Machine learning  
2   
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ها ی وزن اما در روش پرسپترون چند الیه با قرار دادن مقدار اولیه   ؛ آوردمشكلی در عملكرد شبكه به وجود نمی 

ی خطی خود عمل کرده و در نتیجه عملكرد آن  ی عصبی در ناحیه شود که سلول شبكه برابر با صفر سبب می 

 گردد.  یر زیر می ظها سبب به وجود آمدن مشكالتی ن. در صورت انتخاب نادرست وزن شودنامطلوب می 

 ها  ؛  اشباع خروجی سلول  .1

 ؛ 1ی زینی به وجود آمدن نقطه  .2

 ؛[30] به اشباع رفتن نادرست سلول  .3

 یافتن ساختار بهينه برای پرسپترون چند الیه  -5-4

ی عصبی پرسپترون چند الیه باید شبكه رشد پیدا کند. این عمل ابتدا با تعداد کمی سلول  ابتدا در شبكه 

یابند. به این عمل رشد  های پنهان آن افزایش می ها یا الیههای پنهان شروع شده و به تدریج سلول در الیه 

ی بزرگ شروع  ابتدا با یک شبكه  که در این روش   است  3گویند. روش بعدی هرس کردن شبكه می  2دادن شبكه 

ها کم یا زیاد نشده و تنها  . در این حالت سلولشوند های مشخصی را تضعیف و یا حذف می کرده و سپس وزن 

کامل حذف نمود. جهت انجام    صورت توان به  ها را نیز می یابد. همچنین بعضی از وزن ها کاهش می های آن وزن 

 استفاده کرد.  نیز یتتوان از راه تعیین حساس این عمل می 

 های شبکه  استفاده از روش نيوتون برای تنظيم وزن -1-5-4

باشد. این روش موازی  استفاده از روش نیوتون می   ،هاهای مورد استفاده جهت تنظیم وزن یكی از روش 

 شود.  ی دوم استفاده می الگوریتم پس انتشار خطا است که از مشتق مرتبه 

 

Saddle Point 
1 

Network growing 
2   

Network pruning 
3 
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(13-4                  )                         𝛿𝐸 = (∇𝐸|
𝑤=𝑤0

)𝑇𝛿𝑤 +
1

2!
𝛿𝑤

𝑇 (∇2𝐸|
𝑤=𝑤0

) 𝛿𝑤 + 𝐻. 𝑂. 𝑇 

(14-4                                                                                )⟹ 𝛿𝐸 ≈ 𝑔𝑇𝛿𝑤 +
1

2
𝛿𝑤

𝑇
. 𝐻. 𝛿𝑤 

𝑔ی اول: مشتق مرتبه 

 برای کمینه کردن این تابع هزینه باید از آن نسبت به متغیر آن مشتق گرفته و برابر با صفر قرار داده شود. 

(15-4                                                                 )𝜕(𝛿𝐸)

𝜕(𝛿𝑤)
= 𝑔 + 𝐻. 𝛿𝑤 = 0 ⟹ 𝛿𝑤 = −𝐻−1𝑔 

(16-4                                    )                                                              ⟹ ∆𝑤 = −𝐻−1𝑔 

(17-4                                                                              )⟹ 𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + ∆𝑤(𝑛) 

 ( :17-4(  و )16-4ی )با استفاده از رابطه

(18-4                                                                                )⟹ 𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) − 𝐻−1𝑔 

است. به ی دوم نیز استفاده شده ی اول از مشتق مرتبه در روش نیوتون عالوه بر استفاده کردن از مشتق مرتبه 

روش نیز همانند الگوریتم پس انتشار خطا به صورت  باشد. در این  همین دلیل این الگوریتم بسیار سریع می 

ی وارون ماتریس هِس دارد،  تكراری ادامه یافته تا خطا همگرا شود. این روش نیز به دلیل آنكه نیاز به محاسبه 

گردد، ممكن است که ماتریس به صورت تكین در آمده و  عالوه بر آنكه موجب افزایش حجم محاسبات می 

شود؛  ی دو تقریب زده می ی شبكه را با یک تابع درجه مچنین در روش نیوتون تابع هزینه وارون پذیر نباشد. ه

به وزن  از مرتبه بنابراین در صورتی که تابع هزینه نسبت  با    2ی  های شبكه  نیوتون  نباشد، همگرایی روش 

بسیار زیاد باشد.  های شبكه مشكل مواجه خواهد شد. این عمل در زمانی رخ خواهد داد که معموالً تعداد وزن 

ی عصبی  از این روش در شبكه عموماً  ها بسیار حساس است و در نتیجه  ی وزن روش نیوتون به مقدار اولیه 

شود. در روش شبه  استفاده می  2و کاذب نیوتون   1های شبه نیوتونگردد. به همین دلیل از روش استفاده نمی 

از تكین شدن آن جلوگیری می گردد. در روش کاذب  نیوتون ماتریس هِس به روش تكرار محاسبه شده و 

 

NewtonQuasi  
1   

Pseudo Newton 
2 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

شوند که این عمل از واگرا شدن الگوریتم  را نگه داشته می   𝑖𝑖نیوتون، در ماتریس هِس فقط مقادیر قطری  

 . [31] دهد اهش می جلوگیری کرده و همچنین حجم محاسباتی را نیز ک

ی  محل خطا در ریزشبکه  نی عصبی در جهت یافتاستفاده از شبکه  -6-4
DC 

که به شناسایی خطا با استفاده از سیستم چند معیار پرداخته شد، در این قسمت   3با توجه به فصل  

ی عصبی مورد استفاده جهت  د. شبكه گرد ی ی عصبی پرداخته مبه شناسایی محل خطا با استفاده از شبكه 

باشد. همچنین جهت آموزش این شبكه از اطالعاتی که هنگام  ی پرپسترون چند الیه می شناسایی خطا، شبكه

ی عصبی،  گردد. در جهت آزمایش شبكهشناسایی خطا در نقاط مختلف که در فصل قبل ارائه شد، استفاده می 

از ریزشبكه  از شبكه   DCی  در هر قسمت  انتخاب گردیده، سپس  نقاطی را به عنوان محل خطا  ی  مذکور، 

های ورودی را به عنوان  ی عصبی یک سری از داده شود. در شبكه عصبی جهت یافتن محل خطا استفاده می 

داده  به عنوان  را  و قسمتی  استفاده می آموزش شبكه  اعتبار سنجی  ریزشبكههای  به  شوند.  بررسی  ی مورد 

 باشد. می صورت زیر 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 [22] مورد بررسی DCی ( ریزشبكه 4-4شكل)

 Aوقوع خطا در قسمت   -1-6-4

های ورودی جهت  داده  دهد.، رخ می   2و    1ریزشبكه، میان دو باس    Aدر این حالت خطایی در قسمت   

باشند. قبل از وقوع خطا، با توجه  می   Aهای دو طرف کابل قسمت  ی عصبی در این حالت جریانآموزش شبكه 

باس شماره آنكه  تأمین می به شبكه  2ی  به  آن  توان شبكه توسط  از  و بخشی     ، گرددی اصلی متصل است 

در حال    1به سمت باس    2یان از طرف باس  باشد. همچنین جربنابراین جریان آن به سمت داخل شبكه می 

  جریان   درنتیجه  و  رودبه سمت محل خطا می   2و    1های  . در هنگام وقوع خطا، جریان از سمت باس استتزریق  

باشد. به عبارت  منفی می   1گیری شده از طرف باس  مثبت بوده و جریان اندازه   2گیری شده از طرف باس  اندازه

𝐼12دیگر    < 𝐼21و    0 > ی عصبی  جهت آموزش شبكه   %80و    %50،  %10های  باشد. حال به ازای خطا می   0

 باشند.های خطا در دو طرف کابل به صورت زیر می گیرد. این جریانمورد استفاده قرار می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 A( جریان مثبت کابل قسمت 5-4شكل)

 

 A( جریان منفی کابل قسمت 6-4شكل)

ها جهت آموزش  باشند، درصورت استفاده از آن های قبل از وقوع خطا با یكدیگر برابر می با توجه به آنكه جریان 

می شبكه که  ی عصبی سبب  است  این  آن  علت  شود.  مواجه  زیادی  با خطای  شبكه  این  که خروجی  شود 

تنها قسمتی از    دلیل به همین  های داده شده با یكدیگر برابر بوده و به صورت خطی جداپذیر نیستند.  ورودی 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

گردد که به صورت خطی جدا پذیر باشد که در این  ی عصبی استفاده می جریان را به عنوان آموزش شبكه 

ی عصبی مورد استفاده قرار  جهت آموزش شبكه   ثانیه  1.53تا    ثانیه   1.5حالت تنها جریان هنگام خطا یعنی از  

ی عصبی اعمال گردد که بیشترین  قسمتی از جریان به شبكه   گیرد. همچنین در این مدت زمان نیز باید می 

های فوق که به دو دسته  ی عصبی قرار داشته باشد. با توجه به جریان های شبكه مقدار جداپذیری میان ورودی 

ی عصبی مثبت و منفی جهت شناسایی  شوند، از دو شبكه های منفی تقسیم می های مثبت و جریانکلی جریان 

ی عصبی جهت نشان دادن محل خطا  و در نهایت نیز از میانگین این دو شبكه   گردد اده می محل خطا استف

 .  شوداستفاده می 

 طول کابل %17وقوع خطا در 

سلول در این    2ی پنهان و  های عصبی مثبت و منفی در نظر گرفته شده دارای یک الیه ابتدا شبكه 

ی عصبی، خطای آموزش و  های فوق به عنوان آموزش شبكه باشند. در این شرایط با اعمال جریانالیه می 

 شوند:های عصبی مثبت و منفی به صورت زیر می اعتبار سنجی شبكه 

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت با یک الیهوزش و اعتبار سنجی شبكه ( خطای آم7-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی با یک الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 8-4شكل)

 %17ی پنهان در خطای  ی عصبی با یک الیه( مقادیر خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه1-4جدول)

 ی عصبی نوع شبكه 
 (%خطای اعتبار سنجی) (%خطای آموزش )

 بیشینه خطا  حالت دائم  بیشینه خطا  حالت دائم 

 0.13 0.01 4.74 0.01 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.19 0.03 4.57 0.01 ی عصبی منفی شبكه 

های عصبی مثبت و منفی و میانگین مربعات خطای هر نمونه نیز در این حالت به  میانگین خروجی شبكه 

 باشند. ترتیب صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه9-4شكل)

 

 منفی ی عصبی مثبت و ( میانگین مربعات خطای هر نمونه در شبكه10-4شكل)

 

 



 

91 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 ( مقادیر محل خطا، خطای محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش 2-4جدول)

 ( %)خطای محل آزمایش (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 
بیشینه مربعات خطای 

 (%آزمایش)

 0.55 0.17 16.97 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.68 2.82 17.48 ی عصبی منفی شبكه 

باشند. به  می %2.82و   %0.17ی عصبی مثبت و منفی به ترتیب برابر با  در این شرایط خطای خروجی شبكه 

باشند. خطا می متر،    5.64و    متر   0.34های عصبی مثبت و منفی دارای خطای  عبارت دیگر هر یک از شبكه 

ی آن به صورت زیر خواهد  نتیجه   ، ی عصبی میانگین جهت محل یابی خطا استفاده شوددر صورتی که از شبكه 

 شد. 

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی میانگین مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه11-4شكل)

 ی عصبی میانگین و خطای آزمایش ( مقدار شبكه 3-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 1.29 17.22 میانگین ی عصبی شبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

ی  باشد. عمدهمی   متر   2.58یعنی    %1.29ص است خطای میانگین در این حالت برابر با  همانگونه که مشخ

ی  بت و منفی با دو الیه ثی عصبی مباشد. در صورتی که از شبكه ی عصبی منفی می این خطا مربوط به شبكه 

 ها به صورت زیر خواهد شد.  پنهان استفاده گردد، خطای آموزش و اعتبار سنجی آن 

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت با دو الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 12-4شكل)

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی منفی با دو الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 13-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی با دو الیه( مقادیر خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه4-4جدول)

 ی عصبی نوع شبكه 
 (%خطای اعتبار سنجی) (%خطای آموزش )

 بیشینه خطا  حالت دائم  بیشینه خطا  حالت دائم 

 0.03 0.01 6.09 0.01 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.06 0.01 5.01 0.01 ی عصبی منفی شبكه 

  باشند.ی عصبی مثبت و منفی آن نیز به صورت زیر می های شبكه همچنین خروجی 

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت و منفی با دو الیه( خروجی شبكه14-4شكل)

 باشد. ی عصبی نیز به صورت زیر می های شبكه میانگین مربعات خطای آموزش هر یک از نمونه 



 

94 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 ی عصبی مثبت و منفی ( میانگین مربعات خطای هر نمونه در شبكه15-4شكل)

 محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش ( مقادیر محل خطا، خطای 5-4جدول)

 ( %)خطای محل آزمایش (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 
بیشینه مربعات خطای 

 (%آزمایش)

 0.50 1.94 16.67 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.53 3.11 16.47 ی عصبی منفی شبكه 

باشند می   %3.11و    %1.94ی عصبی مثبت و منفی به ترتیب برابر با  های شبكه در این شرایط خطای خروجی 

ی عصبی مثبت و منفی با درصد  های شبكه باشد. در این شرایط خروجی می  متر 6.22و    متر 3.88که برابر با  

 ی عصبی نیز داریم: شبكه  اند. همچنین در صورت استفاده از میانگین این دو خطای بیشتری مواجه شده 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %17ی پنهان در خطای ی عصبی میانگین مثبت و منفی با دو الیه( خروجی شبكه16-4شكل)

 ی عصبی میانگین و خطای آزمایش ( مقدار شبكه6-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 %2.52 16.57 میانگین ی عصبی شبكه 

ی  ی عصبی با دوالیه باشد. در نتیجه در صورت استفاده از شبكه می   متر   5.04یا    %2.52خطای خروجی برابر با  

های پنهان درصد خطای خروجی افزایش پیدا کرده است. این عمل به علت استفاده از دو تابع غیر خطی در الیه 

اصله بگیرد. بنابراین لزوماً افزایش  ی عصبی از مقدار مطلوب خود فاست که خروجی شبكه پنهان سبب شده

تر  ی عصبی سبب پیچیده های شبكه افزایش تعداد الیه   بلكه  شودهای عصبی سبب بهتر شدن آن نمی تعداد الیه 

ی عصبی  ی پنهان برای شبكه توان بیش از دوالیه ی کولموگروف نمی. همچنین طبق قضیه گرددشدن آن می 

است، ای استفاده شده ی عصبی در این قسمت از روش دسته آموزش شبكه   در نظر گرفت. با توجه به آنكه جهت

ی پنهان در نظر گرفته شود که در  در صورتی که از روش بر خط جهت آموزش شبكه استفاده شود و دوالیه 

ی دوم از یک سلول خطی بهره گرفته شود،  ی پنهان اول از یک سلول غیر خطی استفاده شود و در الیه الیه

 خروجی آن به صورت زیر خواهد شد.نتیجه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 
 [22] %17ی عصبی برخط در خطای ( خروجی شبكه17-4شكل)

 ی عصبی بر خط و خطای آزمایش( مقدار خروجی شبكه 7-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 %6.82 18.16 برخطی عصبی شبكه 

گردد، محل خطا در این حالت دارای خطای بیشتری نسبت به حالتی است که از  همانگونه که مشاهده می 

شود. همچنین به علت آنكه از روش برخط جهت  ی عصبی استفاده می ای جهت آموزش شبكه روش دسته 

باشد  تفاوتی می های مختلف، خروجی دارای  مقادیر ماست، به ازای نمونه ی عصبی استفاده شده آموزش شبكه 

در تشخیص محل خطا باشیم. مزیت این روش در آن    یهایکه همین علت سبب شده است که شاهد پیک

گردد. اما در روش  است که محل خطا را در هنگام وقوع خطا و به همراه جداسازی محل خطا شناسایی می 

 د. گردای، محل خطا را بعد آنكه خطا بر طرف گردید محاسبه می آموزش دسته 

 Aطول کابل قسمت  %57وقوع خطا در 

ی عصبی در این قسمت نیز  های شبكه دهد. ورودی طول کابل رخ می   %57در این شرایط خطایی در   

ی عصبی متشكل  ی عصبی بهینه در نظر گرفته شده در این قسمت، شبكهباشد. شبكههمانند حالت قبل می 

های  باشد. خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه هان می ی پنی عصبی مثبت و منفی با یک الیه از دو شبكه 

 باشند. عصبی مثبت و منفی به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %57ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت با یک الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 18-4شكل)

 

 %57ی پنهان در خطای ی عصبی منفی با یک الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 19-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 ( مقادیر محل خطا، خطای محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش 8-4جدول)

 ی عصبی نوع شبكه 
 (%خطای اعتبار سنجی) (%خطای آموزش )

 بیشینه خطا  حالت دائم  بیشینه خطا  حالت دائم 

 0.16 0.01 4.58 0.01 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.02 0.01 2.95 0.01 ی عصبی منفی شبكه 

 باشند.ها به صورت نیز به ترتیب به صورت زیر میهای مثبت و منفی آنخروجی شبكه

 

 %57ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه20-4شكل)

 صورت زیر خواهد شد.ی عصبی نیز به همچنین میانگین مربعات خطای آموزش هر نمونه از شبكه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 ی عصبی مثبت و منفی ( میانگین مربعات خطای هر نمونه در شبكه21-4شكل)

 ( مقادیر محل خطا، خطای محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش 9-4جدول)

 ( %)خطای محل آزمایش (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 
بیشینه مربعات خطای 

 (%آزمایش)

 0.26 0.28 57.16 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.22 0.45 56.74 ی عصبی منفی شبكه 

باشند. به عبارت دیگر  می  %0.45و    %0.28های مثبت و منفی به ترتیب برابر با  در این شرایط خروجی شبكه 

باشند که در صورت استفاده  می   متر   0.9و    متر  0.56های مثبت و منفی به ترتیب برابر با  خطای خروجی شبكه 

 شود.از میانگین این دو شبكه جهت یافتن محل خطا به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %57ی پنهان در خطای ی عصبی میانگین مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه22-4شكل)

 ی عصبی میانگین و خطای آزمایش ( مقدار شبكه10-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 0.08 56.95 میانگین ی عصبی شبكه 

است.   متر  0.16یا   %0.08باشد که دارای خطایی به میزان  می  %56.95در این حالت خروجی شبكه برابر با  

ی عصبی  ی بهینه بودن شبكهبسیار کاهش پیدا کرده و نشان دهنده   %17این میزان خطا نسبت به خطای  

ی عصبی خروجی آن به  است. همچنین همانند حالت قبل در صورت استفاده از آموزش بر خط برای شبكه 

 صورت زیر خواهد شد.  

 

 [22] %57ی عصبی برخط در خطای ( خروجی شبكه23-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 ی عصبی بر خط و خطای آزمایش( مقدار خروجی شبكه11-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 0.73 57.42 برخط ی عصبیشبكه 

ای  ی عصبی بر خط دارای درصد خطای بیشتری نسبت به حالتی است که از روش دسته در این حالت نیز شبكه 

شود  ای محل خطا با دقت باالتری تخمین زده می استفاده از آموزش دسته استفاده گردد. بنابراین در صورت  

دسته  روش  در  محل خطا  شناسایی  زمان  مدت  می اما  بیشتر  برخط  روش  به  نسبت  دیرتر  ای  و خطا  باشد 

 گردد. شناسایی می

  Aطول کابل قسمت  %87وقوع خطا در 

دهد و توسط سیستم  طول کابل رخ می   %87در    ثانیه  1.5در این حالت یک خطای قطب به قطب در   

ای است که در  ی عصبی در نظر گرفته شده همان شبكهگردد. شبكه خطا برطرف می  ثانیه 1.53حفاظتی در  

های عصبی مثبت و منفی به ترتیب به صورت زیر  حالت قبل بررسی شد. خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 

 باشند. می 

 

 %87ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت با یک الیهار سنجی شبكه ( خطای آموزش و اعتب24-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %87ی پنهان در خطای ی عصبی منفی با یک الیه( خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه 25-4شكل)

 ( مقادیر محل خطا، خطای محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش 12-4جدول)

 ی عصبی نوع شبكه 
 (%اعتبار سنجی)خطای  (%خطای آموزش )

 بیشینه خطا  حالت دائم  بیشینه خطا  حالت دائم 

 0.07 0.01 3.09 0.01 ی عصبی مثبت شبكه 

 0.07 0.01 3.09 0.01 ی عصبی منفی شبكه 

های عصبی مثبت  ی عصبی مثبت و منفی و میانگین مربعات خطای هر نمونه نیز در شبكه های شبكه خروجی 

 باشد.می و منفی به صورت زیر  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 

 %87ی پنهان در خطای ی عصبی مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه26-4شكل)

 

 ی عصبی مثبت و منفی ( میانگین مربعات خطای هر نمونه در شبكه27-4شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 ( مقادیر محل خطا، خطای محل آزمایش و بیشینه مربعات خطای آزمایش 13-4جدول)

 ( %)خطای محل آزمایش (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 
بیشینه مربعات خطای 

 (%آزمایش)

 53.21 0.43 86.62 ی عصبی مثبت شبكه 

 52.46 0.19 87.17 ی عصبی منفی شبكه 

باشند که برابر  می  %0.19و    %0.43های مثبت و منفی به ترتیب دارای خطای  در این شرایط خروجی شبكه 

است. در صورت استفاده از میانگین این دو شبكه جهت یافتن محل خطا به صورت    متر   0.19و    متر  0.86با  

 زیر خواهد شد.  

 

 %87ی پنهان در خطای ی عصبی میانگین مثبت و منفی با یک الیه( خروجی شبكه28-4شكل)

 ی عصبی میانگین و خطای آزمایش ( مقدار شبكه14-4جدول)
 (%آزمایش)خطای  (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 0.11 86.90 میانگین ی عصبی شبكه 

است. به    %0.11باشد که دارای خطایی به میزان  می %86.9ی عصبی برابر با  در این شرایط خروجی شبكه 

ی عصبی مثبت و منفی و میانگین این دو شبكه خروجی دارای خطایی به  عبارت دیگر با استفاده از شبكه

ی عصبی نیز خروجی آن به  باشد. در صورت استفاده از روش بر خط جهت آموزش شبكه می  متر  0.22میزان  
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 صورت زیر خواهد شد.  

 

 [22] %87ی عصبی برخط در خطای ( خروجی شبكه29-4شكل)

 ی عصبی بر خط و خطای آزمایش( مقدار خروجی شبكه15-4جدول)
 (%خطای آزمایش) (%محل خطا ) ی عصبی نوع شبكه 

 0.52 87.46 برخط ی عصبیشبكه 

گردد. بنابراین  می های قبل، محل خطا با درصد خطای آزمایش بیشتری مواجه  در این حالت نیز همانند حالت

ی عصبی جهت شناسایی خطا، ای جهت آموزش شبكه طبق نتایج گرفته شده در باال، استفاده از روش دسته 

زند. تنها مزیتی که روش آموزش بر  باشد و محل خطا را با دقت بیشتری تخمین می بهتر از روش بر خط می 

اما از آنجایی که شناسایی    ؛ای استوزش دسته خط دارد آن است که زمان شناسایی محل خطا کمتر از روش آم

ها گردد و نیاز به یک اپراتور جهت بر طرف نمودن خطای دائمی در کابلمحل خطا بعد از وقوع خطا انجام می 

با دقت   انجام گیرد و هر چقدر که محل خطا  با سرعت  نیازی به آن نیست که شناسایی محل خطا  دارد، 

هزینه  شود،  زده  تخمین  به  بیشتری  تمایل  که  در صورتی  شد.  خواهد  کمتر  نمودن خطا  برطرف  ها جهت 

گردد. زیرا در  استفاده می   برخط ی عصبی باشد، حتما از روش  با استفاده از شبكه   شناسایی خطا در ریزشبكه 

ها، سبب آسیب رساندن به تجهیزات  صورت عمل نكردن سیستم حفاظتی در جهت جمع آوری اطالعات جریان 

باشد. به همین علت باید از روش بر خط  واهد شد. بنابراین هدف در آن تشخیص سریع خطا می ریزشبكه خ

 ی عصبی استفاده نمود.  جهت آموزش شبكه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 شناسایی خطا در نقاط مختلف شبکه -2-6-4

ی عصبی در جهت یافتن محل  در این شرایط با ایجاد خطا در نقاط مختلف شبكه به بررسی شبكه 

ها تغییر  های پنهان آن های عصبی مثبت و منفی تعداد الیه شود که در این حالت در شبكه خطا پرداخته می 

ی عصبی  ی مذکور دارای یک شبكه ی عصبی بهینه تعیین گردد. هر قسمت از ریزشبكه داده شده تا شبكه 

 باشد. جدولی عصبی بهنیه در هر قسمت با یكدیگر متفاوت می به خودش است و در نتیجه شبكه   صوصمخ

های عصبی مثبت ، منفی و میانگین و همچنین درصد خطای خروجی  ی خروجی شبكه ( بیان کننده 16-4)

مثبت    ی عصبی( نیز بیان کننده درصد خطای آموزش شبكه17-4باشد. همچنین جدول)ها می هر یک از آن 

باشد. همچنین در این جدول میانگین و منفی و خطای اعتبار سنجی در دو مقدار حالت دائم و بیشینه خطا می 

 است. های هصبی مثبت و منفی بیان شده مربعات خطای هر نمونه در شبكه

صبی  ی عاز ریزشبكه، شبكه   Dو    A  ،Cهای  با توجه به نتایج گرفته شده از دو جدول ذکر شده، در قسمت

ی  ی عصبی مثبت ومنفی تشكیل شده است که هرکدام دارای دوالیه بهنیه جهت یافتن محل خطا، از دو شبكه 

ی عصبی  ی پنهان و شبكه ی عصبی مثبت با داشتن دوالیه شبكه    Bباشند. اما در قسمتپنهان غیرخطی می 

ریزشبكه نیز جهت    E. قسمت کنند  توانند بهترین خروجی را ایجادی پنهان می تنها با داشتن یک الیه منفی 

ی عصبی  ی پنهان و یک شبكه ی عصبی مثبت با یک الیه ی عصبی، به یک شبكه یافتن محل خطا توسط شبكه 

ی  باشد. بنابراین با توجه ساختار شبكه و نوع خطا در هر قسمت، شبكه ی پنهان نیازمند می منفی با دو الیه 

 ردد تا محل خطا به صورت دقیق شناسایی شود.  عصبی متناسب با آن قسمت باید انتخاب گ
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 های عصبی مثبت، منفی و میانگین با ایجاد خطا در نقاط مختلف( مقادیر خروجی شبكه 16-4جدول)

قسمت 

 خطا دار 

 %محل خطا 

 )نوع خطا( 

تعداد  

های الیه

ی شبکه

عصبی 

 مثبت

تعداد  

های الیه

ی شبکه

عصبی 

 منفی

خروجی  

ی شبکه

عصبی 

 % مثبت

خروجی  

ی شبکه

عصبی 

 %منفی

خروجی  

ی شبکه

عصبی 

 %ميانگين

خطای  

ی شبکه

عصبی 

 %مثبت

خطای  

ی شبکه

عصبی 

 %منفی

خطای  

ی شبکه

عصبی 

 %ميانگين

A 

17(𝑃𝑃) 
1 1 16.97 17.48 17.22 0.17 2.82 1.29 

2 2 16.67 16.47 16.57 1.94 3.11 2.52 

57(𝑃𝑃) 2 2 57.16 56.74 56.95 0.28 0.45 0.08 

87(𝑃𝑃) 2 2 86.62 87.17 86.9 0.43 0.19 0.11 

B 
50(𝑃𝑃) 

1 1 50.47 51.89 51.27 0.94 3.78 2.54 

2 2 50.43 52.97 51.70 0.86 5.94 3.4 

2 1 − − 51.89 − − 1.68 

75(𝑃𝑃) 2 1 72.42 78.70 75.41 3.44 4.50 0.546 

C 
30(𝑃𝑃) 

1 1 30.98 31.31 31.15 3.20 4.63 3.83 

2 2 30.59 30.82 30.71 1.96 2.73 2.36 

60(𝑃𝑃) 2 2 57.54 60.98 59.26 4.1 1.63 1.23 

D 60(𝑃𝑃) 
1 1 62.58 63.14 62.86 4.30 5.23 4.7 

2 2 64.00 63.37 63.68 6.66 5.61 6.13 

E 
30(𝑃𝑃) 

1 1 29.77 30.91 30.341 0.76 3.03 1.13 

2 2 30.49 30.04 30.26 1.63 0.13 0.86 

1 2 − − 30.139 − − 0.46 

70(𝑃𝑃) 1 2 69.97 70.47 70.24 0.04 0.67 0.34 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 ی عصبی مثبت، منفی و میانگین و میانگین مربعات خطای آموزش( مقادیر خطای آموزش و اعتبار سنجی شبكه17-4جدول)

قسمت 

خطا  

 دار 

محل خطا  

% 

 )نوع خطا( 

تعداد  

 هایالیه

 پهنان

ی شبکه

عصبی 

 مثبت

تعداد  

 هایالیه

 پهنان

ی شبکه

عصبی 

 مثبت

 خطای آموزش

ی عصبی شبکه

 % مثبت

 خطای آموزش

ی عصبی شبکه

 %منفی

اعتبار  خطای 

ی شبکهسنجی 

 %عصبی مثبت

اعتبار سنجی  خطای 

ی عصبی شبکه

 %نفیم

حالت 

 دائم 

بيشينه  

 خطا 

حالت 

 دائم 

بيشنيه  

 خطا 

حالت 

 دائم 

بيشينه  

 خطا 

حالت 

 دائم 

بيشينه  

 خطا 

A 

17(𝑃𝑃) 
1 1 0.01 4.74 0.01 4057 0.01 0.13 0.03 0.19 

2 2 0.01 6.09 0.01 5.01 0.01 0.03 0.01 0.06 

57(𝑃𝑃) 2 2 0.01 4.58 0.01 2.95 0.01 0.16 0.01 0.02 

87(𝑃𝑃) 2 2 0.01 3.09 0.01 3.09 0.01 0.07 0.01 0.07 

B 
50(𝑃𝑃) 

1 1 0.11 4.62 0.01 4.71 0.11 1.23 0.01 2.19 

2 2 0.12 3.06 0.01 2.46 0.16 4.92 0.01 2.46 

75(𝑃𝑃) 2 1 0.01 4.37 0.01 2.84 0.01 1.7 0.01 0.27 

C 30(𝑃𝑃) 
1 1 0.003 3.98 0.001 4.50 0.003 1.47 0.001 0.14 

2 2 0.002 5.78 0.001 9.91 0.002 2.43 0.001 13.55 

D 60(𝑃𝑃) 
1 1 0.02 2.13 0.04 3.76 0.03 0.17 0.04 0.74 

2 2 0.02 2.00 0.02 16.14 0.02 0.51 0.02 5.47 

E 
30(𝑃𝑃) 

1 1 0.02 4.71 0.01 2.94 0.02 4.62 0.01 0.04 

2 2 0.009 7.10 0.013 4.01 0.009 0.44 0.013 0.25 

70(𝑃𝑃) 1 2 0.01 5.32 0.006 6.81 0.01 0.62 0.006 0.07 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبیخطا با روش شبکه  یابیمحل

 بندیجمع  -7-4

موزش  آپرداخته شد. جهت    یابی خطا در ریزشبكه ی عصبی به محل در این فصل با استفاده از شبكه

ی  های دو طرف کابل جهت آموزش شبكه ی عصبی، در نقاط مختلف شبكه خطا ایجاد کرده و از جریان شبكه

شده  استفاده  برای  عصبی  شبكه است.  خروجی  که  نزدیک آن  خطا  واقعی  مقدار  به  عصبی  از ی  باشد  تر 

بودن  قسمت پذیر  به عبارت دیگر در جهت جدا  باشند  با یكدیگر متفاوت  استفاده شده که  از جریان  هایی 

ی عصبی در نظر  شود. شبكهی عصبی استفاده می ها تنها از قسمت خطا دار جریان جهت آموزش شبكه ورودی 

باشد و در  بت و منفی می ثهای مخطا   ی عصبی مثبت و منفی برای جریان متشكل از دو شبكه گرفته شده،  

ی عصبی  شود. با توجه به آنكه شبكه ی عصبی میانگین استفاده می ها برای شبكه نهایت از میانگین خروجی آن 

ررسی کرده و متناسب با ساختار  ها به ازای هر الیه را ب ی پنهان داشته باشد، نتایج آن تواند یک و یا دو الیه می 

ی  های مناسب در هر شبكه ی عصبی در جهت یافتن محل خطا، تعداد الیه ریزشبكه و خروجی مطلوب شبكه

های عصبی مثبت و منفی هر کدام شامل  ی مذکور، شبكه گردد. در سه قسمت از ریزشبكه عصبی انتخاب می 

 کند.  ی پنهان بهتر عمل می های عصبی با یک الیه از شبكه   باشند و در دو قسمت دیگر یكی ی پنهان می دو الیه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            5فصل

 ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه
 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 مقدمه  -1-5

جه  وشود. با تی عصبی پرداخته می در این قسمت به شناسایی خطا در ریزشبكه با استفاده از شبكه 

باشد، با ایجاد خطا در نقاط مختلف و مشخص شدن زمان وقوع  می ی عصبی نیازمند آموزش  به آنكه شبكه 

های حفاظت دارد،  هایی که این روش نسبت به سایر روش بیند. یكی از مزیت ی عصبی آموزش می خطا، شبكه 

، نیازی به تغییر در تنظیمات  باشد. به عبارت دیگر با تغییر ساختار شبكهانعطاف پذیر بودن سیستم حفاظتی می 

نمی حفاظ ریزشبكه  آموزش ت  ایجاد  با  که  است  کافی  تنها  و  را  در شبكه   مناسب  باشد  آن  بتوان  ی عصبی 

توان به  های این روش می متناسب با ساختار شبكه کرده و با سایر ادوات قدرت هماهنگ باشد. از دیگر مزیت 

 هایاست که در سیستم  وابسته نبودن سیستم حفاظتی به نوع خطا و مقاومت خطا اشاره نمود؛ این در حالی

، با توجه به آنكه جریان خطا به مقدار مقاومت خطا بستگی دارد و  تفاضلینظیر حفاظت    حفاظتی متداول

گردد در نتیجه ممكن است که  آن تعیین می   ای حفاظت جریان تفاضلی متناسب بهمچنین مقدار حدآستانه 

های  ند.حفاظت سیستم چند معیار نیز در خطا های با مقاومت بزرگ به درستی نتواند عمل کبه ازای خطا 

 شوند. گردد، دارای زمان عملكرد نسبتاً بیشتری می که مقاومت خطا بیشتر می   DCی زمین در ریزشبكه 

باشد تا بتوان در کمترین  ی عصبی با آموزش برخط می ی عصبی مورد استفاده در این حالت، شبكه شبكه

ی اطالعات ابتدا ای استفاده شود، باید کلیه صورتی که از آموزش دسته زمان ممكن خطا شناسایی گردد. در  

  و سپس   جمع آوری گردد و این بدان معناست که باید خطا رخ دهد و بعد از چند ثانیه که خطا ادامه پیدا کرد 

که خطا به مدت چندین   شودل سبب می ی عصبی اعمال نمود که این عماطالعات را در جهت آموزش شبكه

ی عصبی با آموزش بر خط  به همین علت از شبكه  ی عصبی آموزش ببیند؛بماند تا شبكهه در شبكه باقی ثانی

گردد تا خطا در کمترین حالت ممكن شناسایی شود. مزیت استفاده از این روش نسبت به حالت  استفاده می 

رو شود که به طور  یز روبه ن  اشتباهاتیباشد اما ممكن است که با  ای، سرعت عملكرد باالتر می آموزش دسته 

توان با استفاده از یک سیستم حفاظتی  مثال در هنگام وقوع خطا، دستور قطع نادرست ارسال گردد که می 

 هایی جلوگیری کرد.  دیگر از ایجاد چنین دستور 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

شود  شود که این عمل سبب می ی عصبی از مقدار تغییرات جریان خطا استفاده می جهت آموزش شبكه 

های دو طرف  ی عصبی با دقت بیشتری خطا را شناسایی کرده و دستور قطع را به درستی به کلید که شبكه 

 کابل ارسال کند.  

 ی عصبی در شناسایی خطا در ریزشبکهاستفاده از شبکه -2-5

 باشد.می 4و  3های ی مذکور در فصلهمان ریزشبكهی مورد بررسی در این حالت، ریزشبكه 

 

 [22] ی مورد بررسی( ریزشبكه 1-5شكل)

ریزشبكه   حفاظت  قسمت جهت  در  فوق،  شبكه ی  یک  از  ریزشبكه  مختلف  جداگانه  های  عصبی  ی 

های دو طرف هر قسمت ارسال شده  ی عصبی به کلید دستور قطع ارسال شده توسط شبكه   و  شوداستفاده می 

ی عصبی  ی عصبی استفاده شده در این حالت، یک شبكه گردد. شبكه و قسمت خطا دار از ریزشبكه جدا می 

دو  های  علت آن سرعت در افزایش شناسایی خطا است. زمان عملكرد کلید   که   باشد ی پنهان می با یک الیه 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

شود که این مقدار باید به زمان شناسایی خطا اضافه  در نظر گرفته می   ثانیهمیلی   20طرف کابل نیز برابر با  

هایی گردد تا زمان عملكرد سیستم حفاظتی بدست آید. جهت بررسی عملكرد سیستم حفاظتی مذکور، خطا 

 .  شوددر نقاط مختلف ریزشبكه اعمال می 

 Aقسمت کابل طول  %50وقوع خطا در   -5-2-1

ی دهد. در این حالت سللیسللتم شللبكهرخ می 2 و   1بین دو باس   ثانیه 1.5در این شللرایط خطا در   

 کند.های دو طرف کابل به صورت زیر ارسال میعصبی، دستور خطا را به کلید 

 

 Aی عصبی در خطای قسمت ( زمان عملكرد سیستم حفاظتی شبكه 2-5شكل)

ها، خطا در  شلود و تا زمان عملكرد کلید شلناسلایی می  ثانیه 1.51ی عصلبی در این حالت در  خطا توسلط شلبكه

 های خطای دو طرف کابل به صورت زیر خواهند شد. شود. در این حالت جریانبر طرف می ثانیه 1.53
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 

 Aدر اثر خطای قسمت  Aجریان خطای ابتدای کابل قسمت ( 3-5شكل)

 

 Aدر اثر خطای قسمت  A( جریان خطای انتهای کابل قسمت 4-5شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 Aهای کابل قسمت ( بیشینه جریان1-5جدول)

 کابل

 Aقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶21 1.185 

𝐶12 −0.267 

به سمت محل    2ی  در صورت مقایسه کردن این روش با روش حفاظتی با چند معیار جریانی که از باس شماره 

رود در  که به سمت محل خطا می   1ی  رود تقریباً برابر هستند اما جریانی که از طرف باس شمارهخطا می 

حفاظتی با چند معیار   است. این سیستم حفاظتی خطا را نسبت به سیستمکاهش پیدا کرده   %19.57حدود  

نیز به صورت زیر    5و     1های شمارههای باس کند. همچنین ولتاژتر شناسایی میسریع   ثانیه میلی   2در حدود  

 خواهد شد. 

 

 Aثر خطای قسمت ادر  1( ولتاژ باس 5-5شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 

 Aدر اثر خطای قسمت  2( ولتاژ باس 6-5شكل)

 د. نباش به صورت زیر مینیز مقادیر کمینه ولتاژ و بیشترین افت ولتاژ ایجاد شده در این دو باس 

 A( کمینه ولتاژ و بیشینه افت ولتاژ ایجاد شده در قسمت 2-5جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.034 1.166 1باس 

 0.032 1.168 5باس 

نسبت به حالتی که از سیستم حفاظتی با چند معیار    5و    1در این شرایط افت ولتاژ ایجاد شده در دو باس  

شود. در این شرایط میزان بهبود ولتاژ در دو  باشد و سبب بهبودی ولتاژ ریزشبكه می استفاده شود، کمتر می 

 باشد. می  %9.37و    %10.52به ترتیب برابر با   5و  1باس 

 Bطول کابل قسمت  %40وقوع خطا در  -2-2-5

 1.5طول کابل و در   %40خطایی قطب به قطب در   3و    2ی  در این شللرایط بین دو باس شللماره 

 گردد.ی عصبی به صورت زیر ارسال میدهد. در این شرایط دستور قطع توسط شبكهرخ می ثانیه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 

 Bی عصبی در خطای قسمت زمان عملكرد سیستم حفاظتی شبكه  (7-5شكل)

فوق، شبكه  به شكل  توجه  را در  با  به زمان عملكرد    ثانیه  1.508ی عصبی خطا  با توجه  و  شناسایی کرده 

های بعدی دستور قطع جریان خطا  . پالسگردد بر طرف می   ثانیه  1.528  های دو طرف کابل، خطا درکلید 

های دو طرف کابل عمل  با اولین دستور قطع کلید تأثیری در عملكرد حفاظت ریزشبكه نخواهد گذاشت، زیرا  

وصل مجدد نخواهند شد. این مدت مشخص   ،هاکلید گردد و تا مدت زمان مشخصی کرده و خطا فوراً جدا می 

ی  زن  های گذرا از کلید ی کلید و یا اپراتور سیستم ارائه گردد. جهت برطرف نمودن خطاتواند توسط سازندهمی 

کنند  بكه جلوگیری می ش ولتاژ استفاده نموده و برای مدت مشخصی از انتقال توان در داخل ریزهای منبع  مبدل

شكل موج ولتاژ در دو    پذیرد.های منبع ولتاژ صورت می های موازی معكوس در مبدلکه این عمل توسط دیود 

 به صورت زیر خواهد شد.   در این شرایط  سر کابل
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 

 Bدر اثر خطای قسمت  Bقسمت   جریان خطای ابتدای کابل (8-5شكل)

 
 Bدر اثر خطای قسمت  Bجریان خطای انتهای کابل قسمت  (9-5شكل)

 باشند.های خطای دو طرف کابل به صورت زیر میبا توجه به شكل فوق مقادیر جریان
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 Bهای کابل قسمت بیشینه جریان (3-5جدول)

 کابل

 Bقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶32 0.537 

𝐶23 −0.860 

 باشند. نیز به صورت زیر می 3و  2همچنین مقادیر ولتاژ های باس 

 

 Bدر ثر خطای قسمت  2ولتاژ باس  (10-5شكل)

 

 Bدر ثر خطای قسمت  3( ولتاژ باس 11-5شكل)
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 ها به صورت زیر است.که مقادیر ولتاژ باس 

 B( کمینه ولتاژ و بیشینه افت ولتاژ ایجاد شده در قسمت 4-5جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.024 1.176 2باس 

 0.007 1.193 3باس 

ی  ی این روش حفاظت با روش سیستم چند معیار، بیشینه جریان ایجاد شده از طرف باس شماره در مقایسه 

با    3 برابر  این حالت  با    ؛است  کیلوآمپر  0.537در  برابر  معیار  با سیستم چند    0.975اما در روش حفاظت 

جریانی که از  کاهش پیدا کرده است. همچنین   %44.92بنابراین جریان خطا در حدود    .باشد می   آمپرکیلو 

  ی باشد این در حالمی   آمپر کیلو   0.860رود برابر با  به سمت محل خطا در این حالت می  2ی  طرف باس شماره 

برابر با   2ی است که در صورت استفاده از سیستم با چند معیار جریان خطای ایجاد شده از طرف باس شماره

در    2  باس کاهش یافته است. همچنین در مورد ولتاژ   %51.95باشد. بنابراین جریان خطا  می   آمپر کیلو   1.790

در   3ی است. همچنین ولتاژ باس شمارهبهبود یافته  %83.72مقایسه با روش سیستم با چند معیار به مقدار  

 افت ولتاژ بیشتری داشته است.   %4.1حدود  

 Cقسمت کابل طول  %80وقوع خطا در  -5-2-3

ی عصلبی به صلورت زیر رخ داده و توسلط سلیسلتم حفاظتی شلبكهثانیه   1.5در این شلرایط خطا در  

 گردد.مشخص می
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 

 Cی در خطای قسمت ی عصبزمان عملكرد سیستم حفاظتی شبكه (12-5شكل)

های  گردد. مقدار جریانخطا بر طرف می   ثانیه   1.526یی گردیده و در  اشناس   ثانیه  1.506در این شرایط خطا در  

 باشند. برابر با زیر می  4و   3 های ایجاد شده در دو باس دو طرف کابل و افت ولتاژ

 Cهای کابل قسمت بیشینه جریان (5-5جدول)

 کابل

 Cقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶43 1.196 

𝐶34 −0.121 

 C( کمینه ولتاژ و بیشینه افت ولتاژ ایجاد شده در قسمت 6-5جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.016 1.184 2باس 

 0.016 1.184 3باس 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

است و تنها جریانی که از سمت  در این حالت نسبت به استفاده از سیستم چند معیار تغییر چندانی ایجاد نشده 

 است. کاهش پیدا کرده  %22.43رود کمتر شده است و به میزان به سمت محل خطا می  4ی باس شماره

  Dکابل قسمت طول  %50وقوع خطا در  -4-2-5

ی عصبی به دهد، در این شرایط شبكهرخ می  ثانیه 1.5در    5و   4در این حالت خطایی میان دو باس 

 صورت زیر خطا را تشخیص خواهد داد. 

 

 Dی عصبی در خطای قسمت زمان عملكرد سیستم حفاظتی شبكه (13-5شكل)

توسط شبكه زمان تشخیص خطا  این شرایط  با  در  برابر  زمان  می ثانیه    1.514ی عصبی  نتیجه  در  و  باشد 

خواهد شد. زمان تشخیص خطا در این حالت    ثانیه   1.534ی اصلی برابر با  جداسازی قسمت خطا دار از شبكه

ر خواهد شد. در این شرایط  تکند   ثانیه   1نسبت به زمانی که از سیستم حفاظتی با چند معیار استفاده شود،  

 شوند.مقادیر ولتاژ و جریان به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 Dهای کابل قسمت بیشینه جریان (7-5جدول)

 کابل

 Dقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶45 1.701 

𝐶54 0.528 

 D( کمینه ولتاژ و بیشینه افت ولتاژ ایجاد شده در قسمت 8-5جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.013 1.187 4باس 

 0.064 1.136 5باس 

به سمت محل خطا افزایش یافته و همچنین افت ولتاژ ناشی   4در این حالت جریان اعمال شده از طرف باس 

 از خطا در این حالت تقریباً برابر با حالتی است که از سیستم چند معیار استفاده گردد.  

 Eطول کابل  قسمت   %60وقوع خطا در  -5-2-5

دهد، می   رخ   ثانیه  1.5که در    1و    5ی  میان دو باس شماره   Eکابل قسمت    %60با ایجاد خطا در طول  

ی عصبی خطا را مطابق شكل  گیرد. این شبكه ی عصبی مورد بررسی قرار می عملكرد سیستم حفاظتی شبكه

 دهد.زیر تشخیص می 
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 Eی عصبی در خطای قسمت زمان عملكرد سیستم حفاظتی شبكه (14-5شكل)

  20برطرف شدن خطا نیز شناسایی گردیده و تا زمان    ثانیه   1.512زمان شناسایی خطا در این حالت برابر با  

شود که در مقایسه با سیستم با چند  برطرف می   ثانیه  1.532انجامد و در نتیجه خطا در  به طول می   ثانیهمیلی 

گردیده دیر   ثانیه میلی   2معیار   شناسایی  خطا  جریان تر  مقادیر  شرایط  این  در  و  است.  کابل  به  ورودی  های 

 نیز به صورت زیر خواهند شد.   5و   1ی های دو باس شمارهولتاژ 

 Eهای کابل قسمت بیشینه جریان (9-5جدول)

 کابل

 Eقسمت 

 بیشنیه جریان 

𝐼[kA] 

𝐶51 −0.528 

𝐶15 0.920 
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 E( کمینه ولتاژ و بیشینه افت ولتاژ ایجاد شده در قسمت 10-5جدول)

 باس 
 کمینه ولتاژ 

(𝑉𝑚𝑖𝑛[kV]) 

 بیشترین افت ولتاژ 

𝛥𝑉𝑚𝑎𝑥[kV] 

 0.038 1.162 1باس 

 0.043 1.157 5باس 

ی عصبی در جداسازی خطا، میزان  تر عمل کردن شبكه رفت به علت دیر در این شرایط همانگونه که انتظار می 

به میزان    5ی  ایجاد شده از طرف باس شماره  کند. جریانبیشینه جریان خطا و کمینه ولتاژ افزایش پیدا می 

افزایش داشته   %17.64ه میزان  رود ببه سمت محل خطا می  1ی و جریانی که از سمت باس شماره 4.97%

افت ولتاژ بیشتر نسبت به    %2.38و    %8.57به ترتیب به میزان    5و    1ی  است. همچنین ولتاژ باس شماره

 باشد. حالتی که از سیستم چند معیار استفاده گردد، می 

بیشینه جریان ولتاژ به صورت خالصه  افت  بیشینه  و  ازای خهای خطا  به  در شبكه  ایجاد شده  های طا های 

 باشد.گوناگون به صورت زیر می 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  ی عصبی شناسایی خطا با استفاده از شبکه 

 ی عصبیمقادیر ولتاژ و جریان با ایجاد خطا در نقاط مختلف شبكه با حفاظت شبكه (11-5جدول)

 قسمت خطا دار 
  %محل خطا

 )نوع خطا( 

زمان عملکرد 

سيستم 

 حفاظتی 

[s] 

 عمل کردن سيستم حفاظتی 

 بيشينه جریان خطا

[kA] 

 ولتاژبيشنيه افت 

[kV] 

 انتهای کابل  ابتدای کابل  انتهای کابل  ابتدای کابل 

A 50(PP) 1.53 1.185 −0.267 0.034 0.032 

B 40(PP) 1.528 0.537 −0.860 0.024 0.007 

C 80(PP) 1.523 1.196 −0.121 0.016 0.016 

D 50(PP) 1.534 1.701 0.528 0.013 0.064 

E 60(PP) 1.532 −0.528 0.920 0.038 0.043 

تری نسبت به سیستم با چند  ی عصبی دارای زمان عملكرد سریع به صورت کلی سیستم حفاظتی از نوع شبكه 

باشد. در اثر  های پنهان شبكه می های آن و تعداد الیه معیار دارد. اما این روش نیازمند تنظیم مناسب وزن 

های قطع  ن عملكرد افزایش یافته و یا دچار ارسال دستور شود که زماها سبب می انتخاب نادرست هر یک از آن 

 است. شود که خطا رخ نداده هایی می در زمان

 بندیجمع -3-5

ی عصبی پرداخته  با استفاده از شبكه   DCهای  در این فصل یک روش پیشنهادی جهت حفاظت ریزشبكه 

ی پنهان بوده تا بتواند  ی عصبی با یک الیه ی عصبی مورد استفاده قرار گرفته، یک شبكهاست. شبكهشده
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ات اشتباهی را ارسال  های شبكه ممكن است که دستورسرعت عملكرد خود را افزایش دهد اما در بعضی از خطا

توان از یک سیستم حفاظتی دیگر  کند به همین خاطر جهت جلوگیری کردن از ارسال چنین دستوراتی می 

باشد تا بتواند خطا را  ی عصبی مذکور از نوع بر خط میدر کنار آن استفاده نمود. همچنین آموزش شبكه 

شبسریع از  استفاده  در صورت  که  حالی  در  کند؛  شناسایی  ابتدا  كه تر  باید  برون خط  آموزش  با  عصبی  ی 

ی عصبی  های جریان خطا را به شبكه های خطایی در شبكه رخ دهد و بعد از گذشت چند ثانیه، ورودی جریان

شود که مدت زمان خطا افزایش یافته و سبب آسیب رسیدن به سایر تجهیزات  اعمال کرد. این روش سبب می

گردد.  می 



 

 

 

 

 

 

 

                                               6فصل

 گيری و پيشنهاداتنتيجه
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  گيری و پيشنهادات نتيجه

 گيری نتيجه -1-6

شبكه   آمدن  به وجود  پراکنده سبب  تولیدات  افزایش  قدرت  با  سیستم  در  ریزشبكه  عنوان  با  هایی 

ریزشبكهشده این  ریزشبكه است.  دو صورت  به  ریزشبكه   DCهای  ها  دو خطای    دارند که  وجود  ACهای  و 

وجود دارد عبارتند از خطای قطب به قطب و خطای قطب به زمین. خطای    DCی  ای که در ریزشبكه عمده

باشد اما خطای قطب به زمین به علت  قطب به قطب به علت کم بودن امپدانس خطا، دارای جریان باال می

  DCهای های همراه با قوس در ریزشبكه اتواند سبب آسیب رساندن به ایمنی افراد شود. خطداشتن قوس می 

 گردد.  با سلول خورشیدی بیشتر مشاهده می 

باشد. مبنای این روش حفاظت، قواعد  های شناسایی خطا استفاده از سیستم با چند معیار می یكی از روش 

قاعده    10دهد. این  حفاظت سیستم را انجام می   ،ی کلیقاعده   10که در این سیستم با استفاده از  است فازی  

  عنصر یری جریان در دو سر یک  گباشد به صورتی که با اندازه بر مبنای جهت جریان و تغییرات جریان می 

مورد حفاظت دارای دو سر با فواصل طوالنی    عنصررا انجام داد. در صورتی که    توان حفاظت آن مشخص می 

های ریزشبكه اشاره نمود، نیازمند یک سیستم مخابراتی جهت برقراری  توان به کابلباشد که به طور مثال می 

باشد. در این روش از حفاظت از یک کنترلر فرمانده و  به یكدیگر می   عنصرارتباط و ارسال اطالعات از دو سر  

گیری جریان و ارسال آن به کنترلر  اندازه   بری کنترلر فرماناست که وظیفه دو کنترلر فرمانپذیر استفاده شده

بتواند  ی نرخ تغییرات جریان و جهت جریان را دارد تا  ی محاسبه وظیفه   دهباشد و کنترلر فرمانمی   دهفرمان

به   فرمانده  کنترلر  توسط  قطع  آنكه دستور  از  پس  بگیرد.  قطع  ارسال دستور  در جهت  را  مناسبی  تصمیم 

های گردد در نتیجه باید زمان عملكرد کلید دار ارسال گردید، خطا بر طرف می خطا  عنصر های دو طرف  کلید 

توان به موارد زیر اشاره  ن روش می نیز در جهت رفع خطا در نظر گرفت. از جمله مزایای ای  نصر عدو طرف  

 نمود: 

 ایقابلیت عملكرد حفاظت در دو حالت متصل به شبكه و جزیره  •

 ی قطب به قطب زمان عملكرد نسبتاً مناسب در خطا •
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 وابسته نبودن آن به سطح جریان خطا  •

 ها در برابر خطا بار قابلیت حفاظت باس  •

از نوع قطب به زمین باشد و یا با باال بودن مقاومت خطا،  عملكرد سیستم با چند معیار در مواردی که خطا  

نكه خطای با مقاومت  آکند. اما از طرفی دیگر با توجه به  تر شناسایی می بسیار کندتر عمل کرده و خطا را دیر 

تر شناسایی شدن آن موجب  باال و یا خطای زمین دارای سطح اتصال کوتاه باالیی نبوده و در نتیجه با دیر 

    چندانی به تجهیزات نخواهد شد.رسیدن آسیب 

باشد. یابی خطا بعد از وقوع خطا در ریزشبكه می محل  DCهای  یكی دیگر از مشكالت موجود در ریزشبكه 

توان به استفاده از حفاظت  وجود دارد که می   DCهای  های متعددی جهت شناسایی خطا در ریزشبكه روش 

بر  مبتنی  کرنل  روش  از  استفاده  زمان   دیستانس،  سلول -تبدیل  در  از  فرکانس  استفاده  و  خورشیدی  های 

 ها اشاره نمود.  های عصبی در ریزشبكه شبكه

باشد اما ساختار این حفاظت با ترین نوع شناسایی محل خطا می حفاظت دیستانس مطرح شده، ساده 

قوی بوده و  هایی که به صورت حلمتفاوت است. همچنین در ریزشبكه   ACهای  حفاظت دیستانس در شبكه 

ی بیشتری تخمین  ح کارآمد نبوده و محل خطا را با فاصله رباشد، این طها میDGدارای تولیدات پراکنده نظیر  

 زند. می 

های خورشیدی به صورت  ی مبتنی بر انرژی خورشیدی به  علت آنكه ساختار پنلتولیدات پراکنده 

های موجود  شود. خطا های همراه با قوس می ایجاد خطا   اند، سبب افزایشموازی و یا سری با یكدیگر قرار گرفته 

های  . در اینجا از روش استهای قوس زمین  ای و خطاهای بیرونی، درون رشته در سلول خورشیدی شامل خطا

های قوس انرژی خورشیدی مورد استفاده  گیری خازن زمین جهت شناسایی خطابازتاب سنجی زمان و اندازه 

اینگونه شبكه هاگیرد. روش قرار می  آنالیز مشخصه ی شناسایی خطا در  بر اساس  به  ها  ی  دسته   4ی جریان 

 شوند. فرکانس تقسیم می -روش زمان، روش فرکانسی، مقیاس زمانی و روش زمان

باشد.  های عصبی می گیری از شبكه یابی خطا استفاده کرد، بهره توان جهت محل روش دیگری که می  
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ی پنهان آن توابع غیرخطی قرار دارند و با  مختلفی هستند که در قسمت الیه   هایها دارای الیه این شبكه

توان محل وقوع خطا در ریزشبكه را تشخیص داد. با توجه به آنكه  ی عصبی می آموزش دادن مناسب شبكه 

  کند، های حلقوی به علت وجود تولیدات پراکنده به صورت غیرخطی تغییر می تغییرات امپدانس درون ریزشبكه

های  تواند مفید باشد. جهت آموزش شبكه ها می ی پنهان آن های عصبی با توجه به وجود الیه استفاده از شبكه 

نمونه،  عصبی می  ازای هر  به  برخط،  بهره گرفت که در آموزش  و برون خط  آموزش برخط  نوع  دو  از  توان 

نیازمند داشتن فضای محاسبا  کند ی عصبی تغییر می های شبكه وزن  از  تی بیشتری می این عمل  باشد ولی 

محل خطا    کند اماتری نسبت به آموزش برون خط محل خطا را شناسایی می طرفی دیگر در مدت زمان کوتاه

ی عصبی  ها به شبكه زند. در آموزش برون خط بعد از آنكه تعدادی از نمونه را با درصد بیشتری تخمین می 

تری نسبت به  روش آموزش دارای زمان عملكرد طوالنی  های شبكه تغییر می کنند؛ ایناعمال گردید، وزن 

کند و از طرفی دیگر با توجه به آنكه بعد از  آموزش بر خط دارد اما محل خطا را با دقت بیشتری شناسایی می 

آنكه محل خطا شناسایی گردید، در جهت رفع مشكل به وجود آمده در ریزشبكه نیازمند یک اپراتور جهت  

آن   نمودن  دقیق   باشد؛می برطرف  که محل خطا  ساده حال هر چقدر  آن  باشد، شناسایی  و خطا  تر  بوده  تر 

 باشد. گردد و بنابراین نیازی با داشتن سرعت باال در شناسایی محل خطا نمیتر بر طرف می سریع

باشد. در ی عصبی می استفاده از شبكه   DCهای  روش پیشنهادی جهت شناسایی خطا در ریزشبكه 

ی  ش دادن به شبكه گردد و در جهت آموزخطا استفاده می   شناساییی عصبی جهت  این روش از یک شبكه 

ی عصبی مورد  شود و همچنین آموزش شبكه انواع خطا در نقاط مختلف شبكه استفاده می ایجاد  از  عصبی  

ی عصبی  باشد. علت استفاده از آموزش برخط عملكرد سریع شبكه استفاده در این حالت، آموزش برخط می 

آموزش  از  استفاده  با  صورت  این  غیر  در  است  خطا  شناسایی  می برون   در جهت  آن  نیازمند  که  خط  باشد 

ادامه   امای عصبی به خوبی آموزش ببیند ادامه یافته تا بتواند شبكه های جریان خطا به مدت چند ثانیه نمونه 

بنابراین در این حالت نیازمند استفاده   ؛شوددار بودن جریان خطا سبب آسیب رساندن به تجهیزات شبكه می 

تر این روش نسبت به روش سیستم با چند معیار خطا را سریع   باشد.خطا می ی سریع در تشخیص  از یک شبكه 
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باال   کند.شناسایی می مقاومت  با  یا خطایی  و  به زمین  زمانی که خطای قطب  این روش در  از  استفاده  اما 

زمان طوالنی رخ  در مدت  شناسایی خطا  به  منجر  که  است  ممكن  را  دهد،  نتواند خطا  اصالً  یا  و  شده  تری 

باشد، که در  ی عصبی می تغییرات جریان خطا در آموزش شبكه   یص دهد که علت این امر استفاده از نرخ تشخ

خطای قطب به زمین و یا خطای با مقاومت باال، نرخ تغییرات جریان بسیار کمتر از خطای قطب به قطب  

ت شناسایی خطا و ی عصبی در جههای سیستم چند معیار و شبكه ی روش ادامه در جهت مقایسه. در  است

 است. ( ارائه شده 1- 6یافتن محل خطا، جدول )
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  گيری و پيشنهادات نتيجه

 مطرح شده   DCهای های حفاظت ریزشبكه ی روش( مقایسه1-6جدول)

 معایب مزایا هدف روش حفاظت 

 شناسایی خطا  سیستم با چند معیار

به   .1 وابستگی  عدم 

اتصال  سطح  تغییرات 

 کوتاه 

نسبتاً   .2 عملكرد  زمان 

ی قطب  خطامناسب در 

 به قطب

دو   .3 در  عملكرد  قابلیت 

حالت متصل به شبكه و 

 ایجزیره 

باس .4 حفاظت    قابلیت 

 ها در برابر خطا بار

های  تشخیص دادن خطا .1

قطب به زمین در مدت  

 زمان بیشتر 

از   .2 استفاده  نیازمند 

سیستم مخابراتی جهت  

با    هایصرنع حفاظت  

 ها طول زیاد نظیر کابل

ی عصبی با آموزش شبكه 

 ون خطبر
 یابی خطا محل

های  خطایابیمحل .1

های  ریزشبكه  موجود در

 حلقوی 

دقیقمحل .2 تر محل  یابی 

سایر   به  نسبت  خطا 

 هاروش

یابی خطا در مدت  محل .1

 ترزمان طوالنی

دادن  .2 آموزش  نیازمند 

 ی عصبیدقیق شبكه

ی عصبی با آموزش بر  شبكه 

 خط 
 شناسایی خطا 

ی  تر خطاسریعشناسایی .1

نسبت به  قطب به قطب  

چند   با  سیستم  روش 

 معیار

دقیق   .1 شناسایی  عدم 

های قطب به زمین  خطا

های با مقاومت  و یا خطا

 باال 
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 ی عصبی با روش شبکه  DCهای حفاظت ریزشبکه  گيری و پيشنهادات نتيجه

 پيشنهادات -2-6

. به دلیل  های منبع ولتاژ در ریزشبكههماهنگ سازی میان روش حفاظتی سیستم چند معیار با مبدل •

ها در جهت محدود سازی جریان خطا،  و استفاده از آن  هاهای ولتاژ در ریزشبكه وجود داشتن مبدل 

مبدل می  و  معیار  روش حفاظتی سیستم چند  میان  با هماهنگ سازی  انواع  توان  ولتاژ،  منبع  های 

 ؛  ها را شناسایی کردهای موجود در ریزشبكه خطا

حفاظت   ی عصبی. با توجه به ساده بودن روش گیری از حفاظت جریان تفاضلی تطبیقی و شبكه بهره •

توان  می ی عصبی  توان از آن در جهت شناسایی خطا بهره گرفت و با استفاده شبكه جریان تفاضلی، می 

   ؛ محل دقیق خطا را شناسایی کرد

ها. تعریف یک استاندارد مشخص برای یک  تعریف کردن یک استاندار مشخص برای حفاظت ریزشبكه  •

  ب هایی که متناس سب با آن بهره گرفت و از روش های متناشود که بتوان از دستگاه ریزشبكه سبب می 

 ؛ هستند استفاده نمود آن با

های ریزشبكه  ریزشبكه. عالوه بر آنكه امكان وقوع خطا در کابل   جزایاهای موجود در  بررسی خطا •

اصلی ریزشبكه    اجزای های شبكه و در کنار  وجود دارد، این امكان نیز وجود دارد که خطا در باس 

سری ادوات  شبكه باید از یک اجزای رخ دهد در نتیجه برای حفاظت از سایر  نیز  د توربین بادی همانن

های موجود در داخل  ای باشد که در برابر خطا حفاظتی بهره گرفت. عملكرد این ادوات باید به گونه 

تی موجود در  های حفاظریزشبكه عمل نكند و همچنین این قابلیت را داشته باشد که با سایر دستگاه 

 ؛ ریزشبكه هماهنگ باشد 

پارامتر  • سایر  کردن  بر روی حفاظت  بررسی  تواند  که می  دیگری  عوامل  از  در حفاظت.  های شبكه 

ی  گیری، جدا شدن ریزشبكه از شبكه های اندازهنویز در مدارریزشبكه اثر بگذارد می توان به وجود  

ها سبب ایجاد ی اصلی اشاره نمود که هر یک از آن اصلی و در نتیجه به مدار آمدن باتری به شبكه 

د؛ گرداختالالتی در حفاظت ریزشبكه می 
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