
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ارائه شاخص های فازی شده به منظور تشخیص وضعیت جزیره ای واحدهای تولید 

 پراکنده

  
 

 

 محسن زارع مویدی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
Mmoayedi97@yahoo.com 

 

 علی رفیعیدکتر 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
Alirafiee_2000@yahoo.com 

 

 امیر بهرامی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون

Amir.bahrami123@yahoo.com  

 

 مجتبی حاجی حسینی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
Mojtaba.hajihoseini@yahoo.com 

 

 

 
  

 : چكیده

 جهت تشخیص حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده از کنترلر منطق فازی استفاده شده است. ورودی های مقالهدر این 

 در شبكه رفتار روی بر گسترده مطالعه با منتخب پارامترهای .دارند روش کارایي در مهمي نقش فازی برای کنترلگر مناسب

 .اند گرفته شكل پارامترها این اساس بر فازی قوانین و فازی عضویت توابع و اند شده انتخاب مختلف شرایط

مولفه های صفر جریان, منفي جریان و مولفه منفي ولتاژ بعنوان شاخص های وروردی سیستم تصمیم گیر فازی انتخاب شده 

است. تعریف این شاخص ها سبب شده است که از محاسبات پیچیده بمنظور تعریف شاخص های ورودی کنترلر فازی اجتناب 

شده است. مقاوم بودن تكنیک پیشنهادی تحت شرایط تغییرات بار و  رت آن سرعت محاسبات الگوریتم سریع به دنبالشود که 

بعنوان نرم افزار شبیه ساز جهت  MATLABنوسانات توان مورد مطالعه قرار گرفته و به اثبات رسیده است. بسته نرم افزاری 

 اثبات صحت عملكرد روش پیشنهادی بكار گرفته شده است.

 

لت جزیره ای, حالت متصل, منابع تولید پراکنده, شاخص های ورودی منطق فازی, منطق فازی, حاکنترلر کلمات کلیدی: 

 قوانین منطق فازی.
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 مقدمه -1

 

 تولید اقتصادی و تكنیكي محیطي، زیست است. مزایای گسترش حال در پراکنده تولید های تكنولوژی از برداری بهره امروزه،

 شبكه روی خوبي بر تاثیرات پراکنده تولید اینكه وجود با است. پراکنده تولید گیری کار به گسترش اصلي دالیل پراکنده

 شدن جزیره قدرت حالت شبكه در پراکنده تولید حضور چالشهای مهمترین از یكي دارد. نیز نامطلوبي اثرات دارد، قدرت

 .است

 مابقي از الكتریكي نظر از است پراکنده تولید دارای که قدرت شبكه از بخشي آن در که شود مي گفته حالتي به شدن جزیره

 تواند مي شرایط این که ماند مي باقي دار برق پراکنده تولید توسط شده جزیره ناحیه حالت این در شود. جدا برق شبكه

 شدن امری جزیره تشخیص برق شبكه در پراکنده تولید از برداری بهره برای کند. بنابراین ایجاد را ایمني و حفاظتي مشكالت

 IEEE929و استاندارد  IEEE1547استاندارد  همانند است شده تهیه استانداردهایي ارتباط این در که است ضروری و مهم

[IEEE Recommended Practice,2000[ و ]IEEE Standard for Interconnecting Distributed,2003 

Resources With Electric Power Systems.] 

 های تكنیک و مخابراتي های تكنیک کرد: تقسیم دسته دو به مي توان را شدن جزیره تشخیص های روش کلي حالت در

 جدید دسته و ترکیبي های روش و اکتیو های روش پسیو، های روش گروه سه به توان مي نیز را محلي های تكنیک محلي.

 اطمینان قابلیت دارای که است شبكه و پراکنده تولید سیستم بین ارتباط پایه بر دور راه یا مخابراتي های تكنیک کرد. بندی

 Power lin carrierروش  ها تكنیک این جمله از و هستند گران خاص های دستگاه به داشتن نیاز دلیل بههستند ولي  باال

communication-PLCC  وtransfer trip  را مي توان نام بردZhang G., Zhang C. , Wang W., Wang G] 

and Kliber J ,2007 ]-[1993, Redfern M. A., Usta O., and Fielding Gتكنیک .] اساس بر محلي ایه 

 قابل غیر( است. مهمترین مشكل روش های محلي ناحیه PCC)مشترك  اتصال نقطه در پارامترها و کنترل گیری اندازه

قادر  روش آن در که شود مي گفته ای ناحیه به تشخیص قابل غیر ناحیهاست.  (non-detection zone- NDZ)تشخیص 

 .نیست شدن جزیره صحیح تشخیص به

 شده تعیین استاندارد های حالت با و مي کنند گیری اندازه مشترك اتصال نقطه در را شبكه پارامترهای پسیو های روش

 روش که هرچند است. داده رخ شدن جزیره حالت کرد تجاوز شده مشخص حدود از پارامترها مقادیر اگر کنند؛ مي مقایسه

 های روش هستند. بزرگي تشخیص قابل غیر ناحیه دارای اما نمي کنند، وارد شبكه به اغتشاشي و هستند سریع پسیو های

 (ROCOF)فرکانس  تغییرات نرخ, (UVP/OVP)زیاد  یا کم ولتاژ حفاظت, (UFP/OFP)زیاد  یا کم حفاظت فرکانس

 .Bright C. G ]-[Redfern M. A., Usta O., and Fielding G,1993هستند ] پسیو روش هایي از نمونه همگي

COROCOF,2001.] 

 در .اند شده طراحي شوند مي متصل شبكه به اینورتر توسط که پراکنده تولید های تكنولوژی برای اکتیو های روش معموال

 اغتشاش شبكه، به متصل حالت شود. در مي مشاهده اثرش و شده تزریق سیستم به اغتشاش سیگنال یک غالبا ها روش این

 از و مي شود شبكه پارامترهای در توجه قابل تغییرات باعث شده جزیره حالت در ولي ندارد شبكه پارامترهای بر زیادی تاثیر

 های روش به نسبت کوچكتری تشخیص قابل غیر ناحیه اکتیو های روش شود. مي داده تشخیص شدن جزیره طریق این

 روش اکتیو های روش از هایي نمونه دارند. توان کیفیت روی بر نامطلوب اثر شبكه، به اغتشاش تزریق دلیل به اما دارند پسیو

 2008, Lopes L. A. C. and ]-[Hung G., Chang C., and Chen C,2003است ] یا فرکانس فاز جابجایي

Zhang Y.] 

 یكي توسط شدن جزیره احتمال معموال ها روش این در شود. مي استفاده اکتیو و پسیو روش دو هر از ترکیبي های روش در

 از دسته این شود. مي عمل وارد اکتیوی روش موقعیت دقیق تعیین جهت سپس و مي شود داده تشخیص پسیو تكنیكهای از

 .تشخیص هستند قابل غیر ناحیه بدون یا و دارند کوچكي تشخیص قابل غیر ناحیه شدن جزیره تشخیص های روش

 .توان دارند کیفیت بر کمتری مخرب اثر شود نمي تزریق شبكه به مداوم صورت به اغتشاش سیگنال آنكه دلیل به همچنین

از  نمونه مي کنند. برای استفاده فازی منطق و عصبي شبكه نظیر ابزارهایي از شدن جزیره تشخیص جدید های روش سایر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 قانون بر مبتني روش و (Wavelet Transform- WT)موجک  تبدیل های تكنیک توان مي جدید و ترکیبي های روش

 Samantaray S. R., El-Arroudi K., Joos G and ]-[Menon V. and Nehrir M. H,2007را نام برد ] فازی

Kamwa I,2010.] 

 ,[Azevedo, Gustavo MS, Pedro Rodriguez,2009عملكرد یک سیستم فتوولتاییک در طول خطای شبكه

Marcelo C. Cavalcanti, Gerardo Vázquez, and Francisco [ در این مقاله روشي آمده است تا به سیستم

فتوولتاییک این امكان را بدهد که حتي در هنگام خطا دارای عملكردی بدون اضافه جریان و جریاني سینوسي و مطمئن 

 داشته باشد.

توان اکتیو استفاده کرده که خود براساس مولفه توالي مثبت  در اینجا محدود کننده جریان بطور غیر مستقیم از محدود کننده

 ولتاژ شبكه محاسبه شده است.

همچنین مشاهده مي شود که کنترل کننده های کالسیک باعث تزریق جریان های هارمونیک در شبكه مي شوند و نیز اضافه 

استفاده از این کنترل کننده پیشنهادی بر این جریان های خطرناکي در هنگام افت ولتاژ بوجود مي آورند اما در اینجا با 

 مشكالت غلبه مي شودو اینورتر قادر به عملكرد در هر شرایطي است.

سید  [ معیاره چند غیرفعال روش از استفاده گردان با پراکنده تولید منابع حضور با توزیع شبكه در الكتریكي جزیره آشكارسازی

 تولیدات برای الكتریكي جزیره آشكارسازی منظور به غیرفعال روشي مقاله این در ]9831,میثم سید برزگر, شهرام جدید

 میدان ژنراتور ولتاژ ولتاژ، منفي الي تو مولفه چون مشخصه هایي مبنای بر روش این است. شده گردان پیشنهاد پراکنده

 تبدیل از شده استخراج شاخصهایو  هارمونیكي اعوجاج ضریب انحراف میزان ، مثبت توالي امپدانس تغییرات نرخ سنكرون،

 .است استوار ولتاژ موج موجک

 دیگر تغییر شش و الكتریكي یافته تغییر شینه IEEE 34 جزیره آشكارسازی قابلیت شبكه روی بر پیشنهادی روش بررسي

 .میدهد دست به را هم از آنها جداسازی همچنین و شبكه

 برای غیرفعال روش به آشكارسازی در استفاده مورد پارامترهای میشود. ارائه بررسي مورد شبكه مدل مقاله، این دوم بخش در

 عنوان چهارم در بخش پیشنهادی روش و گرفته قرار بررسي مورد سوم قسمت در سنكرون ژنراتور نوع از پراکنده تولیدات

  .میگردد

 ,[ Jun, Li, Huang Xue-liang ,2010دو مدار تشخیص حالت جزیره ای بر اساس امپدانس متغییر برای میكرو گرید

[Chen Xiao-hu, Xie Miao, and Xu Wen  در این مقاله روشي سریع و قابل اعتماد به طور همزمان برای تشخیص

حالت جزیره ای ارائه مي دهد به گونه ای که تاثیر منفي بر پایداری نمي گذارد. این روش مناسب اتفاق افتادن  حالت جزیره 

مطابق با اختالف )واریانس( امپدانس  (pcc)ییرات اندازه ولتاژ پیک تا پیک نزدیک نقطه ی مشترك اتصال ای را بر اساس تغ

معادل سیستم بین عملكرد اتصال به شبكه و حالت جزیره ای است. دو مدار الكتریكي برای تشخیص حالت جزیره ای ارائه 

شده و بعد از آن نیز میكرو گرید به عملكرد آنالیز شده خود ادامه مي دهد. در این روش جریان فرکانس باالی تزریقي در خط 

تباطي وارد کرده طبق قاعده کلي که اختالف )واریانس(  مولفه ولتاژ فرکانس باال در خط ارتباطي باعث اختالف )واریانس( ار

 امپدانس بین دو حالت مي شود، که مي تواند به تشخیص حالت جزیره ای با اطمینان کمک کند.

ه منطق فازی بیان شده است.سیستم مورد مطالعه به ادامه مقاله بدین ترتیب بیان شده است:در بخش دوم خالصه ای راجب ب

 همراه نتایج شبیه سازی در بخش سوم آورده شده است.در بخش چهارم نتیجه گیری روش پیشنهادی ارائه شده است.

 

 
 

 منطق فازی  -2

یا  Fuzzy Logicکه  باشد این ها شنیده اساس بر پاسخ ترین ساده شاید چیست فازی منطق شود پرسیده ما از اگر

Fuzzy Theory منطق فازی مفهوم.کند مي جایگزین را بشر مغز در گیری نتیجه های روش که است منطق نوع یک 
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 بلكه شد ارائه کنترل متدولوژی عنوان تنهابه نه و گردید ارائه برکلي، در کالیفورنیا دانشگاه پروفسور زاده، لطفي دکتر توسط

 به.کرد ارائه ای دسته گروهي عضویت جای به کوچک گروهي عضویت کردن مجاز مبنای بر ها، داده پردازش برای راهي

 .نشد برده کار به کنترلي های سیستم در تئوری این 70 دهه تا ابتدایي های کامپیوتر قابلیت بودن بسنده ونا نارسا جهت

 را تطبیقي کنترل تا است قادر بلكه ندارد نیازی دقیق اطالعاتي ورودیهای به بشر که کرد استدالل اینطور زاده لطفي پروفسور

 های داده که بتواند کنیم طراحي طوری ها سیستم در را فیدبک های کننده ماکنترل اگر پس.دهد انجام باالیي صورت به

 . شوند برده کار به اجرا در موثرتری و تر ساده طور به میتوانند ها داده این کند، دریافت را مبهم

 و جاسازی شده وکوچک ساده کنترلهای میكرو از ها سیستم تنظیم در که است قدرت این دارای فازی منطق تعاریف ینا با

 در قدرت اجرایي منطق دارای این.شود برده کار به کنترلي های یاسیستم بزرگ شده شبكه کاناله چندهای PCتا  گرفته

 و قطعي نتیجه یک به رسیدن برای را ای ساده راه فازی منطق واقع در.اینهاست دوی هر از ترکیبي یا افزار ،نرم افزار سخت

 IF x "مبنای  بر قانون ساده یک فازی منطق.فراهم میكند ودوپهلو مبهم دار، خطا ، ناقص ورودی اطالعات پایه بر معین

And y THEN z " میكند بیان را. 

 اصطالحاتي نظیر:,  "T<1000F"،"210<TEMP<>،"SP=500F"نظیر  اصطالحاتي با برخورد جای به مثال عنوان به
"IF (process is too cool) AND (process is getting colder) THEN (Add heat to the process)" 

Or 

"IF (process is too hot) AND (process is heating rapidly) THEN (Cool the process quickly)" 

 . شود برده کار به

 

 مجموعه فازی تعاریف پایه در تئوری -2-1

نشان داد این را مي توان چنین نشان  xرا مي توان با  Xیا اشیا مي باشد عناصر  طفضای تعداد نقا Xفرض کنید 

بیان مي شود و برای μA(x)با تابعي به نام تابع عضویت شناسایي مي شود که با  Xدر  A  مجموعه ی فازی X={X}داد،

عضو  xنشان مي دهد که تا چه حدμA(x) را مجموعه پشتیبان مي نامند.  تابع عضویت  Xتعریف مي شود. xƐX همه ی 

A  برای  [0.1]مي باشد.  ارتباط تعداد در فواصلμA(x)  امری عادی است. وقتي عضویت ماکزیمم است وμA(x)  9برابر 

 متغییر فازی نشان مي دهد. 8ی تابع عضویت را برا 8( 9است. شكل ) 0برابر  μA(x)مي باشد و وقتي حداقل مي باشد 

معیاری است که مي گوید چگونه سیب قرمز است. براساس این معیار، رسیدن سیب در قالب تابع  x( متغیر a-9در شكل ) 

معیار نیروی کنترلي است و  x( /b-9بیان مي شود. هر چه سیب سرخ تر باشد. رسیده تر است. در شكل )  μA(x)عضویت 

دهد چگونه  عملكرد کنترلي به خوبي کار مي کند.  هر چه مقدار نیرو کم باشد عملكرد کنترلي بهتر  تابع عضویت نشان مي

 است.

معیار باریک بودن ستون مي باشد. در این مسئله،  تابع عضویت نشان مي دهد طراحي تا چه حد خوب  x (c-9در شكل ) 

 مي باشد طراحي بهتر است. 220,2باشد  در اینجا بوده است. هر چه باریكي  به حداقل باریكي مورد نیاز نزدیک 

با تعیین تابع عضویت برای شي فازی، با نام کمي سازی شي فازی، در مثال های فوق رسیدن سیب و کیفیت امر کنترلي، و  

 کیفیت طراحي همگي از نظر کمي مشخص شده اند.

جموعه فازی تبدیل به مجموعه ترد مي شود و آن را باشد پس م 9یا  0برابر  Xبرای همه ی نقاط  μA(x)اگر تابع عضویت 

طبیعي  یا مجموعه غیر فازی یا معمولي مي نامند. در این مورد،  اصطالح تابع مختصات به جای تابع عضویت به کار مي رود. 

باال نشان ( در 9( تابع مشخصه را برای متغیر های ذکر شده از شكل )2نشان داده مي شود. شكل ) xتابع مختصات را حرف 

 مي دهد. 
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 : توابع عضویت برای سه مجموعه فازی مختلف را نشان می دهد1شكل 

  

 ( را نشان مي دهد. در اینجا مرزها بدون ابهام و عدم قطعیت تعریف شده اند. 9مختصات  متغیرهای فوق از شكل )

( عملكرد کنترلي زماني خوب b-2) ( باشد. در شكل8( سیب زماني مي رسد که معیار سرخي آن بیش از )a-2در شكل )

 2.0,0و  910,0( طراحي زماني خوب است که باریكي بین c-2باشد. در شكل ) 40.0+ ,40.0-است که نیروی کنترل بین 

 باشد.

همانطور که مي بینید، مجموعه های فازی بسط مجموعه های معمولي هستند. همچنین، گفته مي شود که در عین حال  

 هدف مي باشند مجموعه های فازی موضوعي نیز مي باشند. مجموعه های فازی

 

 
 : توابع مشخصه برای سه مجموعه واضح2شكل 

 

در اکثر موقعیت های عملي، الزم است با بیش از یک دسته کار کنیم. برای مثال، در مسئله کنترل، ممكن است فرد بخواهد  

منفي کوچک  sبه ارزیابي موردی بپردازد که در آن  دسته های  زیر سرعت شي متعلق به موارد زیر مي باشد: تقریبا صفر 

SN و منفي متوسطMN منفي بزرگ ،BN کوچک ، مثبتSPمثبت متوسط ،MP یامثبت بزرگ ،BP .مي باشد 

 ( ممكن است پیشنهاد شوند.8با استفاده از مجموعه های عادی، دسته بندی نشان داده شده در شكل ) 

این مرزها به خوبي تعریف شده اند با اندازه گیری سرعت شي، در یكي از این دسته ها قرار مي گیرد و  این نتیبجه ارزیبي مي 

 cm/sec 4.0-مي باشد. اگر  sباشد  cm/sec 0.2است. اگر  BPباشد  این  cm/sec 8.0. برای مثال؛  اگر سرعت باشد

مي باشد. اما شناخت و دانش اولیه و اصلي درباره ی کنترل به ما مي گوید که  این روش درست ارزیابي نیست  MNباشد 

مي باشد. که خیلي به  cm/sec 6.1عین حال سرعت  تعلق دارند در MPبه  CM/SEC 5.9و  8,9چون  سرعت های  

5.9m/sec  مزدیک است و به دستهBP  .تعلق دارد. با استفاده از مجموعه های فازی، ارزیابي بهتر  سرعت تامین مي شود

برطبق تئوری مجموعه فازی همه ی رسعت ها اعضا دسته های متفاوتي مي باشند اگرچه مقدار عضویت انها متفاوت است. 

( دسته 4این مقدار عضویت را گاهي درجه و گاهي میزان یا درجه برخورداری متع=غییر  دسته یا مجموعه مي نامند. شكل )

بندی فازی مسئله یكسان  سرعت کنترل شده را نشان مي دهد. همانطور که مي بینید، توابع صاف پیوسته برای تعریف تابع 

دارد و به طور مشهود منفي نیست. این  BPمي باشد و کمي  MP 1,.سرعت عضویت برای این دسته ها به کار مي روند.  

 امر توابع مفید وواقعي تامین مي کند که برای کنترل سرعت به کار مي روند. 
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 مرزهای عادی یا شكننده: 3شكل 

 

  تعاریف زیر مبنای قوانین عملیاتي مجموعه فازی مي باشند.این تعاریف برای مجموعه خیلي واضح و معتبر هستند. 

 Xهای موجود در  xباشد برای همه ی  μA(x)=0تنها زماني خالي است که  A:  مجموعه فازی Aمجموعه ی فازی تهي

 صدق مي کند.

 

 

 : مرزهای فازی4شكل 

 و نتایج شبیه سازی سیستم مورد مطالعه -3

( نشان داده شده است. این سیستم شامل دو واحد تولید پراکنده است که در نقطه اتصال .سیستم مورد مطالعه در شكل)

مشترك به شبكه سراسری وصل شده است. مشخصات شبكه, واحدهای تولد پراکنده, ترانسفورمتر, خطوط و بار در زیر آورده 

 شده است:

 Utility: 

Rated shortcircuit MVA=1000, f = 60 Hz, rated kV = 69, Vbase = 69 kV. 

 Distributed Generators DG1 and DG2 : 

 Rated MVA = 10, f = 60 Hz, 54 poles, Yn, rated kV = 13.8, Inertia constant H = 3.0 Sec., Ro 

= 0.0025 pu, Xo = 0.113 pu, R1 = 0.001 pu, X1 = 0.15 pu, Xd = 1.028 pu, Xq = 0.654 pu, 

Xtd = 0.34 pu. Xtd = 0.654 pu. Xud = 0.253 pu. Xuq = 0.298 pu. Ttd0 = 7.5 s. Ttq0 = 0 s. 

Tud0 = 0.07s, Tuq0 = 0.09 s. 

 Power Transformer Data : 

 Transformer T1 :  

Rated MVA = 25, f = 60 Hz, rated kV = 69/13.8. Dyn1, Vbase = 13.8 kV, R1 = 0.00375 pu, 

X1 = 0.1 pu, Rm = 500 pu, Xm = 500 pu. 

 Transformer T2 and T3 : 

Rated MVA = 10, f = 60 Hz, rated kV = 13.8/13.8. Ynd1, Vbase = 13.8 kV, R1 = 0.00375 pu, 

X1 = 0.1 pu, Rm = 500 pu, Xm = 500 pu. 

 Transmission lines data: 
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Rated kV = 13.8, rated MVA = 20, Vbase = 13.8 kV, ROL = 0.0414 ohms/km, R1L = 0.0138 

0hms/km, XOL = 0.0534 ohms/km, X1L = 0.0178 ohms/km, X0CL = 5.1 nF/km, X1CL = 17 

nF/km, Line1 = 20 km, Line2 = 10 km, Line3 = 10km. 

 Normal Loading data: 

 Rated kV = 13.8 L-1 = 10 MW, 3.5 MVAR, L-2 = 5.0 MW, 2.0 MVAR, L-3 = 5.0 Mw, 2.0 

MVAR, L-4 = 5.0 Mw, 2.0 MVAR. 

 

 
 : سیستم توزیع توان با دو واحد تولید پراکنده5شكل 

 

توابع عضویت و قواعد سیستم فازی -3-1  

 مختلف بارهای و شرایط تحت شده سازی شبیه سیستم رفتار روی بر مطالعه با فازی عضویت توابع و ورودی پارامترهای

 ورودی عنوان به جریان صفر و منفي های مولفه و ولتاژ منفي مولفه . سیستم فازی شامل سه ورودی است.است شده انتخاب

 .است شده انتخاب فازی منطق های

 گرفته نظر مثلثي در عضویت تابع خروجي، برای و است شده انتخاب فازی منطق های ورودی ای بعنوان ذوزنقه عضویت تابع

 ( مقادیر تابع عضویت مثلثي خروجي بیان شده است.9در جدول ) .است شده

 

 

 

 

 : مقادیر تابع عضویت مثلثی خروجی1جدول 

A = trapmf{X1, [1e-3, 10.1e-3 , 404e-3 ,5e-3]} 

B = trapmf{X2, [-0.1, 0, 19, 20]} 

C = trapmf{X3,[0.01e-12 ,0.015e-12 ,9e-12 ,10e-12]} 

D = trimf{islanding, [0, 0.5, 1] ; nonislanding, [1, 1.5, 2]} 

R: If X1 is A and X2 is B and X3 is C, then Y is islanding 
If X1 is not A and X2 is B and X3 is C, then Y is nonislanding 
If X1 is A and X2 is not B and X3 is C, then Y is nonislanding 
If X1 is A and X2 is B and X3 is not C, then Y is nonislanding 

If X1 is not A and X2 is not B and X3 is C, then Y is nonislanding 

If X1 is not A and X2 is B and X3 is not C, then Y is nonislanding 
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If X1 is A and X2 is not B and X3 is not C, then Y is nonislanding 

If X1 is not A and X2 is not B and X3 is not C, then Y is nonislanding 
 

 نشان داده شده است. 1تا 6بترتیب در شكل  Dو  A ,B ,Cنمودار توابع عضویت 

 

 

 منطق فازی: شاخص مولفه منفی ولتاژ بعنوان ورودی 6شكل
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 : شاخص مولفه منفی جریان بعنوان ورودی منطق فازی7شكل
 

 

 : شاخص مولفه صفر جریان بعنوان ورودی منطق فازی8شكل

 
 : شاخص خروجی منطق فازی4شكل

 

( نیز یک منحني سه بعدی را 99( نشان داده شده است. شكل)90وضعیت است که در شكل) 8سیستم نتیجه گیر فازی دارای 

 نشان میدهد که این منحني بیان کننده نگاشت ورودی به خروجي است.
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پنجره در  88( یک نمای کلي از سیستم فازی طراحي شده را نشان مي دهد. همانطور که در شكل مشخص است, 90شكل)

. در این شكل هر خط نمایش دهنده یک پنجره است. سه ستون اول نشان دهنده ورودی های این شكل رسم شده است

سیستم هستند که در باالی هر ستون نام متغییر به همراه مقدار واقعي نمایش داده شده است. در سمت چپ هر خط, یک 

 عدد نوشته شده است که نشان دهنده شماره قانون متناظر با هر خط است.

 

 نمایشگر قواعد سیستم فازی: .1شكل

 

 

 : منحنی سه بعدی نگاشت ورودی به خروجی11شكل

 

 خروجی عضویت تابع مقادیر: 2جدول

Membership 
Function 

A B C 

islanding 0 0.5 1 
nonislanding 1 1.5 2 
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 خروجي کنترلگر و جریان صفر مولفه جریان، منفي مولفه ولتاژ، منفي مولفه ترتیب به Y و X1 ,X2 ,X3باال  فازی توابع در

 ها محاسبه مولفه نحوه زیر روابط که هاند شد محاسبه پریونیت فاز سه جریان و ولتاژ از جریان و ولتاژ های مولفه .هستند فازی

  :دهند مي نشان را

                                                                                                   (1) 

                                                                                                   (2) 

                                                                                     )3(                     

 .و  است مختلط عدد یک آنها  در که

 ( فلوچارت روش پیشنهادی بیان شده است.92در شكل )

 
 

  : فلوچارت تشخیص وضعیت جزیره ای با استفاده از منطق فازی12شكل 

 

 

مشاهده مي شود الگوریتم پیشنهادی قادر  هک( برخي از نتایج و خروجي منطق فازی را نشان مي دهد, همانگونه 8جدول )

 است وضعیت جزیره ای را تحت بارهای مختلف بدرستي تشخیص دهد و نسبت به بارهای مختلف مقاوم است. 
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 سازی شبیه نتایج: 3 جدول

خروجی منطق 

 فازی

 شماره X3 X2 X1 شرایط واقعی

 1.05e-14 2.2 2.79e-3 1 جزیره ای 5.0

 1.88e-12 6..5 3.16e-3 2 جزیره ای 5.0

 4.13e-15 3...3 3.64e-4 3 غیر جزیره ای 5.0

 7.94e-12 4.52 2.17e-3 2 جزیره ای 5.0

 7.12e-15 24.15 4.04e-4 6 غیر جزیره ای 5.0

 9.14e-16 24.2 4.14e-4 5 غیر جزیره ای 5.0

 6.63e-12 3.23 3.37e-3 3 جزیره ای 5.0

 5.03e-12 2..2 2.92e-3 2 جزیره ای 5.0

 2.81e-12 3.43 2.89e-3 4 جزیره ای 5.0

 .7.22e-12 11.64 3.24e-3 1 جزیره ای 5.0

 

 نتیجه گیری -4

 
در این مقاله از مولفه  منفي ولتاژ, مولفه منفي جریان و مولفه صفر  جریان اندازه گیری شده در محل رله ها بعنوان شاخص 

بر شبكه نظارت دارد و بر کیفیت توان شبكه  پیوسته صورت الگوریتم ارائه شده بههای ورودی منطق فازی استفاده شده است. 

 نمي باشد. از تشخیص غیر قابل پسیو دارای ناحیه های روش خالف بر شده ارائه روش هیچ تاثیر نامطلوبي ندارد. بنابراین،

نیست. همچنین تغییرات بار تاثیری  شبكه داخلواحدهای تولید پراکنده نوع و تعداد  به وابسته دیگر، روش پیشنهادی  طرف

بر روی عملكرد الگوریتم پیشنهادی ندارد و قادر است تحت شرایط و تغییرات بار وضعیت جزیره ای را بدرستي تشخیص دهد.  
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ن با ارائه شاخص های وروردی بر اساس مولفه های منفي و صفر ولتاژ و جریان سبب کم شدن محاسبات شده که در نتیجه آ

 سرعت الگویتم در تشخیص وضعیت جزیره ای افزایش یافته است.
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