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چکيده  -با افزایش وابستگی به منابع توليد انرژی الکتریکی ،رسيدن به سطوح مناسبی از قابليت اطمينان و کيفيت توان همراه با قيمتی به -
صرفه ،روز به روز برای مصرفکنندگان از ا هميت بيشتری برخوردار می شود .نکته الزم دیگری که باید مورد توجه قرار گيرد ،ایمنی تغذیه
الکتریکی است .در اغلب شبکه های توزیع کشور تجهيزات قابل قطع و وصل از راه دور نصب نشده اند و لذا انجام هرگونه مانور باید در محل انجام
گيرد .عالوه بر آن ،یافتن محل وقوع خطا نيز عموماً بصورت تجربی و سليقه ای می باشد .لذا ارائه روشی کارآمد و بررسی الگوریتمی که بتواند
محل وقوع خطا یا محدوده ی محل خطا را نشان دهد ،کمك زیادی به بهرهبرداران شبکه مینماید .در این مقاله از روش ترک ي بی شبکه عصبی و
پروف يل خطی افت ولتاژ برای تع يين فاصلهی محل وقوع خطا ،تعيين نوع خطا و آشکارسازی خط تحت خطا استفاده شده است .اثر تغ ييرات
مقاومت محل اتصالی در تع يين محل وقوع خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است  .نتایج بدست آمده نشان میدهند که این روش نسبت به روش
مرسوم تغ ييرات پروف ي ل افت ولتاژ در تع يين محل وقوع خطا از دقت باالتری برخوردار بوده و درصد خطا به مراتب کاهش یافته است.
كليد واژه  -شبکه توزیع الکتریکی؛ مکانیابی خطا؛ پروفيل خطی افت ولتاژ ؛ شبکه عصبی

تشخيص مکان خطا بر اساس امپودان ،،یکوی از روشهوای
 -1مقدمه
شبکههای توزیع به علت قرار گرفتن در حالتها و موقعيت -
های متفاوت ،نظير شرایط بد آب و هووایی ،تصوادفات ترافيکوی،
خطای تجهيزات و همچنين سواختار گسوترده و در هو تنيوده،
مستعد پذیرش خطا می باشوند عموده خطاهوای اتفوا افتواده،
اتصال كوتاههای مختلفی هستند كه در شبکه رخ میدهنود بوه
علت وجود مصارف خانگی ،تجاری و صنعتی متعدد در شبکههای
توزیع ،حفاظت از این شبکههوا در هنگوا بوروز خطوا از اهميوت
باالیی برخوردار است [ ]1
برای اینکه بتوان مصرف كننده را با كيفيت تغذیه نموود و
آنها را در برابر خطواهوای احتموالی محفوو نگوه داشوت ،بایود
تشخيص نوع خطا و محل وقوع آن با دقت قابل قبولی در دستور
كار قرار گيرد با این كار ،قابليت اطمينان شبکه به واسطه كاهش
مدت زمان قطعی بر  ،افزایش می یابد و همچنين سوب بهبوود
كيفيت توان ارائه شده و بازگشت سرمایه به سب كاهش انورژی
توزیع نشده میشود [  ]2در حال حاضر در ایوران بورای تعيوين
محل خطا ،تعمير و بازیابی آن ،از روش هوای مرسوو تجربوی در
شبکه های توزیع استفاده می شود این امر بسيار زمانبر بوده و با
هزینهی باالیی صورت میپذیرد

كالسيک برای تعيين مکان خطا است كه عملکرد آن وابسته بوه
انتخاب صحيح ولتاژ و جریان فازهای تحت خطا می باشود روش
مکان یابی خطا بر اساس امپدان ،نسبتاً ساده است ،اموا مشوکل
این طرح این است كه تأثير پذیری بيشتری نسبت بوه امپودان،
بار ،امپدان ،خط و پارامترهای منبع تغذیوه دارد [  ]1بنوابوراین
استفاده از این روش به عنوان یک طرح واحد برای اینکه بتوانود
به طور همزمان همهی اهداف مکان یابی خطا (مثول ،نووع خطوا
اتفا افتاده در آن محل ،فاصلهی آن و تعيين خط اتصال كوتواه
شده) را برآورده كند ،چندان مناس نيست
در سالهای اخير روش مکان یابی خطا توسط امپدان ،را به
صورت تركيبی به كار گرفته و آن را بهبود بخشويدهانود []3- 6
نظر به اینکه از مقادیر اندازهگيری شوده در ابتودای پسوت بورای
تشخيص مکان خطا استفاده میشود ،نقاط متعوددی بوه عنووان
كاندید ناحيهی خطادار معرفی میگردند علوت ایون امور وجوود
نقاط مختلفی است كه فاصلهی الکتریکوی یکسوانی توا دسوتگاه
اندازه گيری دارند این روش برای اینکه بتواند گزینهی صحيحتور
را انتخاب كند ،به تنظي زمانی تجهيزات حفاظتی وابسته اسوت
[  ]7در صورت بروز مشکل در همواهنگی تجهيوزات حفواظتی و
وقوع خطاهای امپدان ،باال ،این روش پاسخ صحيحی
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تشخيص مکان خطا براساس امواج سيار ،از بازتاب و انعکاس
امواج توليدی در هنگا وقوع خطا ،مکان خطوا را مشوخص موی -
كند اگرچه این روش با دقت باال فاصلهی خطا را تعيين میكند،

گا اولت شيفت فاز برای ولتاژ اندازهگيری شده محاسبه می -
گردد و با مقدار شيفت فاز مبنا كه در حالت عادی صفر در نظور
گرفته شده است ،مقایسه میگردد اگر شيفت فاز محاسبه شوده

اما گاهی اوقات برخی از مشکالت موجود در شوبکه ،دقوت آن را
تحت تأثير قورار مویدهود سواختار پيچيودهی سيسوت توزیوع،
انشعابهای متعدد و اتصاالت نامناس سوب مویشوود كوه در

از مقدار مبنا بيشتر باشد اعال وقوع خطا میشود [ ]13
گا دو ت مؤلفههای متقارن جریوان بوا اسوتفاده از مواتری،
تبدیل مؤلفههای متقارن ) ،(SCTMطبوق معادلوه (  ) 1محاسوبه

بسياری از نقاط نا پيوستگی در شکل مووج رخ دهود بوه هموين
علت ،احتمال تشخيص بازتاب امواج ،به دليل شکسته شدن امواج
در این نقاط و بی ثباتی شکل موج بوا مشوکل مواجوه مویشوود

میگردند

تشخيص مکان خطا در این شرایط دشووار اسوت ایون روش بوه
علت پيچيدگی ساختار و هزینه بر بودن ،مقرون به صرفه نيست و
طراحی آن نيازمند تجهيزات با فركان ،ب اال ،سيست خبرهGPS ،
و دستگاههای ثبت حالت گذرا شکل موج است [ ]8- 11
در تشخيص مکان خطا بر اسواس الگووریت هوای هوشومند،
معموالً از الگوریت های شبکه عصبی ،منطق فازی ،سيست خبره
و ژنتيک برای مکان یابی خطا اسوتفاده مویكننو د ایون روشهوا
وابسته به اطالعات صحيح و دقيق ورودی میباشند تا بتوانن د در
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گا سو ت مؤلفهی توالی صفر جریان با مقدار  مقایسه می -

گردد مقدار  1 /12 ، در نظر گرفته شده است كه به علت خطای
محاسباتی و نر افزار شبيهسازی میباشد در حالت ایدهآل ،می -
توان مقدار  را صفر در نظر گرفت اگر مقدار جریان توالی صوفر
محاسبه شده از مقدار  بيشتر باشد ،فاز اتصال كوتواه شوده بوه
زمين برخورد كرده و در غير این صورت به فواز مجواور برخوورد
نموده است

نهایت خروجی دقيق و قابل اطمينان را ارائه دهند در بسياری از
موارد در سطوح ولتاژ پایين اطالعات سيست بوه طوور كامول در
دسترس نيست ،در این شرایط رسيدن به یک جواب دقيوق كوار

گا چهار ت امپدان ،هور فواز   Za , Zb , Zc پو ،از اعوال
وقوع خطا محاسبه میگردد اندازهی امپدان ،هر فاز ،بر اندازهی

بسيار مشکلی میباشد اما این روش در صورت وجوود اطالعوات
كافی در مورد سيست  ،پاسخ دقيقی را در مودت زموانی كوتواهی

امپدان ،فازهای دیگر تقسي میشود و طبق معادله (  ) 2محاسبه
میگردد
Zk

میدهد و از خطای انسانی نيز جلوگيری میكند [ ]11- 12
در این مقاله روشوی تركيبوی مبتنوی بور شوبکه عصوبی و
تغييرات خطی پروفيل افت ولتاژ برای تعيين دقيق محول وقووع
خطا پيشنهاد شده است در این روش بورای شوبکههوایی كوه از
ساختار درختی برخوردار بوده ،كاندیدهایی برای محل وقوع خطا
به وجود میآیند این كاند یدها توسط الگووریت هوای اسوتداللی
رتبهبندی میگردند تا سریعتر محل خطا مشخص شود
 - 2الگوریتم پيشنهادی مکانیابی محل وقوع خطا
الگوریت پيشنهادی به منظور تأمين اهداف مکانیابی خطوا،
شامل سوه بخوشت تعيوين نووع خطوا ،تعيوين فاصولهی خطوا و
آشکارسازی انشعاب اتصال كوتاه شده میباشد
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مقدار  MkLبا مقدار  ekمقایسه میگردد  ekطبق معادله
(  ) 3تعيين میشود
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در معادله (  ZFk ،) 3و  Zkبه ترتي امپدان ،اندازهگيوری
شده در فاز اتصال كوتاه شده و امپدان ،فاز سال می باشند برای
تعيين فاز اتصوال كوتواه شوده ،مقودار  MkLو  ekبوا یکودیگر
مقایسه میشوند اگر  MkL  ekباشد فاز مورد نظر بوه عنووان
فاز اتصال كوتاه شده تشخيص داده میشوود اتصوال سوه فواز از
برقرار بودن شرط معادله (  ) 4تشخيص داده میشود
()4
I0   , I2  

 - 1- 2ا لگوریتم تعيين نوع خطا
برای تعيين نوع خطا ،ولتاژ و جریان سه فاز در ابتدای پست
اندازهگيری میشون د و مطابق مراحل زیر ،نوع خطا مشخص می -
گردد

 - 2- 2الگوریتم تعيين فاصله خطا
برای اعتبار سنجی و نشان دادن دقت الگوریت پيشونهادی،
شبکه نمونه  ]14 [ Saskpowerدر نظر گرفته شده و دیاگرا تک
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خطی آن در شوکل  1نشوان داده شوده اسوت رونود شناسوایی
فاصلهی خطا در الگوریت پيشنهادی در سه مرحله تدوین شوده
است
در مرحله اول پایگاه داده بر اساس دامنه و زاویوهی ولتواژ و
اندازه امپدان ،فاز اتصال كوتاه شوده تشوکيل مویشوود ،سوپ،
اطالعات پایگاه داده به منظور آموزش شبکه عصبی مورد استفاده
قرار میگيرد در مرحله دو پ ،از تشوخيص نووع خطوا ،شوبکه
عصبی مورد نظر ( با توجه به نوع خطا رخ داده) انتخاب میگردد
در مرحله سو فاصلهی خطای بدست آمده از شوبکه عصوبی بوا

بارهای شبکه در حالت نامی خود در نظر گرفته شدهاند
شبکه عصبی :پ ،از تشکيل پایگاه داده و ثبت اطالعوات
مورد نياز ،برای تعيين فاصلهی خطوا ،بوا توجوه بوه نووع خطوا و
فازهای اتصال كوتاه شده ،یک شبکه عصبی مناس آموزش داده
میشود به طور مثال برای اتصال تکفاز به زمين 3 ،شبکه عصبی
برای فاز  b ،aو  cدر نظر گرفته شده است به طور كل  11شبکه
عصبی برای تعيين فاصلهی خطا در انواع اتصالیها ایجاد میشود
علوت ای ون امور افووزایش سورعت پاسووخگو یی و كواهش خطووای
محاسباتی توسط شبکه عصبی است نوع شبکه مورد استفاده در

فاصلهی خطوط شبکه توزیع نسبت به ابتدا پسوت مقا یسوه موی
گردند به این ترتي خطوط كاندید محل وقووع خطوا مشوخص
میشوند

كوتاه شده میباشند تابع هدف برای این شبکه ،فاصلهی خطا در

تشکيل پایگاه داده برای شبکه عصببی :بورای تشوکيل
پایگاه داده ،در تمامی خطوط شبکه توزیع شکل  ،1انوواع اتصوال

نظر گرفته شده است شبکه عصبی توسط الگوریت
 Marquardtآموزش داده شده است

الگوریت پيشنهادی از نوع  MLPبووده ،ورودیهوای اعموالی بوه
شبکه عصبی دامنه و زاویه ولتاژ و اندازه امپدان ،فازهای اتصوال
–Levenberg

كوتاه از قبيل فاز به زمين ،دوفاز به ه  ،دو فاز به زمين و سه فاز

تعداد نمونههای ورودی به شبکه عصبی برای هر نووع خطوا

شبيهسازی شده است با توجه به اطالعات ثبت شوده در پا یگواه
داده و نوع خطا 11 ،شبکه عصبی تعيين میگردد نحوهی داده -
گيری بدین صورت است كه هر خط شبکه توزیع ،بوه  5قسومت

 631عدد میباش د شبکه عصبی مورد استفاده از جعبه ابزار نر -
افزار متل (  ) Neural Network Fittingانتخواب گردیوده اسوت
تعداد دادههای تست  211عدد می باشند سواختار كلوی شوبکه

تقسي بندی شده و در هر  21درصد از طول خط ،اتصال كوتواه
شبيه سازی میگردد مقاومت محل اتصالی از  1توا  51اهو در
 11مرحله با گا  5اه در نظر گرفته شده است با ایجاد اتصال

عصبی برای اتصال كوتاه فاز به زمين (فاز  ) aدر شوکل  2نشوان
داده شده است

كوتاه در هور خوط ،دامنوه و زاو یوهی ولتواژ و انودازهی امپودان،
فازهای اتصال كوتاه شده توسوط دسوتگاه انودازهگيوری در ابتودا
پست ثبت میگردد تمامی مراحل شوبيهسوازی اتصوال كوتواه و
دادهگيوری توسوط نور افوزار  DIgSILEN Power Factoryانجوا
شده است در زمان دادهگيری برای تشوکيل پایگواه داده تموامی

شکل 1ت شبکه توزیع  25كيلوولت ]14[ Saskpower
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در معادله ( P ،) 6و  Qبوه ترتي فواصل ابتدا و انتهوای خوط
نسبت به ابتدای پست می باشند  mLفاصلهی خطا به پریونيت
نسبت به ابتدای خط اتصال كوتاه شده است
 - 3- 2الگوریتم تعيين خط اتصال کوتاه شده
با انجا این اتصال كوتاهها ،ولتاژ فواز اتصوال كوتواه شوده و
ولتاژ قبل از وقوع خطا در فاز معيوب ،ثبت میگردد اختالف ا ین
شکل 2ت ساختار كلی شبکه عصبی برای اتصال كوتاه تکفاز

درصد خطا برای الگوریت تعيين فاصلهی خطا از معادله ( ) 5
حاصل میشود
()5

100

 dact

)(meas

dact

dF

error(%) 

) d(measو  dactبه ترتي فاصلهی خطای
در معادله ( ،) 5
F
تخمين زده شده توسط شبکه عصبی و فاصلهی واقعی خطا می -
باشند
برای تشخيص صحت الگوریت پيشنهادی فقط نتایج تسوت
اتصال كوتاه تکفاز به زمين (فاز  ) aدر نظر گرفته شوده و نتوایج
تطبيق خروجی شبکه عصبی با مقدار واقعوی فاصولهی خطوا ،در
نمودار شکل  3نشان داده شده است

ولتاژها ،افت ولتاژ خالص را مشخص میكنود كوه از معادلوه ( ) 7
بدست میآید
VNkti =VFkti -VSk
t=0,5,10,...,50 ohm

()7

در معادله (  VFkti ، VSk ،) 7و  VNktiبه ترتي ولتاژ قبول
از وقوع خطا ،ولتاژ در حين خطا و افت ولتاژ خوالص موی باشوند
اندی،های  t ،k ،S ،F ،Nو  iبه ترتي

نشان دهندهی افت ولتواژ

خالص ،ولتاژ فاز اتصال كوتاه شده در حين بروز خطا ،اندازهگيری
اطالعات در ابتدای پست ،فاز تحت خطا ،مقاومت محل اتصالی و
نقاط دادهگيری میباشند برای تعيين انشعاب اتصال كوتاه شوده
از تغييرات قسمت موهومی افت ولتاژ خالص نسوبت بوه قسومت
حقيقی آن استفاده شده است
()8

)(Im

)(Re

VNkti =VNkti +iVNkti

)(Re
)(Im
 VNktiبووه ترتيوو
 VNktiو
در معادلووه ( ،) 8
موهومی و حقيقی افت ولتاژ خالص میباشند

قسوومت

تشکيل پروفيل تغييرات افت ولتاژ خبال  :از اطالعوات
موجود در پا یگاه داده میتوان ،پروفيل تغييرات قسمت موهوومی
افت ولتاژ خالص را نسبت به قسمت حقيقی آن بدسوت آورد در
شبکه توزیع چون اغل خطوط دارای طول كوتاهتری میباشوند،
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهند كه میتووان بوا تقر یو

شکل 3ت نتایج تطبيق خروجی شبکه عصبی با مقدار واقعی فاصلهی خطا

تعيين خطوط کاندید وقوع خطا :خروجی شبکه عصوبی،
فاصلهی محل وقوع خطا تا ابتدا پست را مشخص میكند فاصله -
ی خطا بدست آمده با فاصلهی خطوط شبکه توز یوع نسوبت بوه
ابتدای پست مقا یسه میشوند فاصلهی خط اگر شرط معادله () 6

)(Re
)(Im
 ، VNktiخطی فرض نمود
 VNktiرا نسبت به
خوبی تغييرات
این رابطه خطی ،توسط معادله (  ) 9بيان میگردد

()9

با توجه به اطالعات موجود در پایگاه داده ،ضورای معادلوه
(  ) 9را میتووان از نور افوزار  Curve Fitting MATLABو یوا از
طریق برازش خط از دادهها توسط معادله (  ) 11بدست آورد

را برای هر خط ب رقرار سازد ،آن خط به عنوان كاندید وقوع خطوا
شناسایی میگردد

2570

www.SID.ir

)(Im
)(Re
VNkti
 APQ  VNkti  BPQ

Archive of SID
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز 21،ﺗﺎ  23اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1395

( ) 11

n
n


)(Re
1
VNkti


 A PQ  

i 1
i 1



PQ
n
n
 B  
)(Re
(Re) 2 
VNkti
VNkti 

 i 1

i 1
n


)(Im
VNkti




i 1


n

)(Re
(Im) 
VNkti  VNkti 

 i 1








 












)(Im

( ) 11

1

2

A 
PQ

با توجه به شکل  ،3مشاهده میشوود كوه  d2  d1اسوت
نتيجه بدست آمده نشان میدهد كه خطا در خط بين دو باس P
و  Qاتفا افتاده است به طور كلی معيار تعيوين انشوعاب تحوت
خطا برای انواع اتصال كوتاه از معادله (  ) 12بدست میآید
2

( ) 12

الگوریتم تطبيق دادهها :برای تعيين انشعاب اتصال كوتاه
شده در گا اول با استفاده از شبکه عصبی فاصلهی محول وقووع
خطا مشخص شده و با توجه به معادلوه ( ،) 6كاندیودهای محول

)(Re

A PQ  VNSkt(meas)  VNSkt(meas)  BPQ



PQ

dk

d PQ
k



ka,b,c

eindex 

 - 3نتایج حاصل از اعمال الگوریتم پيشنهادی

وقوع خطا مشخص میگردند معيار تعيين محتملترین انشوعاب

در این بخش اثورات تغييورات مقاوموت خطوا بور الگوور یت
پيشنهادی ،مورد بررسی قرار گرفته است

نظر گرفته شده است این مينيم تغييرات را میتووان از روابوط

 - 1- 3اثر تغييرات مقاومت محل اتصالی بر تعيين فاصله

اتصال كوتاه شده بر اساس مينويم تغييورات داده انودازهگيوری
شده نسبت به پروفيلهای افت ولتاژ خالص خطووط كاندیود در
هندسی بدست آورد
برای تشریح این روش یک نمونه اتصال كوتاه تکفاز (فواز ) a
بين دو باس  P- Qایجاد نمودی توسط الگوریت تعيين فاصله2 ،
خووط كاندی ود ( P- Qو  ) P1- Q1تعيووين موویگووردد از مقایسووهی
تغييرات مقادیر اندازهگيری شده نسبت بوه پروفيول افوت ولتواژ
خالص ،هر یک از خطوط كاندید وقوع خطا ،مشخص مویشووند
این موارد در شکل  ،4نشان داده شده است

خطا
بورای اثبوات دقوت روش پيشوونهادی ،نتوایج حاصول از اثوور
تغييرات مقاومت محل اتصالی بر تعيين فاصلهی خطوا در نقواط
مختلف شبکه ،در سه سطحت صفر 25 ،و  51اه (در اتصال كوتاه
تکفاز ) در بار نامی (تغييرات بار ثابت) در شکل  5نشان داده شده
است با توجه به نتایج بدست آمده ،متوسط و حوداكثر خطوا در
مقاومت خطا تا  51اه به ترتيو  1 /61درصود و  1 /75درصود
میباشند روش پيشنهادی تحت شرایط یکسوان از روش تعيوين
مکان خطا با استفاده از پروفيل غيور خطوی افوت ولتواژ كوه توا
مقاومت خطای  51اه حدود  1 /4درصد خطا را نشان مویدهود
[  ،]14دقت به مرات باالتری دارد

شکل 4ت تعيين انشعاب تحت خطا با استفاده از پروفيل افت ولتاژ خالص

مقدار فاصلهی نقطهی اندازهگيری نسبت بوه پروفيول افوت
ولتاژ خالص را میتوان از روابط هندسی تعيين كوتاهترین فاصله -
ی نقطه از خط ،مشخص نمود این فاصله را مویتووان از معادلوه

شکل 5ت اثر تغييرات مقاومت محل اتصالی بر تعيين فاصلهی خطا

(  ) 11بدست آورد
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فاصلهی محل اتصالی در روش پيشنهادی كمتر از نصوف درصود
]14 [ خطای روش پروفيل تغييرات غير خطی افت ولتاژ میباشد
روش پي شنهادی را میتوان به عنوان یک روش مؤثر در تعيين محل
- وقوع خطا محسوب نمود و به دليل اینکه تنها از یک دستگاه اندازه
گيری در ابتدای پست استفاده میشود از نظر اقتصادی مقورون بوه
صرفه دانست
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 اثر تغييرات مقاومت محل اتصالی بر تعيين- 2- 3
انشعاب اتصال کوتاه شده
نتایج حاصل از بررسی اثر تغييرات مقاومت محل اتصالی بور
 نشوان داده شوده،6 الگوریت تعيين انشعاب تحت خطا در شکل
است در این بررسی تغييرات بار ثابت فرض شده است در نواحی
 خوط،بدون انشعاب و نواحی كه مشخصهی خطوط متفاوت است
اتصال كوتاه شده در اولين مرحله مشخص میگوردد در نوواحی
كه مشخصهی خطوط یکسان و دارای بوار نزدیوک بوه یکودیگر
 خط واقعی اتصال، به علت مشابه بودن پروفيل افت ولتاژ،هستند
كوتاه شده در مرحلهی بعدی مشخص میگوردد نتوایج بدسوت
آمده نشان میدهد كه الگوریت پيشنهادی در اكثر موارد قادر به
- تشخيص انشعاب واقعی اتصال كوتاه شده در اولين مرحلوه موی
باشد

ت اثر تغييرات مقاومت محل خطا بر تعيين خط اتصال كوتاه شده در6 شکل
اتصال كوتاه فاز به زمين

 نتيجهگيری- 4
،در روش تركيبی شبکه عصبی و پروفيل خطی افوت ولتواژ
 استخراجSCADA اطالعات الز جهت مکانیابی خطا از سيست
 فاصولهی خطوا توا،میگردد این روش قادر است كه نووع خطوا
ابتدای پست و انشعاب اتصال كوتاه شده را با دقت باال (به طوور
 درصد خطا) تشخيص دهد نتایج بدست آمده1 متوسط كمتر از
از بررسی اثر تغييرات مقاومت محل اتصالی بور روش پيشونهادی
با فرض ثابت بودن تغييرات بار نشان میدهد كه درصد خطوا در
 اه به طور متوسط51 تعيين فاصلهی خطا با مقاومت اتصالی تا
 درصد میباشد همچنين اثر1 /75  درصد و حداكثر حدود1 /61
تغييرات مقاومت اتصالی بر روش پيشنهادی در تعيوين انشوعاب
اتصال كوتاه شده ناچيز بوده و در اكثر موارد انشعاب تحت خطوا
در اولين مرحله مشخص میگردد درصد خطا به منظوور تعيوين
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