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حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده 
 با استفاده از شبکه عصبی

 ۲،حسین بیاتی  ۱سیدمحمدرضا طوسی
 tousi@basu.ac.irاستادیار گروه برق دانشگاه بوعلی سینا همدان، ۱

 hossinbayati2000@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه بوعلی سینا همدان ،  ۲
 

های  در شبکه (DG)با افزایش منابع تولید پراکنده  -چکیده

یان اتصال کوتاه سیستم تغییر می کند و باعث  یع، سطح جر توز

شود که سیستم حفاظتی آن با مسائلی روبرو شود. بنابراین  می

های حفاظتی موثری الزم است تا عالوه بر ایجاد امنیت،   طرح

ها را برقرار کند. در این مقاله یک طرح  الزم بین رلههماهنگی 

ی جمع آوری کردن محل اتصال کوتاه و  حفاظتی جدید بوسیله

یان عبوری از ها در هنگام بروز اتصال کوتاه، به همراه یک  DGجر

ها ارائه شده است. یک روش  استراتژی جهت هماهنگی رله

فاده از دو شبکه اتوماتیک برای تعیین مکان اتصال کوتاه با است

عصبی شعاعی توسعه داده شده است که یکی از آنها برای تعین 

ها و دیگری برای مشخص کردن DGفاصله محل اتصال کوتاه از 

پس از شناسایی دقیق رود.   دقیق خط اتصال کوتاه شده به کار می

، هماهنگی حفاظتی رله ها باید انجام شود که خط اتصال کوتاه شده

یتم این کار از طر  پذیرد و در  صورت می  Backtrackingیق  الگور

ین زمان ممکن خطا  آن هماهنگی بین رله ها طوری است که در کمتر

از روی شبکه برداشته شود. برای تکمیل طرح حفاظتی یک حفاظت 

کنند در نظر گرفته شده  هایی که بدرستی عمل نمی پشتیبان برای رله

برای اعتبار سنجی طرح باسه  ۳۲است .در نهایت از یک سیستم 

 حفاظتی مورد بحث، استفاده شده است .  

         

یع، شبکه عصبی، منابع  شبکه حفاظت –کلمات کلیدی های توز
 .تولید پراکنده 

  مقدمه -١

سیستم های برق قدرت که روز به روز بزرگ تر وپیچیده تر می شوند 

اتصال همیشه تحت انواع مختلفی از خطاها هستند. برای کاهش زمان 

کوتاه و حوادث ناشی از آن، عضو یا ناحیه ای از شبکه که در آن اتصال 

ی  کوتاه رخ داده است باید شناسایی و با سرعت و دقت ممکن از بقیه

 شبکه جدا شود .

های توزیع انواع مختلفی از تولیدات پراکنده یا  در شبکه

نامیده  DGکه به اختصار واحدهای   Distributed Generationهمان

شوند وجود دارد که به طور مستقیم به شبکه متصلند. ظرفیت تولیدی  می

DG  ها  مقادیر مختلفی را ازkw۱  تاMw۱۰۰ شود. و در انواع  شامل می

های سوختی،  ها ، سلول های گازی، میکروتوربین مختلفی از جمله توربین

 باشد . های بادی می های خورشیدی و توربین سلول

های توزیع شعاعی  در شبکه DGهای  ایش روز افزون واحدبه دلیل افز

ها ، اختالالتی در  و افزایش تاثیرات نامطلوب آنها روی هماهنگی بین رله

ی آنها  ی حفاظت جریانی ممکن است ایجاد شود که از جمله پروسه

ی کور حفاظتی،  توان به تریپ نادرست وسایل حفاظتی، ایجاد نقطه می

های اتصال کوتاه، جزیره شدن  ر سطح جریانافزایش و یا کاهش د

نامطلوب شبکه و ... اشاره کرد. برای غلبه بر این آثار نامطلوب و بهبود 

های مختلفی ارائه شده   ، راهکار  DGدادن طرح حفاظتی در حضور 

های اضافه جریان از  برای برقراری هماهنگی بین رله ]۱[در مرجع است. 

یا همان   (Fault Current Limiter)محدود کننده جریان اتصالی 

FCL    استفاده شده است  و امپدانس مقاومتی و سلفیFCL  ها از طریق

شود . تنها وسیله حفاظتی مورد مطالعه  فرایند مرحله به مرحله محاسبه می

ی  در این مقاله رله اضافه جریان است و وسایل دیگر از جمله فیوز و رله

 یر شعاعی شبکه در نظر گرفته نشده است.وصل مجدد به خاطر ساختار غ

استفاده شده که باعث کاهش تاثیرات  FCLنیز از ] ۲[در مرجع 

برای بهبود هماهنگی  ]۳[ها شده است. مرجع  در تنظیمات رله DGمنفی 

های ابر رسانا استفاده کرده است.  FCL، از  DGدر شبکه قدرت دارای 

یک راه حل عملی قابل قبول پیشنهاد کرده است ، نویسنده   ]۴[در مرجع 

ها در سیستم  DGکه کامال مستقل از اندازه،  تعداد و موقعیت نصب 

و   FCLها مسئله ی هزینه ی تهیه  توزیع است. مشکل اساسی این روش

با استفاده از روشی جدید مبتنی بر  ]۵[جایابی بهینه آن می باشد. مرجع 

محل و نوع اتصالی را در شبکه شناسایی های عصبی ، قادر است  شبکه

کند و به دنبال آن اقدامات الزم حفاظتی را انجام دهد . گرچه به دلیل 

، سرعت این روش برای حفاظت   MLPساختار و الگوریتم شبکه های 

جدید  ییك طرح حفاظت ]۶[سریع و دقیق مناسب نیست . در مرجع 

کردن مکان خط اتصال کوتاه شده ارائه شده است. با  یجمع آور ی بوسیله

مکان دقیق خط اتصال کوتاه شده را تعیین  یاستفاده از دو شبکه عصب

 یحفاظت یدقیق خط اتصال کوتاه شده ، هماهنگ یمیکند . پس از شناسای
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این روش این است که به دلیل آموزش   رله ها باید انجام شود . اشکال

ر صورتی که تغییراتی در شبکه توزیع رخ دهد آفالین شبکه عصبی، د

شبکه عصبی آموزش دیده کارایی خود را از دست داده و باید مجدد با داده 

 های جدید آموزش ببیند .  

،  DGها در حضور واحدهای  ی هماهنگی رله برای غلبه بر مسئله

های باز  تر الزم است تا بین حالت تر و سریع یک استراتژی حفاظتی دقیق

های اضافه جریان هماهنگی الزم را برقرار کند طوری که  ی رله یا بسته

بتواند در کمترین زمان ممکن، خط اتصال کوتاه شده را ایزوله کند و خطا 

در   DGرا از روی شبکه بردارد. اولین گام در کاهش دادن اثرات سوء 

های  حفاظت سیستم، تشخیص سریع خطا با شناسایی باس بارها و یا خط

اتصال کوتاه شده است. بدون مکان یابی ناحیه اتصال کوتاه شده، حذف 

خط از شبکه و بازیابی مجدد شبکه امکان پذیر نیست. در حالی که 

ها برای ایزوله کردن ناحیه اتصال  دومین گام ایجاد هماهنگی میان رله

 کوتاه شده است تا بقیه شبکه بتواند به کار نرمال خود ادامه دهد. 

اله یک طرح حفاظتی انطباقی برای سیستم توزیع مجهز به این مق

DG  دهد. در این طرح، از یک روش اتوماتیک برای مکان یابی  ارائه می

ی عصبی شعاعی            خطا استفاده شده به طوری که از دو شبکه

)radial basis function neural network ( که به اختصار RBFN 

اول فاصله محل  RBFNکند. در شبکه  ه میشوند، استفاد نامیده می

خط اتصال کوتاه  RBFNشود و در دومین  اتصالی تا منابع محاسبه می

گردد. پس از تعیین شدن محل دقیق خطا،  شده به طور دقیق مشخص می

ها  هاست . که برای ایجاد هماهنگی بین رله نوبت به عملکرد صحیح رله

دامه به آن پرداخته خواهد شد. نهایتا از یک الگوریتم استفاده شده که در ا

شود تا در مواقعی که حفاظت  یک الگوریتم حفاظت پشتیبان معرفی می

شود بتواند بجای آن از سیستم حفاظت کند.  اصلی با مشکل مواجه می

] که از یک شبکه ۵نسبت به مرجع [ RBFNاستفاده از دو شبکه عصبی 

MLP چرا که هم سرعت آموزش  استفاده کرده است به مراتب بهتر است

باالتری دارد و هم قادر است خط اتصال کوتاه شده را دقیقا و بدون خطا 

 مشخص کند.   

 اولیه تعاریف -٢

های  ی کارکرد و آموزش شبکه در این قسمت شرح مختصری از نحوه

عصبی شعاعی و همچنین الگوریتمی که در اجرای طرح حفاظتی 

 شود. ده شده،  ارائه میاستفا  DGهای توزیع در حضور  شبکه

 های عصبی شعاعی شبکه -١-٢

های  نوعی از شبکه  RBFNNهای عصبی شعاعی یا همان  شبکه

ی  ی ورودی، الیه های الیه پیش رونده هستند که شامل سه الیه با نام

ها  ی گرفتن داده ی ورودی وظیفه باشند که الیه ی خروجی می مخفی و الیه

 ی ورودی  ی مخفی رابطی بین الیه ا دارد. الیهها ر و تزریق آنها به بقیه نرون

 
 

هایی با تابع فعال ساز شعاعی  و خروجی است که شامل نرون

شود  ی محسوب می ی خروجی نیز که بیرونی ترین الیه باشد. الیه می

با دیگر انواع   باشد. در مقایسه هایی با تابع فعال ساز خطی می شامل نرون

برای آموزش  RBFN، شبکه  MLPهای  های عصبی از جمله شبکه شبکه

ی  الیه  kبا  RBFNهای  نیاز دارد . یک نمونه از شبکهبه زمان کمتری 

 آورده شده است.  ۱الیه ی مخفی، در شکل  mورودی و 

بر اساس محاسبات زیر انجام   RBFNآموزش شبکه عصبی 

درایه را در ورودی   kبا   Xشود. برای یک شبکه عصبی که بردار  می

 سکالر خواهد شد. ) ، یک مقدار ا۱گیرد خروجی بر اساس معادله ی ( می

)۱(                       
0

1

( ) ( )
m

i i
i

y f X W W D(


  � �  

ی  های الیه تعداد نرون mپارامتر وزن،  Wiبایاس،  W0که در این معادله 

 باشد.  شعاع تابع فعال ساز می Diمخفی و 

های مخفی استفاده شده  در این مقاله از تابع فعال ساز گوسین در الیه 

 ) می باشد. ۲ی ( آن مطابق معادلهاست که فرمول 

)۲ (                   
2

2
( ) exp( )i

i

D
D(

>
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ورودی و   Xی بین بردار  فاصله Diشعاع همسایگی ،  که در این معادله  

از نرم اقلیدسی استفاده  Diی  باشد. برای محاسبه ها می ی مراکز داده همه

 باشد. ) می۳ی ( شده است که فرمول آن مطابق معادله

)۳(                  2

1

( )
k

i j ji
j

D X C


 �� 

 باشد.  ی مخفی می های الیه شعاع همسایگی نرون Cکه در آن  

طبق الگوریتم زیر انجام  RBFNی عصبی ی آموزش شبکه پروسه 

 شود : می

 گردد . و خروجی از طریق شبیه سازی جمع آوری می های ورودی داده -۱

 شود. ی آموزشی پردازش می های اولیه داده  -۲

 RBFNی  : نمونه ای از  یک شبکه ۱شکل 
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ی عصبی و آموزش آن تا زمانی که شرط خاتمه  ساختن یک شبکه -۳

 برآورده شود .

 شود. آموزش داده شده ذخیره می  RBFNهای  وزن -۴

 ۲ی  رحلههای تست در م شبکه عصبی آموزش داده شده توسط داده -۵

 گیرد. مورد آزمایش قرار می

به صورت  ۵بصورت آفالین و گام  ۴تا  ۱های  قابل ذکر است که گام

 شود. آنالین انجام می

 backtrackingالگوریتم  -٢-٢

ی ایجاد و آموزش آن بحث شد تنها  ی عصبی که درمورد نحوه شبکه 

د . کار ی شناسایی و آشکار کردن محل اتصال کوتاه را به عهده دار وظیفه

ی توزیع و ارسال فرامین حفاظتی الزم توسط   اصلی حفاظت از شبکه

شود که فلوچارت  انجام می  backtrackingالگوریتمی به نام الگوریتم 

. در این الگوریتم خروجی  ]۵[نشان داده شده است  ۲آن در شکل 

ی عصبی یا همان شماره خطی که در آن اتصال کوتاه رخ داده است  شبکه

، خطا رخ  n شود. با فرض اینکه در خط  عنوان ورودی در نظر گرفته میبه 

ی مسیرهای پایین دست این خط مورد  بررسی قرار  داده باشد  همه

ختم شوند،   DGگیرند. در صورتی که هر کدام از این مسیرها به واحد  می

 کند. و واقع در این مسیر فرمان قطع دریافت می  nترین رله به خط  نزدیک

 DGمجهز به   nهای پایین دست خط  در صورتی که هیچ کدام از مسیر

نباشند بدین معنی است که جریان اتصال کوتاه این خط از مسیرهای پایین 

شوند و برای برداشته شدن خطا از روی شبکه، قطع کردن  دست تامین نمی

کند. قابل ذکر است که چه مسیرهای پایین  به تنهایی کفایت می nبریکر 

 باید قطع شود. nباشند و چه نباشند،  بریکر   DGدستی شامل 

ی شعاعی ساده است که در آن شبکه  ای از یک شبکه ، نمونه۳شکل 

گزارش کرده است. در این  ۲مکان خطا را خط شماره   RBFNعصبی

به عنوان شماره خط  ۲با گرفتن عدد   backtrackingحالت الگوریتم 

 ۲اتصال کوتاه شده ، شروع به چک کردن تنها مسیر پایین دست خط 

برسد. حال چون شرط الگوریتم با پاسخ مثبت  ۳شماره  DGکند تا به  می

 ۳ی خط  که همان رله ۲ی این مسیر به خط  ترین رله روبرو شده، نزدیک

تحت عنوان حفاظت اصلی  است می بایست قطع شود. این فرمان قطع

شود. در صورتی که به هر دلیلی بریکر مربوط به آن  ارسال می ۳ی  به رله

به عنوان پشتیبان اول، فرمان قطع را دریافت کرده  ۴ی  نتواند عمل کند، رله

 کند.  و اتصال کوتاه را قطع می

 حفاظت فرآیند -٣

ی برا ]۵[، نمایی کلی از طرح حفاظتی پیشنهادی در  ۴در شکل

ترین و اولین گام  ، نشان داده شده است . مهم DGهای توزیع دارای  شبکه

 برای اجرای این طرح حفاظتی، شناسایی مکان و نوع اتصال کوتاه است. 

 لحم ناونع هب یدورو رد ار n طخ
نک تفایرد هاتوک لاصتا

  DG هب هک ینامز ات ار n طخ تسدورف یاهریسم ی همه
نک کچ دوش یهتنم

 هک ییاهریسم دادعت ایآ 
 دوش یم یهتنم DG هب
؟تسا رفص زا رتگرزب

دوش عطق n طخ رکیرب طقف
ریخ

هلب

 یم متخ DG هب هک یریسم رد ،  N رکیرب عطق رب هوالع
دوش عطق n طخ هب رکیرب نیرتکیدزن دوش

یلصا تظافح مامتا
 

یتم  ۲شکل  ]۵[ در طرح حفاظتی backtracking: الگور

 

G G

line1 line2 line3 line4R1 R2 R3 R4RS

 
 ی شعاعی ساده ز یک شبکهای ا : نمونه۳شکل 

ی آفالین  شود این طرح شامل یک مرحله همان گونه که مالحظه می 

ی آنالین است که مرحله ی اول  های آموزشی وسه مرحله برای تولید داده

آن برای شناسایی نوع اتصال کوتاه و مشخص کردن محل دقیق آن است. 

ن خطا و ایزوله ی دوم مربوط به اجرای الگوریتمی برای برداشت مرحله

ی آخر در تکمیل  کردن خط اتصال کوتاه شده از شبکه است . و مرحله

طرح حفاظتی،  یک الگوریتم حفاظتی پشتیبان برای مواقعی که حفاظت 

 دهد.  شود، ارائه می اصلی با مشکل مواجه می

 آموزشیتولید زوج داده  -١-٣

ی برای اجرای طرح حفاظتی،  قبل از هر چیز الزم است شبکه عصب

مناسبی ایجاد شود و توسط داده های آموزشی ، آموزش داده شود. از 

آنجایی که هدف شبکه عصبی نشان دادن محل وقوع اتصال کوتاه است ، 

های آموزشی نیز باید متناسب با این هدف باشند. به این منظور با  داده

سیستم قدرت مورد   DIgSILENT power factoryاستفاده از نرم افزار

ی  هایی به فاصله ها اتصال کوتاه کنیم و در هر کدام از خط ا مدل مینظر ر

کنیم  و به ازای هر اتصال کوتاه سهم جریانی  متر از یکدیگر ایجاد می ۵

   را ثبت می کنیم . DGهر 
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عورش

یشزومآ هداد جوز دیلوت

هاتوک لاصتا یبای ناکم

یلصا تظافح

 لاصتا طخ ایآ
 هدش هاتوک

؟هدش هلوزیا
نایاپ

هلب

نابیتشپ تظافح

ریخ

نیالفآ

نیالنآ

 

به این ترتیب می توان به تعداد الزم زوج داده تهیه کرد. حال با 

های جدیدی  ها در هر زوج آموزشی، زوج داده جابجا کردن جای داده

دهیم  های جدید آموزش می آید، شبکه عصبی را با زوج داده بدست می

به عبارت دیگر ورودی شبکه عصبی یک بردار جریانی است که هر 

در موقع اتصال کوتاه و  DGجریان عبوری از هر  درایه آن متناظر با

های  ی اتصال کوتاه نسبت به واحد خروجی شبکه عصبی موقعیت نقطه

DG  ی شرایط،  بایست در همه است . از آنجایی که طرح حفاظتی می

کارایی داشته باشد به یک بانک اطالعاتی شامل جریان عبوری هر منبع  

زم است. بنابراین آنالیز اتصال تحت شرایط مختلف اتصال کوتاه ال

کوتاه باید برای همه نوع خطایی شامل فازهای مختلف، در تمام نقاط 

 شبکه انجام شود. 

 شناسایی نوع اتصال کوتاه -٢-٣

هدف این مرحله تشخیص شرایط اتصال کوتاه و شناسایی نوع آن 

های توزیع شده از کل منابع با  باشد. در حالت عادی، مجموع جریان می

کند. زمانی که در یک نقطه از شبکه خطایی  ن کل بارها برابری میجریا

باشد. از  شود جریان خطا به طور یقین بیشتر از کل جریان بار می ایجاد می

توان شرایط  های منابع و کل جریان بار می ی بین مجموع جریان مقایسه

آنالین از  ی اتصالی را آشکار کرد و به دنبال آن تعابیر الزم را برای استفاده

 شبکه عصبی برای تشخیص نوع و محل خطا ، اندیشید. 

های  ی بعدی تعیین نوع خطا است که برای این کار جریان مرحله

نوع اتصال کوتاه تهیه شده است و با  ۱۰ی ژنراتورها تحت  نرماالیز شده

ها الگویی برای تعیین نوع خطا تهیه شده است که در  استفاده از این جریان

های نرماالیز شده سه فاز منبع  شود. زمانی که جریان مشاهده می ۱جدول 

باشد، نوع  ۱اصلی، تحت شرایط اتصال کوتاه ، منطبق با هر سطر جدول 

 شود.  خطای اتصال کوتاه بر اساس آن سطر تعیین می

شود که  برای  ) استفاده می۴ها از رابطه ( برای نرمالیزه کردن جریان

و    Imaxبکه عصبی نیز کاربرد دارد. در این رابطه نرمالیزه کردن ورودی ش

Imin باشد.  ، بیشترین و کمترین جریان خطا در هر نوع اتصال کوتاه می 

)۴(  max min

max min

2
norm al

I I I
I

I I

� �


�
     

یان:  ۱جدول  های نرماالیز شده برای تعیین نوع خطا الگویی از جر

اتصال کوتاهنوع  aجریان فاز  bجریان فاز  cجریان فاز  نماد  

Ag ١-  ١-  ١  

-١ Bg فاز به زمین  ١ ١-  

Cg ١ ١-  ١-  

AB ١ ١ ٠-   

-١ ١ BC فاز به فاز  ٠ 

AC ١-  ١ ٠ 

ABg ١-  ١ ١  

-١ ١ ١ BCg دو فاز به زمین  

ACg ١ ١-  ١ 

ABC ١-  ١-  ١-  سه فاز 

 

 مکان یابی خطا -٣-٣

پس از شناسایی نوع اتصال کوتاه، محل آن باید مشخص گردد. شبکه 

RBFN  اول که جریان عبوری ازDG ها را به عنوان بردار ورودی دریافت

کند و  ی اتصال کوتاه را از منابع مشخص می کند، موقعیت مکانی نقطه می

ی اتصال کوتاه، خط اتصال  دوم با دریافت موقعیت نقطه  RBFNشبکه

 کند.  ه را به طور دقیق تعیین میکوتاه شد

 حفاظت اصلی و پشتیبان -۴-٣

عصبی شناسایی شد،   پس از اینکه خط اتصال کوتاه شده توسط شبکه

ها ارسال  های قطع مناسبی را به رله بایست فرمان الگوریتم حفاظتی می

کند. که این کار با بررسی کردن مسیرهای پایین دست خط اتصال کوتاه 

 DG. به طوری که هر کدام از این مسیرها که به واحد شود شده انجام می

بایست ارتباطشان با خط مزبور قطع شود. الگوریتم این  شوند می ختم می

ی این مسیر به خط اتصال  ترین رله کار را با ارسال فرمان قطع به نزدیک

هایی که فرمان قطع  دهد. چنانچه هر کدام از رله کوتاه شده انجام می

نند نتوانند در زمان تعیین شده جریان اتصال کوتاه را قطع ک دریافت می

های پایین دستی وارد عمل شده و تحت عنوان حفاظت پشتیبان  کنند، رله

ی باال دست خود خط نیز که  کنند.  عالوه بر آن رله جریان خطا را قطع می

 کند باید قطع شود.  جریان اتصال کوتاه را از سمت شبکه تغذیه می

 ]۵[ در : نمایی کلی از طرح حفاظتی پیشنهادی ۴شکل
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 سازی یهشب نتایج -۴

برای بررسی صحت و دقت طرح حفاظتی پیشنهادی، الزم است آن را 

 ۳۲ی توزیع  روی یک سیستم تست ، آزمایش کنیم. برای این کار از شبکه

است استفاده  DGواحد  ۶هز به جکه م ۵کیلوولت شکل  ۲۰ی  باسه

های گازی هستند که  های موجود در شبکه نیروگاهDG   ایم. کرده

آورده شده  ]۶[در مرجع  نها به همراه مشخصات شبکهآ مشخصات فنی

 است.

 های آموزشی تولید داده -١-۴

برای انجام آنالیز اتصال کوتاه در شرایط مختلف، سیستم مورد نظر را  

ایم و  شبیه سازی کرده  DIgSILENT power factoryتوسط نرم افزار 

متر روی هر یک از خطوط و  ۵ی  با ایجاد نقاط اتصال کوتاهی به فاصله

ایم.  های آموزشی را بدست آورده گیری جریان عبوری از منابع ، داده اندازه

ها تحت شرایط اتصال کوتاه  DGها را که شامل جریان عبوری از  این داده

ها است، پس  DGل کوتاه نسبت به ی اتصا و متناظر با آن، موقعیت نقطه

های آموزشی ثبت کردیم . جهت افزایش  از نرماالیز کردن به عنوان داده

بار آنالیز اتصال کوتاه را در  ۶۱۶۹عصبی در مکان یابی خطا،  دقت شبکه

درصدشان را در امر  ۸۵های جمع آوری شده  ایم و از داده شبکه انجام داده

 ایم. های تست استفاده کرده را به عنوان داده ایم و مابقی آموزش شرکت داده

روش پیشنهادی در این مقاله تنها برای خطاهای سه فاز مورد بررسی قرار 

گرفته شده است و به طور مشابه برای خطاهای تک فاز و دوفاز نیز قابل 

   باشد. تعمیم می

 ایجاد و آموزش شبکه عصبی -٢-۴

متوالی ایجاد   RBFNی دو شبکه   MATLABبا استفاده از نرم افزار 

 کرده ایم و آنها را با هدف رسیدن به خطای صفر آموزش داده ایم.  

برای بررسی درستی عملکرد این دو شبکه عصبی در شناسایی و مکان 

های سه فاز ایجاد  ی مختلف از سیستم، اتصال کوتاه نقطه ۴یابی خطا، در 

ها و اعمال این DGهای عبوری از  گیری جریان ایم و با اندازه کرده

ها به شبکه عصبی، محل اتصال کوتاه مشخص شد که نتایج آن در  جریان

 آورده شده است.  ۲جدول 

 صدور فرامین حفاظتی -٣-۴

آورده شد را  ۲را که فلوچارت آن در شکل   backtrackingالگوریتم 

کد نویسی کرده ایم با این هدف  DIgSILENTی  برنامه  DPLدر محیط 

که با دریافت شماره خط اتصال کوتاه شده، فرمان حفاظتی الزم را جهت 

 .ها ارسال کند تر خطا به رله سریعبرداشتن هرچه 

عالوه بر این حفاظت پشتیبان نیز در کد نویسی الگوریتم لحاظ شده 

ه مشاهد ۳خط از شبکه در جدول  ۷است که نتایج عملکرد آن روی 

 شود.  می
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 ی اتصال کوتاه نقطه ۴های عصبی برای  نتایج آزمایش شبکه:۲جدول
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S ۳۷۹۷/۲  ۷۴۰۰/۱ ۶۲۰۳/۳ ۱۱۹۷/۴ 

۳۸۰۰/۲  ۷۴۰۰/۱ ۶۲۰۰/۳ ۱۲۰۰/۴ 

DG1 ۳۷۹۷/۰ ۷۳۹۵/۳ ۶۲۱۰/۵ ۱۱۹۸/۲ 

۳۸۰۰/۰ ۷۴۰۰/۳ ۶۲۰۰/۵ ۱۲۰۰/۲ 

DG2 ۳۷۹۶/۳ ۷۳۹۵/۶ ۶۲۰۸/۸ ۸۸۰۳/۰ 

۳۸۰۰/۳ ۷۴۰۰/۶ ۶۲۰۰/۸ ۸۸۰۰/۰ 

DG3 ۳۸۰۹/۹ ۷۳۹۴/۱۲ ۶۱۹۲/۱۴ ۸۸۱۱/۶ 

۳۸۰۰/۹ ۷۴۰۰/۱۲ ۶۲۰۰/۱۴ ۸۸۰۰/۶ 
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DG5 ۶۲۰۴/۲ ۷۳۹۵/۶ ۶۲۰۴/۸ ۱۱۹۵/۵ 

۶۲۰۰/۲ ۷۴۰۰/۶ ۶۲۰۰/۸ ۱۲۰۰/۵ 

DG6 ۳۷۹۸/۸ ۷۴۰۲/۵ ۳۷۹۲/۲ ۱۱۹۵/۱۰ 

۳۸۰۰/۸ ۷۴۰۰/۵ ۳۸۰۰/۲ ۱۲۰۰/۱۰ 
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۰۴۴۱/۳ ۰۰۶۸/۷ ۰۵۰۵/۱۰ ۰۳۵۹/۱۷ 

۳ ۷ ۱۰ ۱۷ 

 گیری نتیجه -۵

های عصبی برای  در این مقاله یک طرح حفاظتی مبتنی بر شبکه

ارائه شد که با مکان یابی دقیق اتصال کوتاه  DGهای توزیع مجهز به شبکه

کند. استفاده از دو  عمل می  backtrakingگیری از یک الگوریتم  و بهره

ش را دقت و سرعت رو MLPبه جای یک شبکه  RBFشبکه عصبی 

 ۳۲بهبود می دهد. با آزمایش طرح پیشنهادی روی یک سیستم توزیع 

 مورد آزمایش: دیاگرام تک خطه سیستم  ۵شکل
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های عصبی  است مالحظه شد که شبکه  DGواحد  ۶باسه که مجهز به 

آموزش دیده با دقت خیلی زیادی خط اتصال کوتاه شده را مکان یابی می 

کنند و به دنبال آن الگوریتم حفاظتی با دریافت شماره خط اتصال کوتاه 

های مربوطه جهت حفاظت اصلی و  ،فرمان قطع را به رلهشده 

قابل ذکر است که  های پشتیبان اول، دوم و سوم، ارسال می کند. حفاظت

ها   DGی  از نظر عملی این طرح در صورتی قابل اجرا خواهد بود که همه

ای آنها را به  مجهز به تجهیزات مخابراتی باشند که بتوانند اطالعات لحظه

کنترل ارسال کرده و به دنبال آن فرامین حفاظتی الزم را دریافت مرکز 

  نمایند.

یتم حفاظتی روی :  ۳جدول  خط از شبکه۷نتایج عملکرد الگور
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