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ای شدن  برای تشخیص جزیره غیرفعالدر این مقاله روشی   -یدهچکک
روش  منابع تولید پراکنده سنکرون در شبکه توزیع ارائه شده است.

ای  بندی برای آشکارسازی شرایط جزیره های دسته از الگوریتمی پیشنهاد
ای شدن  کند که در آن الگوریتم تشخیص حالت جزیره شدن استفاده می

راکتانس دیده شده از نرخ تغییرات فرکانس و محتوای هارمونیکی  براساس
. از این دو ویژگی برای آموزش درخت استترمینال منبع تولید پراکنده 

ای  شود. خروجی الگوریتم درخت تصمیم منجر به رله تصمیم استفاده می
شود. روش ارائه شده به  ای شدن می جدید در تشخیص شرایط جزیره

اعمال  متصل شده WSCCباسه  ۹ریزشبکه نوعی که به شبکه انتقال 
 گردیده است.

روکوف، ،  درخت تصمیم، ای شدن تشخیص جزیره –یدیکلمات کل
 .عدم تشخیص هناحی، ریزشبکه، منابع تولید پراکنده

  مقدمه -۱

ای شدن منابع تولید  ای جدید در تشخیص جزیره این مقاله، به رلهدر 

هاي  های اخیر با پیشرفت تکنولوژياست. در سال شده پراکنده پرداخته

تولید برق در مقیاس کوچك و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و 

محیطي، بحث منابع تولید پراکنده مطرح گردیده است.  با  مسائل زیست

افزایش سهم این منابع در تولید برق، تاثیر آنها در سیستم قدرت حائز 

رو در استفاده از منابع تولید های پیش باشد. یکی از چالشاهمیت می

 IEEE باشد. طبق استانداردای آنها می) کارکرد جزیرهDGده (پراکن

STD 1547-2003 ]۱[ گردد که در ای شدن به حالتی اطالق میجزیره

باشد از بخشی از سیستم قدرت که شامل بار و منابع تولید پراکنده می«آن 

گردد اما همچنان برقدار باقی لحاظ الکتریکی از شبکه برق اصلی جدا می

تواند به دلیل قطع کلید قدرت، قطع . چنین شرایط نامطلوبی می»ندمامی

های مربوط به اتفاقی شبکه برق اصلی بدلیل خطای تجهیزات، قطعی

تعمیرات و نگهداری، و خطاهای انسانی صورت گیرد. به دالیل مختلفی، 

-ای شدن منابع تولید پراکنده حائز اهمیت میبینی و تشخیص جزیرهپیش
تغییرات شدید ولتاژ و  -۱: ]۲[ ه مهمترین آنها اشاره شده استباشد که ب

احتمال  -۳خطرات جانی پرسنل،  -۲کننده، فرکانس در سمت مصرف

وارد شدن خسارت به منابع تولید پراکنده در نتیجه وجود ریکلوزرها و 

، باید  IEEE STD 1547-2003بازبست آسنکرون. براساس استاندارد 

ای شدن منابع تولید پراکنده قطع شوند این قطع ثانیه پس از جزیره ۲تا 

-گیرد که این رلهای شدن صورت میهای  تشخیص جزیرهشدن توسط رله
روش  ۲بندی کلی در یک دسته گیرند.های مختلفی بهره میها از تکنیک

از راه ای شدن وجود دارد: روش محلی و روش ارتباط در تشخیص جزیره

شود. در دور، که روش محلی خود به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می

ای شدن به روش فعال اغتشاشاتی به صورت عمدی به تشخیص جزیره

شوند در شرایط عادی یعنی زمانیکه سیستم به شبکه برق سیستم تزریق می

باشد این اغتشاشات منجر به بروز انحرافات اساسی در اصلی متصل می

شود اما در صورت قطع شبکه برق اصلی و جدا شدن سیستم قدرت نمی

منابع تولید پراکنده، انحرافات کوچک تقویت شده بنابراین تشخیص 

. مزیت روش فعال کاهش یا حذف ]۳[ شودای شدن آسان میجزیره

باشد. البته استفاده از این روش در مواردیکه نواحی عدم تشخیص می

شود. اکنده در مدار وجود دارد چندان مفید واقع نمیچندین منبع تولید پر

تر است اما عیب اصلی ها طوالنيزمان تشخیص آن نسبت به سایر روش

های . روشاست این روش افت کیفیت توان سیستم در حضور اغتشاشات

تشخیص از راه دور بر مبنای تبادل داده بین شبکه و منبع تولید پراکنده بنا 

ها از قابلیت اطمینان قابل قبولی ه طور کلی این روشنهاده شده است. ب

ی باالی باشد ولی مهمترین چالش پیش روی آنها، هزینهبرخوردار می

. در روش غیرفعال مقادیر پارامترها در خروجی ]۴[ باشدسازی میپیاده

DG د سپس با در نظر گرفتن مقادیر آستانه، و مقایسه نگردگیری میاندازه

شود. از مزایای ای شدن تشخیص داده میجزیره ،ا این مقادیرپارامترها ب

توان به نصب آسان و هزینه نسبتا پائین آنها و از مشکالت این روش می

های تعیین مقدار توان به ناحیه عدم تشخیص بزرگ و دشواریآنها می

های قدیمی  از روش ]۵[آستانه مناسب برای پارامترها اشاره نمود. در
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ژ/ افت ولتاژ ، اضافه فرکانس/ افت فرکانس استفاده شده است. اضافه ولتا

از نرخ تغییرات فرکانس برای تشخیص  ]۷[نرخ تغییرات توان، و در  ]۶[در 

 ای شدن استفاده شده است. روش دیگر، روش انتقال بردار ولتاژ جزیره

فرمان قطع را  DGاست که براساس تغییرات فازور ولتاژ در ترمینال   ]۸[

 ]۹[کند. روش تشخیص جهش فاز  به منبع تولید پراکنده صادر می

عمل  DG براساس اختالف فاز بین ولتاژ شبکه اصلی و جریان خروجی

 ]۲[ های ولتاژ و جریان شخیص هارمونیککند. در روش ت می

شود.  گیری می های هارمونیکی در سمت منبع تولید پراکنده اندازه اعوجاج

نرخ تغییرات فرکانس برحسب توان پیشنهاد شده است. اخیرا  ]۱۰[در 

ای شدن پیشنهاد شده است. در  کاوی برای تشخیص جزیره های داده روش

بر ) …,�f,�V,�f/�t,�V/�t,�P/�t( ها از چندین پارامتراین روش

ای شدن استفاده شناسائی جزیره منظور هحسب نوع سیستم مورد مطالعه ب

شود  ها چون از پارامترهای زیادی استفاده می نه روشگو شود. در اینمی

، ]۱۲[. در ]۱۱[ استسازی عملی آنها دشوار  حجم محاسبات باال و پیاده

های ولتاژ محتوی انرژی سیگنال  (WT)با استفاده از تبدیل ویولت  ]۱۳[

و جریان در باندهای فرکانسی مختلف استخراج شده و سپس با استفاده از 

شوند. در بندی میکاوی، اطالعات بدست آمده طبقهدادههای روش

، ایده اصلی تخمین ولتاژ، جریان و فرکانس ]۱۴[های تخمین روش

ای شدن در  تشخیص جزیره جهتمنظور استخراج ویژگی مناسب  به

ها از حجم  رغم دقت باال این روش . علیاستحضور اغتشاشات و نویز 

های غیرفعال تنها دو روش نرخ  روش نمحاسبات رنج میبرند. در میا باالی

تغییرات فرکانس و انتقال بردار ولتاژ هستند که کاربرد عملی دارند. بنابراین 

، یک ویژگی (نرخ تغییرات فرکانس) ROCOFمنظور بهبود عملکرد رله  به

ای شدن ارائه شده است که روش  جدید برای تشخیص شرایط جزیره

رله روکوف را تحت خطاهای ناشی از پیشنهاد شده ناحیه عدم تشخیص 

برای  از درخت تصمیم و در آن دهد شبکه باالدست و ریزشبکه کاهش می

ای شدن  رایط جزیرهبندی اطالعات ورودی و درنتیجه تشخیص ش طبقه

  .شود استفاده می

ویژگی  ۳در بخش ای شدن آورده شده است.  مبانی جزیره ۲در بخش 

سازی و  نتایج شبیه ۴ه است. در قسمت معرفی گردید جدید پیشنهاد شده

 گیری ارائه شده است. ، نتیجه۵در نهایت در قسمت 

 شدن ای جزیره مبانی  -۲

کند ولتاژ و فرکانس  زمانیکه ریزشبکه به موازات شبکه توزیع کار می

باز   (CB) کلید قدرت اصلی د. اگرنشو توسط شبکه باالدست کنترل می

ای متغیرهای الکتریکی  شود. در شرایط جزیره ای می شود ریزشبکه جزیره

کنند. بنابراین با  تغییر می DGمانند ولتاژ، جریان و فرکانس در ترمینال 

ای شدن به درستی قابل تشخیص  مناسب جزیره های گیری ویژگی  اندازه

یو و راکتیو در مواردیکه عدم تعادل قابل توجهی در تبادل توان اکت است.

مصرفی بین ریزشبکه و شبکه توزیع وجود داشته باشد تغییرات قابل 

آید. رابطه توازن توان در  ای در ولتاژ و فرکانس شبکه بوجود می مالحظه

 شود: سیستم بصورت زیر بیان می

)1          (       

)2 (              

 QDGو  PDGهای اکتیو وراکتیو بار،  بترتیب توان Qloadو  Ploadکه 

 Q∆ و P∆های اکتیو و راکتیو تولید شده توسط منبع تولید پراکنده ،  توان

اعداد  Q∆و P∆عدم تعادل توان اکتیو و راکتیو در ریزشبکه است. زمانیکه 

انس توان از نرخ تغییرات فرک کند بنابراین می بزرگی باشند فرکانس تغییر می

 ( ای شدن استفاده نمود.  بعنوان شاخصی برای تشخیص جزیره(

 معادله نوسان در ژنراتور سنکرون بصورت زیر است:

)۳(          

 سرعت سنکرون نامی ،  ثابت اینرسی ژنراتور،  Hدر رابطه باال 

 توان مکانیکی ژنراتور سنکرون و  hسرعت روتور ژنراتور ، 

 توان الکتریکی مصرف شده توسط بار است. بنابراین مقدار 

 شود: بصورت زیر نوشته می

)۴(                   

با عدم   )، ۴فرکانس نامی سیستم است. طبق رابطه (  fnکه 

ای شدن برای سیستم  تعادل توان اکتیو متناسب است. مفهوم شرایط جزیره

نشان داده شده است. اطالعالت مربوط به این سیستم  ۱نمونه در شکل 

 ] آورده شده است.۱۵[در 

یلصا2قرب2هکبش 132/33 KV

Δ/Yg

CB

2دیلوت2عبنم
نورکنس2هدنکارپ
30 MW

+
AVR

20 MW
7MVAR

10 MW
4MVAR

33/0.69 KV

Δ/Yg1 2 3 4 5132 KV
1500 MW

 اصلی شبکه به متصل سنکرون پراکنده تولید منبع :۱ شکل

=
1

Td S+1
e.g. FFT df

dt
1
N

Δf
Δt

i

i=1

N df
dt

2ژاتلو
لانیمرت

df
dt

ژاتلو2یریگ2هزادناسناکرف2تارییغت2خرن سناکرف2نیمخت هزادنا

 فرکانس تغییرات نرخ محاسبه بلوک :۲ شکل

با استفاده از یک الگوریتم تخمین مناسب مانند تبدیل  ۲در شکل  

در انتهای  DG، فرکانس شکل موج ولتاژ در ترمینال (FFT)فوریه سریع 

نرخ تغییرات فرکانس در طول سپس شود.  هر دوره تناوب تخمین زده می

 :آید گیری از رابطه زیر بدست می یک پنجره اندازه
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)۵(                         

طول هر  t∆اختالف بین دو فرکانس در دو سیکل متوالی ،  ∆fiکه 

 df/dt گیری است. حداکثر ها در پنجره اندازه تعداد سیکل Nدوره تناوب و 
پیشنهادی رله  درنتیجه درخت تصمیم وبه عنوان یک ویژگی در ساخت 

رود. مسیر فرکانس و نرخ تغییرات فرکانس برای دو حالت  بکار می

% عدم تعادل توان اکتیو) و ۰% و ۳۰در  CB ای (باز شدن کلید  جزیره

نشان  ۳فاز) در شکل  اتصال به شبکه (در حضور خطای اتصال کوتاه سه

ایراد رله  ثانیه است. مهمترین میلی ۲۰برداری  شود. زمان نمونه داده می

 ,p≈0∆یکه عدم تعادل توان بسیار ناچیز (زمان روکوف این است که

∆Q≈0 باشد تغییرات فرکانس نیز اندک است. مقدار شاخص (df/dt در 
% ۳۰نشان داده شده است.  ۳ای شدن در شکل  % جزیره۰% و ۳۰

تولید در  ،هنگامیکه کلید قدرتای شدن بدین معنی است که  جزیره

ای شدن  % جزیره۰% کل مصرف بار باشد باز شود. ۱۳۰ریزشبکه برابر 

زمانی باز شود که عدم تعادل بین تولید و مصرف  CBبدین معنی است که 

، در دو حالت df/dtدهد که شاخص  نشان می ۳ناچیز باشد. شکل 

%) و اتصال به شبکه عدد بزرگی است. بنابراین رله ۳۰ای شدن ( جزیره

در بدین معنی که تواند بین این دو حالت تمایز ایجاد کند.  کوف نمیرو

حالت اتصال کوتاه نیز به اشتباه فرمان قطع منبع تولید پراکنده را صادر 

تمایز بین دو ایجاد  ی جهتپس الزم است که ویژگی مناسب کند. می

  انتخاب شود. ای شدن و اتصال به شبکه جزیره حالت

 
  شرایط در زمان برحسب فرکانس تغییرات نرخ (ب) ، فرکانس تغییرات (الف) :۳شکل

  فاز. سه خطای و  توان) تعادل عدم %۰ و %۳۰(  شدن ای جزیره

 شده پیشنهاد ویژگی معرفی -۳

ای شدن  در این بخش یک ویژگی جدید برای تشخیص شرایط جزیره

راکتانس معادل دیده شده از سمت ترمینال  در آن از پیشنهاد شده است که

DG های  گیری دامنه ولتاژ، توان . این راکتانس از اندازهشود استفاده می

 آید: رابطه زیر بدست می مطابق DGاکتیو و راکتیو در ترمینال 

)6(                     

DG

PDG QDG+j

DT-based
relay

Transducer

CB

V

MV
Network

X

 
 شده پیشنهاد روش گرامدیا :۴ شکل

بلوک  ۴اندازه ولتاژ در ترمینال منبع تولید پراکنده است. شکل  V که

دهد که در آن از درخت تصمیم برای  مربوط به روش پیشنهادی را نشان می

شود.  ای شدن استفاده می یص جزیرهطراحی یک رله حفاظتی در تشخ

هارمونیکی متناظر  های گیری شده و مولفه راکتانس اندازه ۶و ۵های  شکل

فاز) نشان  ای و اتصال به شبکه (اتصال کوتاه سه با آن را در دو حالت جزیره

مناسب برای عنوان ویژگی  ی هارمونیکی راکتانس بهادهد. از محتو می

شبکه شود. زمانیکه ریز شدن استفاده می ای تشخیص شرایط جزیره

ی در ترمینال منبع کند متغیرهای الکتریک موازات شبکه توزیع کار می به

کلید قدرت  هرگاهشود.  کنترل می  تولید پراکنده توسط شبکه باالدست

شود بنابراین راکتانس معادل و  ای می شود ریزشبکه جزیره  )CB( اصلی باز

بعنوان مقدار  HC کند در این تحقیق محتوای هارمونیکی آن تغییر می

های  مولفه HCodd موثر محتوای هارمونیکی تعریف شده است که

های هارمونیکی زوج است. در روش  مولفه HCeven هارمونیکی فرد و

ای  زیرهعنوان معیار تشخیص ج به HCeven به HCodd پیشنهاد شده نسبت

صورت زیر  های هارمونیکی زوج و فرد به مولفهشدن اننتخاب شده است. 

 اند: تعریف شده

)7(                   

)8(                       

 

 کوتاه اتصال خطای و  شدن ای جزیره  حالت دو  در معادل راکتانس تغییرات :۵شکل

  فاز. سه

 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

}¹g

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 اتصال خطای (ب) ای، جزیره شرایط (الف) در راکتانس هارمونیکی محتوای :۶شکل

 فاز سه کوتاه

 ساختار رله پیشنهادی -۳-۱

نشان داده شده است. این  ۷پیشنهاد شده در شکل ساختار کلی روش 

روش، روشی غیرفعال است. اولین مرحله ایجاد سناریوهای خطا است. 

 DG های اکتیو و راکتیو در ترمینال در هر سناریو اندازه ولتاژ، توان

اتصال شبکه) مربوط به  -ای شوند و با تابع هدف (جزیره گیری می اندازه

گیری شده برای محاسبه  از مقادیر اندازه شوند. سپس خود مشخص می

شود.  ورودی استفاده می )( های ویژگی

های تولید شده برای ساخت درخت تصمیم  در بخش دوم از جفت داده

 ها و  شود. بعالوه از درخت تصمیم برای یافتن بهترین شاخه استفاده می

Yes

Islanding 
situations

NO

Non-islanding 
situations

2هبساحم2و2ویرانس2دیلوت
یدورو2یگژیو

Start

Generating input scenarios
Starting with i=1

Voltage,active and reactive power 
measurment at DG’s Terminal

df
dt
df
dtMax( )

Using DT for classification and 
finding the best thresholds 

(Test and Train)

Scenario(i<N)

Storing the input features

Yes

Select next 
scenario (i=i+1)

No

Relay Logic (Fig. 11)

Meet the threshold 
requirement?

oddHD
HDeven

2تست2و2شزومآ
میمصت2تخرد

2یداهنشیپ2هلر2قطنم
2یریگ2هزادنا2یارب

نیالنآ

 
 پیشنهاد شده ساختار کلی روش: ۷شکل 

شود. در نهایت  ها استفاده می همچنین مقادیر آستانه مناسب برای ویژگی

ای برای  قواعد استخراج شده از درخت تصمیم منجر به ساخت رله

 شود.  کاربردهای آنالین می

1

2 3

4

5 6

7 8 9

LoadA
LoadB

LoadC

Bus1 Bus2 Bus3 Bus4

G1

G2 G3

هکبشزیر

Load 2

Load 5

Load 4

Load 6

Bus5
Bus6

DG1 DG2

CBT1

T2 T3

 
 WSCC : ریزشبکه نوعی متصل به شبکه۸شکل 

 سازی شبیه نتایج -۴

 سازی یک ریزشبکه نوعی متصل به شبکه این بخش، نتایج شبیه
WSCC ، منابع تولید پراکنده ]۱۶[دهد باسه را نشان می ۹سه ماشینه و .

باشند که در حالت ضریب توان کار  مجهز به تنظیم کننده های خودکار می

شود.  کنند. اندازه ولتاژ و فرکانس توسط شبکه باالدست دیکته می می

اطالعات مربوط سایر  و باشند ای الکتریکی از نوع وابسته به ولتاژ میباره

آورده شده است. جزئیات مربوط به تولید  ]۱۱[به ریزشبکه نوعی در 

روش پیشنهاد شده ۲-۴بحث شده است. در بخش  ۱-۴سناریو در بخش

 . مقایسه شده است ROCOFبارله سنتی 

 تولید سناریو -۴-۱

آمدهای حاصل از خطا و  پیشسناریوهای ورودی به دو بخش 

 شوند: کلیدزنی تقسیم می

ای  هرگونه باز شدن کلید قدرت که منجر به شرایط جزیره .۱

 شود. می

و انتهای  میانهفاز در  فاز و تک خطاهای اتصال کوتاه سه .۲

 ۱۰۰و  ۷۵، ۵۰های پاکسازی خطا  خطوط با زمان

 ثانیه  میلی

جر به که من PCCفاز به زمین در  خطاهای تکفاز و سه .۳

 شود. ای می شرایط جزیرهو در نتیجه  CB تریپ کلی

 افزایش یا کاهش بار در ریزشبکه .۴
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 DG2قطع  .۵

 کلیدزنی بانک خازنی .۶

 افزایش یا کاهش بار در شبکه باالدست .۷

سازی شده است. بطور  هر سناریو ورودی تحت نقاط کاری مختلفی شبیه

سازی شده است. سایز  سناریو مختلف ورودی در این تحقیق شبیه ۷۲کل 

ثانیه  میلی ۳۰۰های هارمونیکی  گیری برای استخراج مولفه پنجره اندازه

شود. برای  ثانیه اعمال می ۱/۰آمدها در زمان  فرض شده است. تمامی پیش

ای (اتصال به شبکه) و  سناریو برای حالت غیرجزیره ۵۲ین سیستم تست ا

شود. در هر  ای در نظر گرفته می سناریو باقیمانده برای حالت جزیره ۲۰

شوند. دو ویژگی  های ورودی و توابع هدف ثبت می سناریو ویژگی

های ورودی برای  ، به عنوان ویژگی)(

 توسط درخت تصمیم بندی دقت طبقه د کهنشو ب میانتخا درخت تصمیم

سه مقدار آستانه برای منطق رله  ۹% است. با مراجعه به شکل ۱۰۰

ای وجود دارد. این مقادیر آستانه در فرآیند آموزش درخت  تشخیص جزیره

د نآیند. مقادیر آستانه بدست آمده به سیستم بستگی دار تصمیم بدست می

مختلف منجر به مقادیر آستانه مختلف های  بدین معنی که سیستم

نشان داده شده  ).الف۹(د. درخت تصمیم بدست آمده در شکل نشو می

است. با استفاده از قواعد استخراج شده از الگوریتم درخت تصمیم، یک 

بلوک رله پیشنهادی   )ب.۹ (شود. شکل منطق برای رله پیشنهادی ارائه می

 دهد.  ثانیه نشان می یمیل ۳۰۰گیری  را برای پنجره اندازه

HD

>
Th2

>
Th3

df

Island
HD

dt
Max

>

<

Th1

odd

even

Island

                      < 0.70oddHD
HDeven

Yes No

                     > 0.37oddHD
HDeven

Max df/dt > 4.11
Yes

Non-Island

No

Non-Island

No

Island

Yes

فلا

 ب
 ,TH3=4.11 ، (ب) منطق رله پیشنهادیدرخت تصمیم روش پیشنهاد شده (الف):۹شکل 

TH2=0.7   TH1=0.37,  

در این تحقیق از دو شاخص به عنوان ویژگی ورودی در ساخت 

بندی درخت  نتایج دسته ۱درخت تصمیم استفاده شده است. جدول 

، های ورودی  تصمیم را برای سه ترکیب مختلف از ویژگی

دهد  نشان می) ( ،

ت و آموزش گزارش شده که در هر مورد دقت درخت تصمیم در فرآیند تس

متری راپا شود که  مشاهده می ۱است. مطابق جدول 

ای شدن است. با ترکیب این دو ویژگی  مهم در شناسائی شرایط جزیره

 ۷۲برای وضوح بیشتر توزیع تمامی  رسد. % می۱۰۰بندی به  دقت طبقه

نشان  و  در صفحه  ۱۰نمونه در شکل 

دهد که شاخص  اند. همچنین این شکل نشان می دهداده ش

ای  مهمترین ویژگی برای ایجاد تمایز بین حالت جزیره 

 و اتصال به شبکه است.

 
 برحسب    های ورودی در صفحه  : توزیع داده۱۰شکل 

 های مختلف ورودی دقت درخت تصمیم برای ویژگی: ۱جدول

های  نمونه  

 اشتباه

 دقت تست دقت آموزش

√ − ۱۶ ۹۵/۷۸% ۴۷/۷۶% 

− √ ۳ ۱۰۰% ۸۵% 

√ √ ۰ ۱۰۰% ۱۰۰% 

 

 مقایسه روش پیشنهادی با رله روکوف سنتی -۴-۲

ای  های حفاظت ضدجزیره ترین روش اگرچه رله روکوف یکی از متداول

م مواردیکه عدای شدن در  است. اما این رله قادر به تشخیص شرایط جزیره

. همچنین رله روکوف به اغتشاشات شبکه نیز تعادل توان پائین باشد نیست

حساس است و ممکن است تحت چنین شرایطی فرمان اشتباه صادر کند. 

 ۲/۱و  ۱/۰هرتز بین مقادیر  ۶۰تنظیمات متداول رله روکوف در فرکانس 

هرتز بر ثانیه  ۵/۰و  ۲/۱مقادیر  تحقیقهرتز بر ثانیه قرار دارد. در این 

روش  ۲اند. جدول  انتخاب شده برای رله روکوف عنوان مقادیر آستانه به

را با رله روکوف، تحت شرایط مختلف عدم  در این مقاله پیشنهاد شده

تعادل توان، خطاهای اتصال کوتاه در شبکه باالدست و ریزشبکه، بار 

ی نسبت به  ، روش پیشنهادی دقت باالتر۲. مطابق جدول کند مقایسه می
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ناحیه عدم تشخیص  برای اثبات اینکه این روشرله روکوف دارد. 

سناریو با عدم تعادل  ۴کوچکتری نسبت به رله سنتی روکوف دارد 

آورده شده است. بر اساس این جدول  ۲های مختلف در جدول  توان

تواند  تحت شرایطی که عدم تعادل توان کم است رله پیشنهادی می

این  برخی ازای شدن را تشخیص دهد. رله روکوف در  درستی جزیره به

منظور محاسبه شاخص پیشنهادی پنجره  کند. به شرایط درست کار نمی

ثانیه در نظر گرفته شده است بدین معنی که زمان  میلی ۳۰۰گیری  اندازه

ثانیه  ۲ثانیه است که کمتر از  میلی ۳۰۰ای شدن  الزم برای تشخیص جزیره

 است.  IEEE STD 1547-2003طبق استاندارد 

 ۵/۰و  ۲/۱نتایج مقایسه روش پیشنهادی با رله روکوف برای دو تنظیم مختلف  :۲جدول

 هرتز بر ثانیه

هرتز ۲/۱روکوف  نوع پیشامد

 برثانیه

 ۵/۰روکوف 

 هرتز برثانیه

روش 

 پیشنهادی

 √ − − % عدم تعادل توان۰در  ای شدن جزیره

 √ √ − % عدم تعادل توان۵ای شدن در  جزیره

% عدم تعادل ۱۳ای شدن در  جزیره

 توان

− √ √ 

% عدم تعادل ۲۵ای شدن در  جزیره

 توان

√ √ √ 

فاز در  اتصال به شبکه:اتصال کوتاه سه

 )Bus2-Bus3ابتدای خط (

√ − √ 

فاز در  اتصال به شبکه:اتصال کوتاه تک

 )Bus2-Bus3وسط خط (

√ √ √ 

اتصال به شبکه:کلید زنی بار در شبکه 

 باالدست

− − √ 

 √ − √ ۲اتصال به شبکه:افزایش بار در باس

 √ − √ ۲اتصال به شبکه:کاهش بار در باس

اتصال به شبکه:تریپ منبع تولید 

 ۲پراکنده 

√ − √ 

 عملکرد نادرست رله :−: عملکرد صحیح رله، √

 گیری نتیجه -۵

ای شدن پیشنهاد شده است که  در این تحقیق روشی برای تشخیص جزیره

آن از ترکیب دو ویژگی محتوای هارمونیکی راکتانس معادل در در 

کاوی  و نرخ تغییرات فرکانس استفاده شده است. از روش داده  DGترمینال

بندی اطالعات استفاده شده است. روش  درخت تصمیم برای طبقه

باسه و سه ماشینه ۹پیشنهاد شده به ریزشبکه نوعی متصل به سیستم قدرت 

WSCCشود. با استفاده از قواعد بدست آمده از الگوریتم  ، اعمال می

درخت تصمیم عبارات منطقی ساده برای ساخت رله پیشنهادی ارائه 

شود. عملکرد این رله با رله روکوف مقایسه شده است و نشان داده شده  می

که روش پیشنهادی ناحیه عدم تشخیص کوچکتر و پاسخ سریع و 
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