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زياد  يبه دليل گستردگ يالكتريك يتوزيع انرژ يها سيستم —چكيده 
اتصال كوتاه دائمي و  ريو تعدد تجهيزات در معرض انواع خطاها نظ

اتصال كوتاه سبب عملكرد ادوات  يبروز خطاها اصوالً. باشند يگذرا م
 .شوديمختلف شبكه توزيع م يها برق شدن قسمت  يو ب موجود يحفاظت

نشده  عيتوز يآن از انرژ يخطا ، تعمير و بازياب لمح قيو دق عيسر نييتع
مصرف كنندگان شده و از  يتمنديامر موجب رضا نيا. كنديم يريجلوگ

مقاله از روش  نيدر ا. دنماييم يريجلوگبرق  يهاشركت انيضرر و ز
محل  يفاصله نييتع يخطا برا انيجر ليو پروف يشبكه عصب يبيترك

 ،ه شدهاانشعاب اتصال كوتآشكارسازي و  انوع خطتعيين وقوع خطا، 
قبل و بعد از وقوع  انيجر يرگيروش با نمونه نيا. استفاده شده است

خطا فراهم  يابيجهت مكان، اطالعات الزم را SCADA ستميخطا از س
 نييبار در تع راتييو اثر تغ يمقاومت محل اتصال راتيياثر تغ. آورديم

- يحاصله نشان م جينتا. است قرار گرفته يابيمحل وقوع خطا مورد ارز
 نييافت ولتاژ در تع ليپروف راتييروش نسبت به روش تغ نيكه ا دهد

خوردار بر يت باالترخطا و انشعاب اتصال كوتاه شده از دق يفاصله

خالص استفاده شود،  يخطا انيجر راتييتغ ليچنانچه فقط از پروف. است
-يمراتب كمتر م هانشعاب اتصال كوتاه شده ب نييبار در تع راتيياثر تغ
  .شود

شبكه  ؛يابي خطامكان؛ شبكه توزيع الكتريكي —هاي كليدي  هواژ
 پروفيل جريان خطا خالص؛ عصبي

 مقدمه   .1

از  ياريتوجه بس عيتوز هاي شبكه ناناطمي تيقابل سطح دبهبو
 هايشبكه. است  و كارشناسان صنعت برق را به خود جلب كرده نيمتخصص

به كار رفته  زاتيو تنوع تجه گستردهساختار  ليبه دل يكيالكتر يانرژ عيتوز
 نانياطم تيقابلباشند به همين دليل از مستعد پذيرش انواع خطا مي هادر آن
 عيتوز هايعلل رخداد خطا در شبكه نيمهمتر از .برخوردار هستند يكمتر

درختان و  هاياتصال كوتاه توسط شاخه ،يقيصاعقه، نقصان عا توانيم
گذرا هستند و اغلب  عتيطب ياز خطاها دارا ياريبس. پرندگان را نام برد

زمان قطع مدار برطرف  نتريحداكثر با كوتاه اي هيبدون از دست دادن تغذ
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 يشتريكه شبكه مدت زمان ب شونديماندگار موجب م يهااما خطا شوند،يم
   ].1[ خارج شود دهيسياز حالت سرو

جهت جستجوي محل وقوع خطا  يكيزيحضور ف عيتوز يها شبكه در
به همين  بوده و بعضًا امكان ندارد يدشوار ارينقاط شبكه كار بس  يدر تمام

 ديمؤثر و مف اريبس تواند يخطا م قوعو محل نييتع هاياستفاده از روشدليل 
 محل وداز نوع و حد يكل دهيبدون داشتن ا يمحل خراب صيتشخ .دباش

 يابي دقت باال در مكان ياز طرف. باشد مي برمشكل و زمان يخطا، امر وقوع
را بطور قابل  عيتوز يشبكه يدگديبيآس ريخطا، زمان الزم جهت تعم

  ].2[ دهد ياي كاهش م مالحظه

خطا استفاده  يابيمكان هايروش مختلف در هاياطالعات و داده از
 ار،سي امواج: سه دسته به توانيخطا را م يابيمكان هايروش .شوديم

  . ]3[د نمو بنديميهوشمند تقس هايتميو الگور يامپدانس

  اريروش امواج س -الف

دو  در ايو  كيدر  قيدق نگيتوريدستگاه مان ازمندين ارسي روش امواج
بر حسب زمان را  انيطرف خط است تا بتواند بازتاب شكل موج ولتاژ و جر

 نيبا داشتن ا. ثبت كند ،يرگيوقوع خطا تا محل دستگاه اندازه ياز نقطه
داد  صيتشخ يرگيفاصله خطا را تا محل دستگاه اندازه توانياطالعات م

ل وقوع خطا تا مح اديانشعابات ز يكه دارا يخطوط يروش برا نيا]. 6-4[
-از امواج به دستگاه اندازه يمتعدد هايبازتاب رايز. ستيمناسب ن د،نباشيم

روش نسبت به اتصاالت سست شبكه كه  نيا نيهمچن. رسنديم يرگي
-نهيهز ليبه دل ياز طرف و حساس بوده گردد،يموجب شكسته شدن امواج م

  .باشديبه كار رفته مقرون به صرفه نم زاتيتجه اديز ي

  يروش امپدانس -ب

شده و سپس  يرگيپست اندازه يدر ابتدا انيروش، ولتاژ و جر نيدر ا
حاكم بر ساختار شبكه اعم از امپدانس خطوط،  ياضيتوسط روابط ر

مشخص  را خطا يفاصله توانمي ،خطا وقوع محل امپدانس و هاامپدانس بار
 كياز  فادهستو ا عيتوز هايشبكه يبا توجه به ساختار درخت. ]7-9[ نمود

-يم اديروش ز نيخطا در ا محل وقوع يدهايثبات در اول پست تعداد كاند
 زيموجود در شبكه ن يحفاظت هايروش از اطالعات دستگاه نيا در .دنباش
 راتييتغ ].10[شود يوقوع خطا استفاده م يهيناح نتريمحتمل نييتع يبرا

محل  نييبار از دقت تع راتييو تغ هيامپدانس محل خطا، امپدانس منبع تغذ
  ].11[ كاهديخطا م

  هوشمند هايتميروش الگور -پ

، ي، منطق فازيعصب يشبكه هايتميروش معموالً از الگور نيدر ا
 نيا. ]12-14[ شوديخطا استفاده م يابيمكان يبرا كيخبره و ژنت ستميس

 يتا بتواند خروج است يورود قيو دق حيروش وابسته به اطالعات صح
از موارد در سطوح ولتاژ  ياريدر بس. را داشته باشد ينانيو قابل اطم قيدق
 طيشرا نيبه طور كامل در دسترس نبوده و در ا ستميس اطالعات ن،ييپا

 يچنانچه اطالعات كاف. است يمشكل اريكار بس قيبدست آوردن جواب دق
 يرا در مدت زمان كوتاه به دور از خطا يقيپاسخ دق توانيموجود باشد م

  . بدست آورد ينسانا

 يخط راتييتغشبكه عصبي و  بر يمبتن تركيبي يمقاله روش نيدر ا
در . شده است شنهاديمحل وقوع خطا پ قيدق نييتع برايخطا خالص  انيجر
 ييدهايبرخوردار بوده، كاند يكه از ساختار درخت هاييشبكه يروش برا نيا

 هايتميالگور توسط دهايكاند نيا. دنآييمحل وقوع خطا به وجود م يبرا
  .دسريعتر محل خطا مشخص شوتا  گردنديم بنديرتبه ياستدالل

 يابي محل خطاالگوريتم پيشنهادي مكان  .2

شامل سه  ،خطا يابياهداف مكان نيبه منظور تأم يشنهاديپ تميالگور
انشعاب اتصال  يخطا و آشكارساز يفاصله نيينوع خطا، تع نييتع: بخش

 .باشديكوتاه شده م

  لگوريتم تعيين نوع خطاا .2.1
پست  ياز در ابتداف سه انيجر ،نوع خطا نييتع يبرا يشنهاديدر روش پ

نوع خطا طبق مراحل  نييروند تع حيتشر. گردديدر هنگام وقوع خطا ثبت م
  .باشديم ليذ

-مؤلفه ليتبد سيتوسط ماتر انيمتقارن جر هاياستخراج مؤلفه: گام اول

  ) Symmetrical Component Transform Matrix(متقارن  هاي
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سه فاز نسبت به  هايانيجر يوقوع خطا، دامنه صيتشخ يبرا: گام دوم
 از هانسبت نياز ا يكيمقدار  ياگر حت. شونديم دهيشبكه سنج ينام انيجر

  .شوديشود اعالم وقوع خطا م شتريب ينام انجري مقدار

)2(      
nominal

1   ,    , ,kI
k a b c

I
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 IEEEباس34شبكه استاندارد:1شكل

1 اتصال كوتاه تكفاز مقدار صيتشخ يبرا: گام سوم

3
هر  انيدامنه جر 

  .شودمي سهيفاز بدست آمده از گام اول مقا يتوال انيجر يفاز با دامنه

)3( 
, ,1

   ,    
0,1, 23mk k m

k a b c
e I I

m


   

  

  :برقرار باشد ريز طيتكفاز است كه شرا ياتصال كوتاه وقت
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0، )4( يدر معادله
1I يمثبت قبل از وقوع خطا م يتوال انيدامنه جر-

در نظر گرفته  يمحاسبات يبوده و به علت خطا يكوچك يعدد و  باشد
 يبرا .را صفر در نظر گرفتمقدار آن  توانيم آلدهيشده است، در حالت ا

 شوند،يم سهيمقا هاانيجر يمشخص نمودن فاز اتصال كوتاه شده، دامنه
- يفاز اتصال كوتاه شده م انگريباشد ب شتريكه ب هاانيهر كدام از جر نهدام

  .باشد

سه فاز با  انياتصال كوتاه دو فاز، جر صيتشخ يبرا: گام چهارم
 و 1LLI  بيبه ترت) از نظر دامنه(گتر شده و دو مقدار بزر سهيمقا گريكدي

2LLI شونديم سهيفاز مقا يتوال انيجر يو با مجموع اندازه دهينام.  

)5(      0 1 2   ,   x 1,2x LLxE I I I I     

  :برقرار باشد ريز طيدو فاز است كه شرا ياتصال كوتاه وقت 

)6(                  0
1 0 2  ,    ,  xE I I I     

  :كه شرايط زير برقرار باشد نيدوفاز به زم ياتصال كوتاه وقت: گام پنجم

)7(  0 2 1 0

2

  ,  

  ,  , ,k j

I I I I

I I and I j k a b c

  

  
  

 نيشتريكه ب ياتصال كوتاه شده، دو فاز يمشخص نمودن فازها يبرا
  .شونديخطادار مشخص م يرا داشته باشند به عنوان فازها انيدامنه جر

صفر  يتوال انياتصال كوتاه سه فاز، اگر مقدار جر نييتع يبرا: گام ششم
داده  صيهم تشخ هبسه فاز  ينوع اتصال د، كمتر باش از مقدار يو منف

  .شوديم

)8(                               0 2I and I   

 خطاي فاصله الگوريتم تعيين .2.2

فاصله محل وقوع خطا و تست روش  نييعت تميالگور حيتشر يبرا
 1نشان داده شده در شكل  IEEEباس  34استاندارد  عيشبكه توز ،يشنهاديپ

 تميخطا در الگور يفاصله ييروند شناسا]. 15[در نظر گرفته شده است 
 .شده است نيله تدوحردر سه م يشنهاديپ

اندازه  و انيجر يهيزاو دامنه و اساس بر داده گاهيدر مرحله اول پا
داده به  گاهياطالعات پا سپس ،شوديم ليه شده تشكاامپدانس فاز اتصال كوت

در مرحله دوم  پس . ردگييمورد استفاده قرار م يمنظور آموزش شبكه عصب
) نوع خطا رخ داده بهبا توجه (مورد نظر  ينوع خطا، شبكه عصب صياز تشخ

طا بدست آمده از محل وقوع خ يدر مرحله سوم فاصله. گردديانتخاب م
 سهينسبت به ابتدا پست مورد مقا عيبا  فاصله خطوط شبكه توز يشبكه عصب

- يوقوع خطا مشخص م محل ديخطوط كاند بيترت نيبه ا. ردگييقرار م
  .گردند

 يداده، در تمام گاهيپا ليتشك يبرا: يشبكه عصب يداده برا گاهيپا ليتشك
              به دوفاز ن،يفاز به زم ليه از قب، انواع اتصال كوتا1شكل عيخطوط شبكه توز
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با توجه به اطالعات . شده است سازيهيو سه فاز شب نيهم، دو فاز به زم
نحوه . گردديم نييتع يعصب يشبكه 10داده و نوع خطا،  گاهيثبت شده در پا

- قسمت تقسم 5، به عيوزصورت است كه هر خط شبكه ت نيبد يرگيداده

- يم يساز هيدرصد از طول خط، اتصال كوتاه شب 20شده و در هر  بندي
اهم در  5مرحله با گام  10اهم در  50تا  0از  يمقاومت محل اتصال. گردد

 يهيزاو دامنه وخط، هر اتصال كوتاه در  جاديبا ا. نظر گرفته شده است
 يرگيتوسط دستگاه اندازه ه شدههاي اتصال كوتاو اندازه امپدانس فاز انيجر

- اتصال كوتاه و داده يسازهيمراحل شب يتمام .گردديدر ابتدا پست ثبت م

در  .انجام شده است  DIgSILEN Power Factory افزارتوسط نرم يرگي
 يدر حالت نام شبكه يبارها تمامي داده گاهيپا ليتشك يبرا يرگيزمان داده

  .اندهخود در نظر گرفته شد

 از،يداده و ثبت اطالعات مورد ن گاهيپا ليپس از تشك: يعصب يشبكه
 اتصال كوتاه شده، هايفاصله خطا، با توجه به نوع خطا و فاز نييتع يبرا
اتصال  يبه طور مثال برا. شوديمناسب آموزش داده م يشبكه عصب كي

. در نظر گرفته شده است cو  a ،bفاز  يبرا يسه شبكه عصب ،نيتكفاز به زم
 جاديا هايفاصله خطا در انواع اتصال نييتع يراب يشبكه عصب 10به طور كل 

 يمحاسبات يو كاهش خطا ييسرعت پاسخگو شيامر افزا نيعلت ا. شوديم
از  يشنهاديپ تمينوع شبكه مورد استفاده در الگور. است يتوسط شبكه عصب

و  انيجر هيزاو دامنه و يبه شبكه عصب ياعمال يهايبوده، ورود MLPنوع 
 نيا يتابع هدف برا .دنباشيم ازهاي اتصال كوتاه شدهاندازه امپدانس ف

 تميتوسط الگور يشبكه عصب. فته شده استگر نظر در خطاشبكه فاصله 
Levenberg marquardt  از جعبه يشبكه عصب. داده شده استآموزش 

 يشبكه عصب يساختار كل. استگرديده انتخاب  MATLAB افزارابزار نرم
 .شده است هنشان داد 2 در شكل )aفاز( نيفاز به زم كوتاه اتصال يبرا

  

  .شوديحاصل م) 9(از معادله  ي خطافاصله نييتع تميالگور يصد خطا برادر

)9(         
(meas )

act

act

(%) 100
Fd d

error
d


   

)،)9(ي در معادله m eas )
Fd  وactd خطاي تخمين به ترتيب فاصله-

  .باشندي واقعي خطا ميي عصبي و فاصلهزده شده توسط شبكه

فاصله محل  ،يشبكه عصب يخروج: وقوع خطا ديط كاندطوخ نييتع
فاصله خطا بدست آمده با . كنديوقوع خطا تا ابتدا پست را مشخص م

فاصله خط . شونديم سهيانسبت به اول پست مق عيفاصله خطوط شبكه توز
 ديهر خط برقرار سازد، آن خط به عنوان كاند يرا برا) 10(اگر شرط معادله 
   . دگرديم ييوقوع خطا شناسا

)10(       
(meas)

P

PQ

  ,   0 1Fd d
mL mL

d d


  


  

به ترتيب فواصل ابتدا و انتهاي خط نسبت به  Q و  P، )10(در معادله 
ت به ابتداي خط ي خطا به پريونيت نسبفاصله mL. باشنديابتدا پست م

  .اتصال كوتاه شده است

  تعيين انشعاب تحت خطا .2.3
از سه قسمت  يشنهاديپ تمي، الگوراتصال كوتاه شده انشعاب نييتع يبرا
 يخطا انيجرفازور داده بر اساس  گاهيدر قسمت اول پا. شده است ليتشك

- از داده يدر قسمت دوم بر اساس روش برازش منحن. شوديم ميتنظ خالص

در قسمت . گردديم نييهر خط تع يبراخالص  يخطا انيجر لپروفي ها،
ي، جريان خطا خالص با اطالعت موجود در قيتطب تميسوم بر اساس الگور

  .گردديم نييتع اتصال كوتاه شدهو انشعاب  شده سهيمقا پايگاه داده

 گاهيپا نييتع يبرا: تحت خطاانشعاب  نييتع ياده براد گاهيپا ليتشك
 يخطا انيجر ليپروف ليتشك ياطالعات برا آوريجمع داده به منظور

  20فواصل انواع اتصال كوتاه، به  عيتوز يدر كل خطوط شبكه ،خالص
. شده است ايجاداهم  50طول خط با مقاومت خطا از صفر تا  دردرصد 

را نشان  نمونه شده در خط يسازهيشب هايكوتاهاتصال  ،3نمونه شكل  يبرا
 .دهديم

  

   
قبل از  انيفاز اتصال كوتاه شده و جر انجري ها،اتصال كوتاه نيبا انجام ا

 خالص يخطا انيجر ليپروف ليخط نمونه به منظور تشك: 3شكل  )aفاز(تكفازكوتاهاتصاليبرا يشبكه عصب يساختار كل:2شكل
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 انيجر ها،انيجر نياختالف ا. گردديثبت م  وب،يوقوع خطا در فاز مع
  .دآييبدست م) 11(از معادله  انيجر نيا. كنديرا مشخص م خالص يخطا

)11(                Nkti Fkti Sk-

0,5,10,...,50 ohm

I I I

t




  

NوSkI ،FktiI، )11( يدر معادله ktiI قبل از  انيجر بيبه ترت
-سياند. باشنديخالص م يخطا انيخطا و جر نيدر ح انيوقوع خطا، جر

خالص،  يخطا انيجر يدهندهنشان بيبه ترت iو  N ،F ،S ،K ،t هاي
اطالعات در  يرگيبروز خطا، اندازه نيفاز اتصال كوتاه شده در ح انيجر
-مي ،يريگو نقاط داده محل اتصاليمقاومت  طا،پست، فاز تحت خ يابتدا

 يقسمت موهوم راتييانشعاب اتصال كوتاه شده از تغ نييتع يبرا. باشند
  .آن استفاده شده است يقيقسمت حق بهنسبت  ي خالصخطا انيجر

)12(              (Re) (Im)
Nkti Nkti NktiI I iI   

Im) ،)12( يدر معادله )
N ktiI  و(Re)

NktiI و  يقسمت موهوم بيبه ترت
  .باشنديخالص خطا م انيجر يقيحق

از اطالعات موجود در : خالص ياخط انيجر راتييتغ ليپروف ليتشك
خطا خالص را  انيجر يقسمت موهوم راتييتغ ليپروف توانيداده م گاهيپا

چون اغلب  عيدر شبكه توز. بدست آورد آن يقينسبت به قسمت حق
صورت گرفته نشان  هاييبررس. باشنديم تريطول كوتاه يخطوط، دارا

Im)راتييتغ يب خوبيبا تقر توانيكه م دندهيم )
N ktiI به را نسبت(Re)

NktiI ،
  .نمود انيب) 13(توسط معادله  توانيرا م يخط رابطه نيا. فرض نمود يخط

)13(      (Im) PQ (Re) PQ
Nkti NktiI A I B    

- يرا م) 13(معادله  بضراي ،داده گاهيبا توجه به اطالعات موجود در پا
برازش   قياز طر ايو  curve fitting MATLABاز نرم افزار  توان

  .بدست آورد) 14(معادله  توسط هاخط از داده

)14(    
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انشعاب اتصال كوتاه شده در گام  نييتع يبرا: اهداده قيتطب تميالگور
محل وقوع خطا مشخص شده و  يفاصله يعصب ياول با استفاده از شبكه

 .گردنديمحل وقوع خطا مشخص م يدهايكاند ،)10( يبا توجه به معادله
 راتييتغ ممينيه شده بر اساس ماانشعاب اتصال كوت نتريمحتملتعيين  اريمع

خطوط خالص  يخطا انيجر هايليشده نسبت به پروف يرگيداده اندازه
روابط  از توانيرا م راتييتغ ممينيم نيا. در نظر گرفته شده است ،ديكاند

  .بدست آوردهندسي 

دو  نيب) aفاز (نمونه اتصال كوتاه تكفاز  كيروش  نيا حيتشر يراب
 ديخط كاند 2، فاصله نييتع تميتوسط الگور. مينمود جاديا 834-860باس 

-اندازه ريمقاد راتييتغ سهياز مقا. گرددتعيين مي )834-842و  860-834(

 دياز خطوط كاند كيخالص، هر  خطاي انيجر ليشده نسبت به پروف يرگي
  .، نشان داده شده است4موارد در شكل  نيا. دنشوي، مشخص مخطاقوع و

  

خالص را  يخطا انيجر ليپروف نسبت به يرگينقطه اندازه يمقدار فاصله
فاصله نقطه از خط، مشخص  نهريكوتاه نييتع ياز روابط هندس توانيم

  .بدست آورد) 15( از معادله توانيفاصله را م نيا. نمود

)15( 
 

(Re) (Im)
NSkt( ) NSkt( )

2

meas meas

1

PQ PQ

PQ
k

PQ

A I I B
d

A

  




  

2كه   شودي، مشاهده م4با توجه به شكل  1d d  جهينت. است 
اتفاق  860و  834دو باس  نيكه خطا در خط ب دهديبدست آمده نشان م

به طور كلي معيار تعيين انشعاب تحت خطا براي انواع اتصال  .افتاده است
  .آيدبدست مي 16ي از معادلهكوتاه 

)16(               
 

2PQ

, ,
index k

k a b c

e d


   

تعيين انشعاب تحت خطا با استفاده از پروفيل جريان خطاي خالص: 4شكل 
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 نتايج حاصل از اعمال الگوريتم پيشنهادي .3

 تميبار بر الگور راتييتغ و مقاومت خطا راتييبخش اثرات تغ نيدر ا
  . گرفته استقرار  ي، مورد بررسيشنهاديپ

ي اثر تغيير مقاومت محل اتصالي بر تعيين فاصله .3.1
 خطا

 تغييرات اثر نتايج بدست آمده از ،يشنهاديدقت روش پ اثبات براي
 در شبكه، مختلف در نقاط خطا يفاصله نييتعجهت  يمقاومت محل اتصال

تغييرات ( يدر بار نام )تكفاز اتصال كوتاهدر ( اهم 50و  25صفر،  :سطح سه
ده بدست آم جيبا توجه به نتا. نشان داده شده است 5 در شكل )بار ثابت
درصد  03/0 بياهم به ترت 50 ي تاخطا تخطا در مقاوم حداكثرو  متوسط

 نيياز روش تع تحت شرايط يكسان يشنهاديروش پ. باشديدرصد م 23/0و 
 50 يكه تا مقاومت خطاافت ولتاژ  يخط ريغ ليمكان خطا با استفاده از پروف

 يالتردقت به مراتب با  ،]3[ دهدرا نشان ميدرصد خطا  4/1حدود اهم 
وجود  يدهندهنشان ،5 از شكل هاييدر قسمت يناگهان راتييتغ .دارد

 نيا .باشديخط م يمشخصه راتييبه علت تغ ايبوده و  هيانشعاب در آن ناح
محل  يفاصله نييدر تع يشنهاديروش پ يدقت باال يدهندهنشان جينتا

   .باشديم يرگيوقوع خطا تا دستگاه اندازه

  

  
اثر تغيير مقاومت محل اتصالي بر تعيين انشعاب  .3.2

 تحت خطا

 تميبر الگور محل اتصاليمقاومت  راتيياثر تغنتايج حاصل از بررسي 
در اين بررسي  .، نشان داده شده است6در شكل  انشعاب تحت خطا نييتع

در نواحي بدون انشعاب و نواحي كه  .تغييرات بار ثابت فرض شده است
ي خطوط متفاوت است، خط اتصال كوتاه شده در اولين مرحله شخصهم

ي خطوط يكسان و داراي بار در نواحي كه مشخصه. گرددمشخص مي

خط واقعي  به علت مشابه بودن پروفيل جريان خطا، ،نزديك به هم هستند
بدست آمده  جينتا .گرددمشخص مي بعديي اتصال كوتاه شده در مرحله

انشعاب  صيقادر به تشخ در اكثر موارد يشنهاديپ تميالگور دهد كهمي نشان
  .باشديممرحله  نيدر اول اتصال كوتاه شده يواقع

  

  

 ي خطاييرات بار بر تعيين فاصلهاثر تغ .3.3

 ،خطا يفاصله صيدر تشخ يشنهاديپ تميالگور يينشان دادن توانا يبرا
 در ينام كمتر از بار و بيشتردرصد  50 ،ينام بار :سه سطح تغييرات بار در

در اين بررسي تغييرات مقاومت محل  .است در نظر گرفته شده نمونه شبكه
فرض شده ) aفاز(و نوع اتصال كوتاه تكفاز به زمين  )اهم 50( اتصالي ثابت

در  يشنهاديپ تميكه الگور دهدي، نشان م7شكل  دربدست آمده  جينتا .است
 يحداكثر خطاو  56/0 يمتوسط خطا يدارا يبار نام از يشتردرصد ب 50

درصد  28/0متوسط خطا  ،يبار نام كمتر ازدرصد  50درصد بوده و در  1.89
 يفاصلهتعيين  تحت شرايط يكسان .باشديدرصد م 23/1خطا حدكثر و 

درصد خطا را  3بيش از  ،]3[ افت ولتاژ يخط ريغ ليخطا با استفاده از پروف
 .نتايج بدست آمده گوياي برتري روش پيشنهادي است ،ددهمينشان 

  

  

  اثر تغييرات بار بر تعيين انشعاب تحت خطا .3.4
در نظر   3.3شرايط ذكر شده در بخش  اثر تغييرات بار ،نشان دادن  يبرا

اتصال كوتاه انشعاب  نييتع تميبار بر الگور راتيياثر تغ. گرفته شده است

 خطا ي فاصله نييبار بر تع راتيياثر تغ :7شكل 

تحت خطاانشعاب  نييبر تع محل اتصاليمقاومت راتيياثر تغ: 6شكل

ي خطاتعيين فاصلهبراتصالي محل مقاومت راتيياثر تغ:5شكل
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دهد كه نتايج بدست آمده نشان مي. نشان داده شده است 8در شكل ه شد
يابي خطا با استفاده از پروفيل جريان خطا خالص تغييرات بار بر روش مكان

هاي اتصال كوتاه شده در اولين مرحله تأثير كمي داشته و اكثر انشعاب
 علت اين امر حذف اثر تغييرات بار در پروفيل جريان. شوندمشخص مي

تحت شرايط يكسان روش پيشنهادي نسبت به . باشدخالص مي يخطا
  .از دقت باالتري برخوردار است] 3[روش ارائه شده در مرجع 

  

               

 گيرينتيجه .4

خطا، اطالعات الزم  انيجر ليو پروفي شبكه عصب يبيدر روش ترك
روش قادر  نيا. گرددياستخراج م SCADA ستميخطا از س يابيجهت مكان

ه شده اخطا تا ابتدا پست و انشعاب اتصال كوت ياست كه نوع خطا، فاصله
 جينتا. دهد صيتشخ) درصد خطا 1به طور متوسط كمتر از ( را با دقت باال
 يشنهاديبر روش پ يمقاومت محل اتصال راتيياثر تغ يبررس ازبدست آمده 
 نييكه درصد خطا در تع دهدينشان م بار راتييبودن تغ تيبا فرض ثا

درصد و  03/0ط اهم به طور متوس 50تا  يخطا با مقاومت اتصالي فاصله
بر  يمقاومت اتصال راتيياثر تغ نيهمچن. باشديدرصد م 23/0حداكثر حدود 

بوده و در اكثر  زيانشعاب اتصال كوتاه شده ناچ نييدر تع يشنهاديروش پ
با توجه به . گردديمرحله مشخص م نيولموارد انشعاب تحت خطا در ا

افت ولتاژ  راتييتغ ليخطا در روش پروف ،اهم 50تا  يبا مقاومت اتصال نكهيا
- ينشان م تحت شرايط يكسان شده سهيمقا جي، نتا]3[ باشديدرصد م 4/1

پيشنهادي در روش  به منظور تعيين فاصله محل اتصالي خطادرصد كه  دهد
  . باشديولتاژ مافت  راتييتغ ليوفروش پر يكمتر از نصف خطا

در  نيز بار راتييانشعاب اتصال كوتاه شده در اثر اعمال تغعالوه بر اين، 
 راتييتغامر استفاده از  نيعلت ا گردد،يم نييمرحله تع نير موارد در اولثاك

بار حذف شده  راتييكه در آن اثر تغ باشديخالص م يخطا انيجر ليپروف
 ،بار راتييبر اثر تغ يفرض شدن مقاومت محل اتصالدر صورت ثابت . است

كه در  است درصد 89/1معادل  ييخطا مييماكز يدارا يشنهاديروش پ

 دارد درصد خطا 3از  شيب ولتاژ كهافت  ليپروفتغييرات با روش  سهيمقا
به  توانيرا م يشنهاديروش پ .دهدخطاي به مراتب كمتري را نشان مي، ]3[

 ليمحل وقوع خطا محسوب نمود و به دل نييدر تعروش مؤثر  كيعنوان 
از نظر  شوديپست استفاده م يدر ابتدا يرگيدستگاه اندازه كيتنها از  نكهيا

  .باشديمقرون به صرفه م ياقتصاد
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