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  چكيده 
جزيره شدن بر اساس استفاده از تبديل موجك ارائه شده است. روش در اين مقاله، روش جديدي براي تشخيص  

باشد. در روش ارائه شده با پيشنهادي مبتني بر تغييرات فركانس در باسبار سيستم توزيع مشتمل بر توليد پراكنده مي
است و هاي جزيره و غير جزيره، استخراج شده  استفاده از تبديل موجك ويژگي هاي مربوط به رخدادهاي حالت

اند. روش پيشنهادي روي شبكه توزيع  هاي مذكور با بهره گيري از شبكه عصبي مصنوعي دسته بندي شده ويژگي
خدابنده لوي شهر تهران شبيه سازي شده است و نتايج بدست آمده سرعت و دقت باالي تشخيص آن را در مقايسه با 

  .دهد ها نشان مي ساير روش
   

  الكتريكي، تبديل موجك، شبكه عصبي  جزيرههاي كليدي:  واژه
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  استاديار دانشگاه -2
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   مقدمه - 1

هاي توزيع برق را از پسيو به اكتيو تغيير  ، ساختار شبكهDistributed Generation- DGافزايش نفوذ بهره برداري از توليدات پراكنده
هاي نوين در سيستم برق شده است. يكي از مشكالت استفاده از . اين امر باعث به وجود آمدن مشكالت جديد و ظهور پديده دهد مي

DG گردد: شرايطي كه بخشي از سيستم توزيع كه شامل بار و  نام دارد كه بدين صورت تعريف مي ي جزيره شدن ها در شبكه قدرت، پديده
مچنان برقدار باقي مانده است. دليل اهميت ه DGتوليد پراكنده است، از بقيه شبكه برق از نظر الكتريكي جدا شود، در حالي كه توسط 
داري و مراقبت خطوط مشغول به كار در منطقه  اين پديده امكان بوجود آوردن مشكالتي نظير ايجاد شرايط خطرناك براي پرسنل نگه

كه در صورت وصل جزيره شده و نيز خسارت رساندن به تجهيزات الكتريكي موجود در ناحيه جزيره شده به دليل سنكرون نبودن با شب
توان به ايجاد شرايط نامطلوبي در پارامترهاي شبكه از جمله تغييرات غير  باشد. به عالوه مي مجدد ناحيه جزيره شده به شبكه قدرت مي

كه در شب DG. به منظور بهره برداري از ]1[عادي فركانس و ولتاژ در جزيره الكتريكي و احتمال ايجاد يك سيستم زمين نشده اشاره كرد
تدوين شده است كه  IEEE [1] 1547و IEEE [2] 929هايي همانند جزيره شدن، استانداردهايي نظير استاندارهاي  قدرت و كنترل پديده

در زمان تعيين شده تاكيد شده است. اين امر باعث شده است محققين  DGدر آنها بر تشخيص به موقع جزيره شدن و از مدار خارج كردن 
مطمئن و سريع براي تشخيص جزيره شدن باشند تا بتواند با حفظ دقت كافي، با سرعت بااليي اين كار را انجام دهد. با به دنبال روشي 

 در ژنراتورها اي از مجموعه يا ژنراتور يك است، شده شناخته در حالت جزيره شده به عنوان يك وضعيت خطرناك DG فعاليت  وجود اينكه

جزيره  از نوع اين نمايند كه شبكه، تغذيه دادن دست از در زمان را محلي بارهاي از بخشي قادر باشند تاس ممكن اي جزيره كاركرد حالت
سطح  به دستيابي براي واقعي، هاي ريزشبكه در شوند.ريزشبكه ناميده مي توانايي اين با هايي شبكه نام دارد و عمدي جزيره شدن،

 ها مقاله در گوناگوني تشخيص جزيره شدن هاي . روش[3]شود حفظ و مصرف توليد بين توان تعادل بايد حفاظتي، هماهنگي از صحيحي

 هاي اكتيو، روش هاي روش دسته سه به خود كه هستند هاي محلي روش اول، شوند: گروه مي تقسيم كلي گروه دو كه به شده است ارائه

 هاي هستند. در روش مخابراتي هاي روش يا دور راه تشخيص ازهاي  روش دوم گروه و گردند مي تقسيم هاي تركيبي و جديد پسيو و روش

شود. هاي شبكه و غيره) به منظور تشخيص جزيره شدن استفاده مي گيري پارامترهاي شبكه( ولتاژ، فركانس و هارمونيك پسيو، از اندازه
پسيو در آن قادر به تشخيص صحيح جزيره شدن درون ناحيه جزيره شده كه روش  DGاي از اختالف بين توان اكتيو و راكتيو بار و  ناحيه

هاي تشخيص پسيو اگر بار درون ناحيه جزيره شده  شود. در روش ناميده مي Non-Detection Zone- NDZنيست، ناحيه غير قابل تشخيص 
ل داشتن ناحيه عدم جزيره باشد، امكان تشخيص پايين و در نتيجه ناحيه عدم تشخيص آن بزرگ است. در مقاب DGنزديك به توان نامي 

هاي تشخيص جزيره شدن و نيز عدم تاثير بر كيفيت توان  تشخيص بزرگ، سرعت باالي تشخيص و سادگي بكار گيري اين گروه از روش
هاي اكتيو توانايي و است، روش DGباشد. در شرايطي كه توان بار در ناحيه جزيره شده نزديك به توليد هاي مثبت آنها ميشبكه از ويژگي

 و گردد مي تزريق شبكه به يكي از پارامترهاي اغتشاشي اكتيو، هاي تشخيص روش در  كارآمدي بيشتري براي تشخيص جزيره شدن دارند.
ي عدم تشخيص ها داراي محدودهشود. اگرچه اين روش مي تشخيص داده شده تزريق اغتشاشات به سيستم پاسخ اساس جزيره شدن بر

موسوم به پسيو هستند، اما به دليل ايجاد اغتشاش در پارامتري خاص در شبكه برق باعث افت كيفيت توان هاي كوچكتري نسبت به روش
 باشند كه ازمخابراتي مي هاي گردند. گروه كلي ديگر قابل اجرا در سيستم قدرت به منظور تشخيص حالت جزيره شدن، روش شبكه مي

 - Supervisory Control and Data Acquisitionهاي شبكه قدرت همانند  نندهها و كنترل ك DGهايي بين بريكرها،  تبادل سيگنال

SCADA، اما هستند، ناچيزي قابل تشخيص غير ناحيه داراي مخابراتي هاي روش كنند.  مي جزيره شدن استفاده حالت تشخيص براي 

   باشند. مي ديگر هاي به روش نسبت باال هزينه داراي
هاي تركيبي استفاده شده است كه از  توزيع، از روش سيستم در شدن  جزيره دقيق و سريع تشخيصهاي اخير به منظور  در سال

  .هاي دو روش پسيو و اكتيو و همچنين سادگي در اجرا برخوردار است كارآمدي بااليي به دليل بهره گيري از مزيت
 ضريب يك مطلق مقدار [4]ر د .است شده استفاده [4-13]مراجع  در اين پيش از موجك تبديل بر مبتني جزيره تشخيص روشهاي

 باشد آن از باالتر معين زمان يك از طوالنيتر مدت زماني براي اگر و ميشود مقايسه شده تنظيم پيش از يك آستانه با موجك تبديل معين

 يك. آيد دست مي به [5] مهندسان تجربه پايه بر يا آزمايش طريق سيستم، از آستانه مقادير اين .ميشود اعالم جزيرهاي يك وضعيت ،

 شامل ويژگيها از اي پيچيده مجموعه با را درختي-تصميم كننده بندي دسته كه است گرفته قرار تحقيق مورد [6]در  هوشمند روش

 33/83دقت  تنها داراي روش اين .گيرد مي كار به غيره و توان ضريب در ولتاژ حاصلضرب گراديان ولتاژ، و جريان كل هارمونيكي اعوجاج
با  DGيك طرح تركيبي بر اساس مانيتورينگ مولفه هاي فركانس باالي توان خروجي سيستم  [7] در. . است جزيره تشخيص در درصدي
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 تبديل براساس تركيبي نوع از جزيره تشخيص الگوريتم يكاست كه در آن   شدهپيشنهاد  Db4استفاده از سطح چهارم تبديل موجك 

جرياني بر اساس - تشخيص جزيره زمان يك الگوريتم [8]در  است. شدهارائه  فاز فتوولتايي تك DGسيستمهاي  مخصوص موجك،
كه به استخراج ويژگي هاي رخداد جزيره از مولفه هاي فركانسي در توان خروجي با استفاده  شده است ارائه DGمانيتورينگ توان خروجي 

را مناسب كار دانسته و  Biorthogonal 1.5با بررسي جامعي بر روي انواع موجك مادر، موجك  آندر كار  از تئوري موجك پرداخته است. و
كه در آن از ولتاژ سه فاز در نقطه اتصال  شدخ استارائه  الگوريتمي [9]در است.  شده از سطح پنجم آن براي اين منظور بهره گرفته

بر  db4گردد، سپس با اعمال تبديل موجك از نوع موجك مادر  استخراج مي ولتاژ توالي منفي مشترك استفاده شده است. ابتدا سيگنال
مورد مقايسه قرار آن و نتايج  شده استنيز بررسي  Sتبديل  الگوريتم پيشنهاد شده شود. در سيگنال مذكور، ويژگي هاي آن استخراج مي

. در شده است اي تشخيص پديده جزيره الكتريكي ارائهرا بر Sروشي تركيبي مبتني بر تبديل موجك و تبديل  [10] است. در شده داده
از انرژي و انحرف از معيار  همچنينرود.  بكار ميبه عنوان پارامتر اصلي به منظور تشخيص جزيره شدن اين روش سيگنال ولتاژ توالي منفي 

باشد. در  مي db4كار، موجك  اين استفاده دراست. موجك مادر مورد شده بهره گرفته  الگوريتمدر نيز و سيگنال تبديل موجك  Sتبديل 
كه در شرايط جزيره، مولفه هاي فركانسي بااليي در ولتاژ  ئه شده استيك روش تشخيص جزيره پسيو مبتني بر تئوري موجك را ارا [11]
PCC شوند. در اين كار از سطح دوم موجك  دچار تغييرات خاصي ميdb4 يص جزيره با استفاده يك روش تشخ [12]استفاده شده است. در

شود، كار  بر اساس سيگنال هاي گذراي ولتاژ كه در رخداد جزيره توليد ميكه در آن،الگوريتم  شده استاز موجك و شبكه عصبي ارائه 
ال جريان هاي سه فاز ترمين آن ازدر  كند كه روشي ساده و مطمئن را ارائه مي [13]استفاده شده است.  db1سطح موجك  7كند و از  مي

DG كند. بردار ويژگي ها از اعمال تبديل موجك گسسته بر اين  و از يك سيگنال مودال مبتني بر آنها استفاده مي شود نمونه برداري مي
گردد. براي دسته بندي رخداد به حاالت جزيره و غير جزيره از الگوريتم هوشمند شبكه عصبي مصنوعي  سيگنال مودال استخراج مي

 db4ه براي آموزش آن از بردار ويژگي استخراج شده سيگنال مودال بهره گرفته شده است. موجك مادر مورد استفاده، استفاده شده است ك
  باشد. مي

هاي موجود در شبكه در اين مقاله، يك روش سريع و در عين حال قابل اعتماد در زمينه تشخيص پديده جزيره شدن مبتني بر پارامتر
گيري تغييرات فركانس، تبديل موجك و شبكه عصبي به كار گرفته است كه در آن تركيبي بهينه از اندازه هاي هوشمند ارائه شدهو روش

كار رفته در مقاله همچون تبديل موجك و شبكه عصبي پرداخته شده و  ابتدا به توضيح در مورد تعاريف و مفاهيم كليدي به در شده است.
است. در ادامه به معرفي الگوريتم پيشنهادي به منظور تشخيص جزيره شدن و  سپس سيستم انتخاب شده به منظور مطالعه معرفي شده

  ت آمده پرداخته شده است.دسشده است و در انتها به تحليل نتايج به  دست آمده از آن پرداخته نتايج به

 

  تعاريف بكار رفته در روش پيشنهادي - 2
  تبديل موجك -2-1

است كه انرژي آن در زمان  2يك موج كوچك 1شود كه تابعي از زمان باشد. اما موجك موج به سيگنالي مانند موج سينوسي گفته مي
 متمركز شده است. يك موجك عالوه بر ويژگي نوساني بودن بايد شرايط زير را نيز داشته باشد:

 .سريعاً ميرا شود  

 .انتگرال زير منحني آن صفر باشد  

 .انرژي آن محدود و برابر يك باشد  

                                                           
1 wavelet 
2 small wave 
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تبديل زماني از سيگنال انجام داد. با استفاده از - آورد كه بتوان يك آناليز فركانسي ، شرايطي را فراهم ميبودن موجك به دليل نوساني
در سري فوريه  ، با اين تفاوت كهشود د، بسط داده ميوش اي كه در تبديل فوريه بسط داده مي موجك، سيگنال يا يك تابع به همان گونه

شود. توابع  شد و در تبديل موجك يك سيگنال با استفاده از توابع موجك بسط داده مي مييك سيگنال به جمالت سينوسي بسط داده 
شود. هر  گفته مي 2اصطالحاً موجك دختربدست آمده آيند. به توابع  شود بدست مي ناميده مي 1كه موجك مادرپايه موجك از يك تابع 

  .[16-14]د آي موجك مادر پديد مي  4انتقال دادن و 3موجك دختر از مقياس كردن
  گردد. به صورت زير محاسبه مي m,nφتبديل موجك گسسته بر اساس موجك مادر 

)1(  , ,
∗  

)2(  
,

1
 

f(k) باشد. سيگنال مورد نظر به منظور تحليل مي  
a0(>1)  وb0(>1)  مقادير حقيقي ثابت وn  وm اعداد صحيح مثبت هستند. در هر سطح سيگنال DWT  به دو بخش تخمين و

) نشان 1گردد. اين روند كه در شكل ( شود. تخمين در هر سطح به دو بخش جزئيات و تخمين در سطح بعد تقسيم ميجزئيات تقسيم مي
  كند. داده شده است تا رسيدن به تفكيك پذيري مورد نظر ادامه پيدا مي

 
  تجزيه سيگنال به سطوح مختلف توسط تبديل موجك: 1شكل 

 
 

  شبكه عصبي مصنوعي-2-2
اي  ساده عملياتي عناصر گرفته و از الهام طبيعي عصبي هاي شبكه از كه هستند هوشمندي هاي سيستم مصنوعي عصبي هاي شبكه

طبيعت،  است. در شده ساخته اند، شده گرفته الهام زيستي عصبي هاي سيستم موازي با يكديگر در ارتباط هستند و از صورت به كه
 هاي شبكه از تقليد به مصنوعي ساختار يك توان مي شود. بنابراين مي تعيين اجزا بين اتصال نحوه طريق از عصبي هاي شبكه ساختار

 تعداد حاضر حال در.كرد تعيين را آن اجزاي بين ارتباط اتصال، نحوه وزن عنوان تحت اتصال هر مقادير تنظيم با و ساخت طبيعي
 هاي باشند از قبيل شبكه مي استفاده مورد گيري چشم طور به كه دارند وجود مصنوعي عصبي  هاي شبكه مختلف انواع از بسياري

 در يادگيري نوع  .بينند مي آموزش خطا پسخورد روش مانند مختلفي هاي روش با ها شبكه اين كه كوهونن و هاپفيلد اليه چند پرسپترون
 برخي در و است نظارت ي به شيوه ها شبكه اين از برخي در باشد. يادگيري آنها بندي دسته براي معيار يك تواند مي نيز ها شبكه اين

 را كاربرد بيشترين مسايل از گروه سه حل در عصبي هاي شبكه كه گفت توان مي خالصه صورت باشد. به خودآموز مي صورت به ديگر

 :اند يافته

 .نيستند الگوريتميك حل راه داراي كه مسائلي  -الف

                                                           
1mother wavelet 
2 daughter wavelet 
3 scaling 
4 shifting 
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 .دارند اي پيچيده بسيار الگوريتميك حل راه كه مسايلي -ب

  .كند مي عمل ماشين از تر موفق آنها حل در انسان كه مسايلي -ج
  

 
 : شماتيك شبكه عصبي مصنوعي2شكل 

  
  
  

 گردد. محاسبه مي 3خروجي شبكه عصبي بر اساس رابطه 

 
)3(  

y w x  

 
يابد كه  اي مي گونه ها، نزديكترين جواب را بهwiخروجي است. شبكه عصبي در زمان آموزش با بهينه كردن  yورودي و  xiكه در آن 

  كمترين خطا حاصل شود.
  
 سيستم تحت مطالعه - 3
در اين مقاله، شبكه توزيع خدابنده لو از شهر تهران به عنوان شبكه تحت مطالعه، انتخاب شده است. اين شبكه در مراجع    

داليل از  با موضوعيت جايابي توليد پراكنده مورد مطالعه قرار گرفته است كه از نتايج آنها در اين مقاله استفاده شده است. [17],[18]
اي كه اين شبكه از آن استناد شده است با پارامترهاي آن اشاره كرد. مقاله رس بودن در دستو  ن به واقعي بودنتواانتخاب اين شبكه مي

 3در شكل  نيز در آن مشخص شده است. DGباشد، ازين رو سايز و محل موضوعيت جايابي توليد پراكنده در شبكه توزيع خدابنده لو مي
مگاوات در   4,9987با ظرفيت  DGيك واحد  [18]گيري درمرجع آورده شده است. بر اساس نتيجهلو تهران  نمايي كلي از شبكه خدابنده

  .گيردمورد استفاده قرار مي 8باس 
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 لو در تهران شبكه خدابنده :3شكل 

  

  الگوريتم روش پيشنهادي -4
به عنوان سيگنال مورد مطالعه انتخاب گرديده است. سپس تبديل موجك  DGدر روش پيشنهادي، سيگنال انحراف فركانس باسبار 

مبنا قرار  Db4هاي مورد نظر بر روي سيگنال منتخب اعمال شده است. در اين روش، موجك مادر  گسسته يك بعدي براي استخراج ويژگي
  زمان ممكن براي پردازش تبديل موجك نياز است. توان گفت كه حداقل  گرفته شده است كه با توجه به استفاده از اولين سطح تبديل، مي

پس از اعمال تبديل موجك مورد نظر، معياري مطمئن براي دسته بندي ضروري است كه براي اين منظور، انحراف معيار سيگنال 
بندي در نظر اصلي( سيگنال انحراف فركانس) و همچنين انحراف معيار ضرائب سطح اول تبديل موجك سيگنال به عنوان معيار دسته 

اليه مخفي، دسته بندي شرايط بين حاالت جزيره و غير  3گرفته شده اند و در نهايت با بكارگيري شبكه عصبي، از نوع پيشرو و داراي 
جزيره انجام گرفته است. الزم به ذكر است كه از روش پس انتشار خطا به منظور آموزش شبكه عصبي استفاده شده است. الگوريتم روش 

 ) نشان داده شده است.4دي در شكل (پيشنها
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 : الگوريتم روش پيشنهادي4شكل 

 شبيه سازي و نتايج - 5
ثبت گرديده  DGحالت مختلف، شبيه سازي شده است و سيگنال انحراف فركانس باسبار  119شبكه مورد مطالعه براي 

  .)1است(جدول
پس از  Br4و  Br3و ضرايب سطح اول جزئيات تبديل موجك براي باز شدن كليدهايفركانس هاي انحراف  )، شكل موج6)و(5شكل (

 را نمايش داده است. 3در باس  ثانيه  0,1خطاي دو فاز به زمين در مدت زمان 
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 هاي در نظر گرفته شده : سناريو1جدول

دسته
تع رخداد وضيت حالت

 داد
 5باز شدن كليدها جزيره1
 8كليدها پس از وقوع خطا (سه فاز، دوفاز، دوفاز به زمين و تكفاز به زمين)باز شدن جزيره2

غير  3
 جزيره

1 قطع شدن بار
3 

غير  4
 جزيره

1 وقوع خطاي سه فاز
3 

غير  5
 جزيره

 وقوع خطاي تكفاز به زمين
1 فاز درگير رله

3 

1 فازهاي جدا از رله
3 

غير  6
 جزيره

 1 عملكرد عادي

غير  7
 جزيره

شدنقطع  DG 1 

7  مجموع 
7 

  
  

 

  3پس از خطاي دوفاز به زمين در باس  Br4و  Br3براي باز شدن كليدهاي. انحراف فركانسي 5شكل 

 
  3 باس در نيزم به دوفاز يخطا از پس Br4 و Br3يدهايكل شدن باز يبرا موجك ليتبد اتيجزئ اول سطح بيضرا:6شكل 
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انحراف معيارهاي استاندارد و پديده جزيره شدن الكتريكي از شبكه عصبي مصنوعي بهره براي استخراج رابطه و الگوي مناسب بين 
  كند. ها را براي آموزش و آزمايش شبكه عصبي، مشخص مي تقسيم بندي داده 2گرفته شده است و جدول 

  
 : تقسيم بندي داده ها براي آموزش و تست شبكه عصبي2جدول 

  

  درصد الگوها  تعداد الگوها  

شبكه  آموزش
  عصبي

50  75  

  25  17  تست شبكه عصبي

  100  67  مجموع

  
 

 گرفته شدهكار ه ب يآموزش شبكه عصب يبرا يحالت به طور تصادف 50مختلف، تعداد  عملكرديحالت  67 ياناز م 4طبق جدول 
   ته است.قرار گرف يابيحالت مورد ارز 17ساخته شده با عصبي است و پس از اتمام آموزش، شبكه 

 يساخته شده توسط همان الگوها يشبكه عصب ،. در مرحله اوليده استدر دو مرحله انجام گرد يشنهاديپ يتمعملكرد الگور يبررس
 ،. در مرحله دوماست يره شدنجز يدهدرست پد يصدر تشخ يدرصد 100 كارآييآن  يجهكه نت ه استقرار گرفت يآموزش مورد بررس

شده در اين  حالت تست 17از تعداد  كه شناخته شده نبودند يعصب شبكه يكه از قبل برا ته استست انجام شد يها توسط داده ارزيابي
نتيجه تشخيص  3جدول  باشد. ي% م11/94دقت  يبه معن ينو ا استدرست  يصتشخداراي مورد  16در  يشنهاديپ يتم، الگورمرحله

  جزيره شدن را توسط الگوريتم پيشنهادي ارائه داده است.
  

 عملكرد الگوريتم پيشنهادي : بررسي3جدول 

  

داده هاي اعمال 
  شده

تعداد 
  نمونه ها

تعداد 
تشخيص 

  صحيح

درصد 
تشخيص 

  صحيح

  100  50  50  داده هاي آموزش

  11/94  16  17  داده هاي تست
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 نتيجه گيري -6
 است،فركانس -گذرا در حوزه زمان هاي يگنالستحليل و  يهتجز يمناسب برا يها از روش يكي كه موجكتبديل  يزآنالدر اين مقاله، 

سپس با  سيگنال مورد مطالعه انتخاب شده است وفركانس به عنوان  ييراتتغ تشخيص جزيره شدن مورد استفاده قرار گرفته است. يبرا
 يكه عصبآموزش شب ياستخراج شده برا هاي يژگي. وه استموجود در آن استخراج شد هاي يژگيو اين سيگنال، موجكتبديل استفاده از 

  . سنجيده شده است پيشنهادي روش ييكارا يزانم يدجد هاي استفاده از داده او در انتها ب  به كار گرفته شده است
ترين موجك در مرسوم اشاره كرد كه  Db4 موجك مادر ياتسطح جزئ يناستفاده از اول توان به مي تكنيك ارائه شده، مزاياي از

با  يسهمحاسبات در مقا يزانماز يك طرف، كه كارگيري سطح اول موجك مادر باعث شده است هب باشد. يمتشخيص موضوع مورد بحث 
  .پيدا كند يابد و از طرف ديگر، سرعت تحليل افزايش بشدت كاهشهاي تشخيص جزيره شدن به كمك تبديل موجك،  روش يگرد

 17و تعداد  يآموزش شبكه عصب يحالت برا 50تعداد  يزانم ينكه از ا ه استحالت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت 67پروژه  ينا در
روش ) 17مورد از  16درست  يص% (تشخ11/94دقت  ي نشان دهنده يج،نتا و ه استاستفاده شد روش ارائه شده تست يحالت برا

 .ثانيه است 0,1پيشنهادي در 
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