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  مقدمه -1- 1

ب دارند، وهاي برق متناهاي توزیع و فوق توزیع بیشترین ارتباط مستقیم را با مصرف کنندهامروزه شبکه

ها امري شبکهها، وقوع خطاهاي متعدد در این از این رو به دلیل متعدد بودن نوع مصرف در مصرف کننده

تر باشند هاي توزیع نسبت به وقوع خطاها حساسشود تا شبکهباشد، این پدیده باعث میبسیار بدیهی می

 بنابراینهاي انتقال و تولید بیشتر باشد، ها نسبت به سایر شبکهو فراوانی وقوع خطا نیز در این شبکه

هاي توزیع را به خطاهاي اتفاق افتاده در شبکه هاي دقیق و با قابلیت اطمینان باال که بتواندطراحی روش

سرعت و با دقت باال شناسایی کند و همچنین بتواند محل دقیق آنها را مشخص کند بسیار مورد نیاز 

اي باعث افزایش هاي به وقوع پیوسته در هر شبکهچرا که حل سریع قطعی .باشدهاي توزیع میشبکه

  شود.هاي توزیع انرژي مینین افزایش رضایت مشتریان از شبکهچهمکیفیت توان انتقالی به مشتریان و 

شود شناسایی موقعیت خطا و در مرحله دوم، نوع خطا در خطوط توزیع از جمله عوامل مهم که سبب می

- هاي توزیع میبسیار حائز اهمیت باشد وجود فراوانی بسیار زیاد وقوع خطا و نوع خطا در ساختار شبکه

در سیستم رخ هایی که ه دلیل وجود تنوع بسیار زیاد بارها در خطوط توزیع، خطاها و قطعیباشد. امروزه ب

هایی که شامل مصرف کنندگان صنعتی باشند دهند داراي فراوانی زیادي هستند، به عنوان مثال در بارمی

باشند می باشد و براي بارهایی که شامل مصرف کنندگان خانگیوقوع خطاهاي سه فاز بسیار بدیهی می

شود که در یک مجموعه از شبکه توزیع وقوع خطاهاي تکفاز بسیار متداول است. این تنوع خطا باعث می

فراوانی وقوع خطا به قدري باال باشد که امکان وقوع تمام خطاها در ساختار شبکه توزیع وجود داشته 

ر مسیر خطوط قرار داده شده اند به ها و ادوات حفاظتی که دهاي توزیع، رلهباشد. با وقوع خطا در شبکه

شوند، عملکرد طور خودکار عمل کرده و مانع از انتشار خطاي به وقوع پیوسته به سایر نقاط شبکه می

در ( تواند خود به عنوان یک سیستم تشخیص خطاي بسیار تقریبی تلقی شودادوات حفاظتی و رله ها می

تشخیص  .به سیستم کنترل مرکز ارسال کنند) صورتیکه ادوات حفاظتی در هنگام عملکرد پاسخی

گیرد اغلب باعث افزایش مدت زمان خطایی که توسط رله ها و در محدوده شعاعی بسیار وسیع شکل می

شود، چرا که اکیپ هاي اعزامی باید کل منطقه تحت پوشش ادوات حفاظتی یافتن محل وقوع خطا می

بط را چک کنند و بعد از برطرف کردن خطاي شناسایی عمل کننده را بررسی کرده و انواع خطاهاي مرت
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شده سیستم را به حالت عادي خود بازگردانند. افزایش مدت زمان تشخیص موقعیت خطا و تشخیص نوع 

شود که مشتریان مدت زمان بیشتري را بی برق باشند که باعث کاهش رضایت مشتریان از خطا سبب می

ر وقوع خطا اصلی ترین مسئله قبل از برطرف کردن خطا شناسایی بنابراین د .شودبرق خریداري شده می

  باشد.موقعیت دقیق خطا و نوع خطاي به وقوع پیوسته می

ترین عوامل پایداري شبکه باشد، به تواند یکی از مهمهاي توزیع میدر شبکه خطا دقیق وسریعتشخیص 

یع عمال کلیه برآوردهاي بار انجام شده، هاي توزاین معنا که در صورت وقوع خطا در هر نقطه از شبکه

ساختارهاي کنترل فرکانسی پیاده سازي شده، تنظیم ولتاژهاي پیاده سازي شده و کلیه تجهیزات کنترلی 

الزم به ذکر است که  .شونددچار اغتشاش می که بر اساس عملکرد عادي سیستم طرح ریزي شده اند

سطوح توزیع، انتقال و یا تولید نصب شوند تا پایداري کل توانند در کلیه تجهیزات حفاظتی کنترلی می

ي بی برق شبکه تضمین شود. بنابراین وقوع هر خطا عالوه بر بی برق نمودن مشترکین متصل به شبکه

- هاي همجوار خود را نیز دچار ناپایداري کند، اهمیت این موضوع در زمینه ریز شبکهتواند شبکهشده، می

- ها توسط برنامهالی بین ریز شبکههاي انتقیابد، چرا که کلیه توانیش افزایش میهاي هوشمند بیش از ب

اند و وقوع هر نوع خطا دلیلی در خروج شبکه سازي شدههاي از پیش تعیین شده پیادهها و الگوریتمریزي

  شود.از سنکرونیزه بودن خود می

ازاي پاسخ ماندگار خود در مقدار نامی خود  یکی از عمده دالیلی که امروزه فرکانس شبکه هاي توزیع، به

باشد چرا که بین وقوع خطا و رفع خطا هاي توزیع میشود، وقوع خطاهاي متداول در سطح شبکهمانا نمی

شود، از طرفی با باال بودن بازه زمانی قابل توجهی وجود دارد که سبب تغییرات در فرکانس شبکه می

توانند شکل بگیرند و دلیل بر تغییرات فرکانسی به طور دائم می زیع،هاي توفراوانی وقوع خطا در شبکه

  ناپایداري سیگنال کوچک شبکه شوند.

ها، استفاده از معادالت سیگنال هاي توزیع نسبت به سایر شبکهبه دلیل وجود وسعت زیاد در شبکه

باشد، این عامل دي میهاي شبکه توزیع عمال غیر کاربرکوچک یا طیف معادالت دینامیکی براي ساختار

شود تا استفاده از معادالت دینامیکی سیستم به منظور یافتن موقعیت خطا بر اساس امواج سبب می

  ارسالی و دریافتی امکان پذیر نباشد.
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یکی دیگر از چالش هاي بزرگ در سطح شبکه هاي توزیع رفع خطاهاي به وقوع پیوسته بر اساس تغییر 

یابی و تشخیص باشد. استفاده از موقعیتهاي توزیع میموجود در ساختار شبکههاي ها و کلیدوضعیت رله

شود که در صورت وقوع هر خطا و عملکرد رله هاي موجود در نوع خطا در شبکه هاي توزیع سبب می

مسیر خطا، امکان احیاي خطوط در آن واحد و با استفاده از مدیریت سایر کلیدها و ادوات حفاظتی مسیر 

به این معنا که در صورت وقوع خطا با ایزوله کردن کل ناحیه وقوع خطا،  .طا میسر باشدوقوع خ

مشترکینی که به واسطه خطاي اتفاق افتاده در ناحیه مجاور، شاهد بی برقی هستند را از طریق باز و 

مشترکین  هاي انتقال برقرسانی کرده و یا با تغییر مسیر فازهاي سالم برقهاي مسیربسته کردن کلید

شود که تعداد مشترکین درگیر با بی برقی به شدت کاهش یافته و این عامل سبب می .برق دار شوند

  تر شود.ي خطا کاهش یافته و حل مشکل بی برقی آسانناحیه

یکی دیگر از دالیلی که نیاز به وجود یک ساختار مناسب به منظور تشخیص محل خطا و نوع خطا را در 

باشد. شبکه هاي هاي توزیع میدر شبکه سطح مقطعکند توزیع ناهمگون پررنگ تر میهاي توزیع شبکه

باشند به نحوي که در یک فیدر هم از خطوط هوایی، توزیع متشکل از چندین نوع خطوط انتقال نیرو می

شود که نتوان به یک تقریب زمینی با سطح مقطع هاي متفاوت استفاده شده است. این امر سبب می

مناسب از وقوع موقعیت خطا از روي عملکرد ریکلوزر ها در شبکه توزیع رسید. بنابراین طراحی روشی که 

با برازش توابع غیر خطی ارتباط بین متغییرات پارامتر هاي شبکه و موقعیت وقوع خطا و نوع خطا را 

  باشد.ایجاد کند بسیار حیاتی می
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ها به وجود ها و مناطق بیرونی شهرورت بسیار وسیع و پیچیده در تمام شهرشبکه هاي توزیع امروزه بص

آمده اند، امروزه مرز بین شبکه هاي توزیع و فوق توزیع بسیار نزدیک شده است به گونه اي که پست فوق 

گستردگی زیاد شبکه توزیع و فوق توزیع  .اندها در داخل شهرها قرار گرفتهتوزیع در برخی کالن شهر

باشد، امروزه بر پذیر نا یافتن محل دقیق خطا عمال امکانبب شده است تا در صورت وقوع هر گونه خطس

اساس اطالعات سیستم هاي دیسپاچینگ و تنها بر اساس تماس هاي مشترکین محل تقریبی خطا 
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کنند شود و پس از اعزام اکیپ ها به محل حادثه ساعاتی را صرف تعیین محل دقیق خطا میشناسایی می

شود که پردازند. این عمل باعث میو سپس به بررسی و یافتن راه حل براي بر طرف کردن خاموشی می

شبکه هاي توزیع در مقابل خطاهاي متعدد بسیار آسیب پذیر باشند و رفع خطا در این شبکه ها بسیار 

ثه می باشد، چرا که به نکته حائز اهمیت دیگر تجهیزات اعزامی به محل حاد .هزینه بر و وقت گیر باشد

دلیل ندانستن نوع و محل خطا، تمام تجهیزات به محل حادثه اعزام می شود تا در صورت وقوع هر نوع 

  خطا نیاز به ارسال تجهیزات مجدد نباشد که خود هزینه بر است.

امروزه در کالن شهر ها بسیاري از خطوط  .نکته حائز اهمیت دیگر مربوط به خطوط زیر زمینی می باشد

شود به منظور شناسایی محل اند که باعث میبرداري شدهتوزیع و فوق توزیع به صورت زیر زمینی بهره

شکل  خطا تا انتهاي خط عملیات پردازش سیگنال هاي تشخیص از ابتداي خطز دستگاهخطا با استفاده ا

شود که در نهایت طیف هارمونیک باال به سیستم پیاده سازي میاین عمل با تزریق یک جریان با  .بگیرد

در صورتیکه  .که بسیار زمان بر می باشد شوددر صورت دریافت پاسخ مناسب موقعیت خطا شناسایی می

بدون اتالف وقت یا هزینه  و روش هایی که بتواند محل دقیق خطا را مشخص کند مستقیما استفادهبا 

امروزه مسئله اصلی در شبکه هاي توزیع قبل از حل بحران  شود. بنابراینسایی میموقعیت شناهاي مازاد، 

  خطا، شناسایی دقیق خطا در کمترین زمان ممکن و  با کمترین هزینه می باشد.

هاي توزیع، اطالعات ترین مسائل در بحث تشخیص خطا و یا تشخیص موقعیت خطا در شبکهیکی از مهم

هاي توزیع به دلیل باال بودن باشد. در شبکهانجام عملیات تشخیص خطا می ورودي مورد نیاز به منظور

شعاع عملکرد و همچنین تنوع بسیار زیاد نوع بار، در صورت استفاده از اطالعات ورودي، بدون انجام 

و یا در صورت همگرایی باعث افزایش مدت زمان  تشخیص خطا تحقیقات الزمه، سبب واگرایی سیستم

- شود. بنابراین اطالعات ورودي در سیستم هاي تشخیص خطا میت خطا و نوع خطا میتشخیص موقعی

و یا کاهش  تشخیصتواند نقش بسیار مهم و کلیدي داشته باشد تا از واگرایی و یا افزایش مدت زمان 

هاي توزیع و عدم وجود کران وجود گستردگی بیش از حد شبکهقابلیت اطمینان سیستم جلوگیري کند. 

ي عادي در شود طرح ریزي هرگونه ساختار شبکهو پایین براي کل شبکه مورد مطالعه،  سبب میباال 

هاي توزیع طرح ریزي شبکه هاي توزیع عمال امکانپذیر نباشد. شبکه تشخیص خطایی که بر روي شبکه
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اند در طول شود باید قابلیت انعطاف بسیار باالیی نسبت به بارهاي موجود در شبکه داشته باشد و بتومی

- ساعت پاسخگوي تقاضاي موجود در شبکه برق باشد. چرا که در صورت وقوع هرگونه خطا در شبکه 24

گیرند و باعث ناپایداري سیستم و عدم توازن هاي برق، شبکه هاي همجوار نیز متاثر از این قطعی قرار می

ترین زمان ممکن توزیع در سریعهاي شود. بنابراین رفع خطاهاي به وجود آمده در شبکهدر انتقال می

  باشد.هاي برق مییکی از مهم ترین عوامل پاسخ ماندگار بهتر شبکه

ي هاي مربوط از شبکهعمل تشخیص خطا به طور کلی بر این مبنا استوار است که با دریافت برخی داده

ستم تشخیص قدرت موقعیت دقیق وقوع خطا و نوع خطاي اتفاق افتاده را شناسایی کند. خروجی سی

ي قدرت مشخص نماید. به این معنا که خطا باید در ابتدا محل وقوع خطا را بر اساس توپولوژي شبکه

ي قدرت اتفاق افتاده است. در مرحله بعد فاصله دقیق محل خطا خطا در کدامین فیدر و یا شاخه از شبکه

ر مرحله اخر نوع خطاي اتفاق از ابتداي هر فیدر مشخص شود تا موقعیت دقیق وقوع خطا مشخص شود. د

افتاده شناسایی شود. به این ترتیب خروجی ساختار تشخیص خطا متشکل از موقعیت گسسته وقوع خطا 

(موقعیت بر اساس توپولوژي شبکه)، موقعیت پیوسته وقوع خطا (فاصله وقوع خطا از ابتداي فیدر) و نوع 

سیستم تشخیص خطا نیز باید به مورد انتظار  هايوروديفاز). فاز، دوفاز، تکخطاي اتفاق افتاده (سه

توانند شامل نحوي باشند تا قابلیت تشخیص هر نوع خطایی را در سیستم داشته باشند. این ورودي ها می

هاي دیده هاي اکتیو و راکتیو و مقادیر مربوط به امپدانسها، مقادیر توانها، جریان شاخهمقادیر ولتاژ باس

ي قدرت نوع ورودي مناسب از بین این ورودي هاي ذکر هاي شبکهبر اساس تحلیل شده باشند که باید

روش پیاده سازي شده در پایان نامه حاضر، استفاده از روش شبکه عصبی به همراه  شده انتخاب شود.

گیري مورد پیش پردازش قرار باشد. در ابتدا کلیه اطالعات ورودي از واحدهاي اندازهمی PCAالگوریتم 

شوند. دسته اول اطالعاتی هستند که پس از گیرند. سپس اطالعات به دو دسته کلی تقسیم بندي مییم

گیرند و به شبکه عصبی به منظور آموزش پیش پردازش به عنوان اطالعات ورودي مورد انتخاب قرار می

ه عصبی توسط شوند. دسته دوم اطالعاتی هستند که قبل از اعمال به شبکضرایب مورد نیاز اعمال می

یابد و سپس به شبکه گیرند و حجم اطالعات آنها کاهش میمورد داده کاوي قرار می PCAالگوریتم 

شوند. بدیهی است که روش اول داراي قابلیت اطمینان باالتري خواهد بود از این رو از عصبی اعمال می
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د و از سیستم دوم به شوسیستم طراحی شده اول به عنوان سیستم اصلی تشخیص خطا استفاده می

  شود.منظور مانیتورینگ اطالعات و وقوع حاالت مختلف در سیستم استفاده می

    

  سئواالت -3- 1

در این قسمت به عمده سئواالتی که در پایان نامه حاضر مطرح هستند خواهیم پرداخت که به شرح زیر 

  می باشند :

هاي توزیع و فوق توزیع می روش هاي تشخیص خطا قابل پیاده سازي بر روي تمام شبکه  -

 باشند؟

 در ساختار تشخیص خطا امکان تشخیص تمام خطا ها و دسته بندي آنها وجود دارد؟ -

 تشخیص خطا بر اساس چه داده هایی انجام خواهد شد؟ -

درصد اطمینان روش تشخیص خطاي استفاده شده در این پایان نامه نسبت به سایر روش ها  -

 بیشتر است؟

گ اطالعات در موازات تشخیص خطا امکان پذیر است؟ چراکه حجم اطالعات قابلیت مانیتورین -

 ورودي در اکثر موارد بسیار زیاد است.

 توان هر نوع خطایی را شناسایی کرد؟آیا با استفاده از روش تشخیص خطاي پایان نامه حاضر می -

  

 فرضیات  -4- 1

  :فرضیات استفاده شده در پایان نامه حاضر به شرح زیر می باشد

به دلیل عدم دسترسی به اطالعات واقعی در شبکه هاي توزیع و یا فوق توزیع و کمبود اطالعات واقعی، با 

ها به دلیل حجم باالي اطالعات برخی محدودیت .اندمورد نیاز به دست آمده دادهاستفاده از شبیه سازي 

سازي تولید داده هاي مناسب پیادهاند که تنها به منظور سازي شدهو فرضیات در ساختار سیستم پیاده
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ندارد، این فرضیات به  وجود اند و هیچ محدودیتی در پیاده سازي این روش در شبکه هاي واقعیشده

  شرح زیر می باشند :

خطا هاي بررسی شده عمدتا از نوع خطاي سه فاز می باشند که توسط دیاگرام تک خطی قابل  -

اند که فرضیه ذکر ي قدرت مورد بررسی قرار گرفتهبکه(در پایان نامه حاضر دو ش مشاهده است.

 باشد)ي قدرت اول میشده در مورد شبکه

 توان به قابلیت اطمینان باالیی دست یافت.با استفاده روش شبکه عصبی می -

 اهم در نظر گرفته شده است. 0,5مقدار قوس الکتریکی به هنگام وقوع خطاي سه فاز  -

در شبکه مورد مطالعه، خطا ها به صورت تکی اتفاق میفتند و در در صورت داشتن چندین فیدر  -

آن واحد شاهد وقوع خطا در دو یا چندین فیدر نخواهیم بود، این فرضیه تنها به دلیل کاهش 

حجم داده هاي ورودي درج شده است و با حذف این فرض می توان به بررسی چندین خطا نیز 

 پرداخت.

  

  اهداف -5- 1

حاضر با استفاده از اطالعات واحد هاي اندازه گیري که در شبکه نصب می شود، و دریافت در پایان نامه 

شود، این اطالعات شامل مقدار توان اکتیو و راکتیو سازي میاین اطالعات عملیات تشخیص خطا پیاده

امپدانس  می باشند، با استفاده از مقدار ولتاژ ثبت شده در شبکه و مقدار توان ورودي و خروجی، مقدار

پس از دریافت مقدار امپدانس دیده شده و وارد  .دیده شده از دید واحد اندازه گیري محاسبه می شود

کردن این اطالعات به پردازنده تشخیص خطا، خطا بر اساس موقعیت ناحیه اي خود که نشان گر شماره 

نامه، شبکه عصبی چند  پردازنده تشخیص خطا در این پایان .فیدر و شاخه می باشد شناسایی می شود

به دلیل باال بودن حجم اطالعات  شده است. آموزش داده  1پس انتشار الیه می باشد که توسط الگوریتم 

از سري الگوریتم هاي داده کاوي به منظور کاهش حجم اطالعات استفاده شده  PCAورودي از الگوریتم 

  است تا از پیچیدگی بیش از حد سیستم بکاهد.

                                                
1  Back propagation 
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ه بصورت آنالین چه در صورت وقوع خطا یا عدم وقوع خطا، به واحد تشخیص خطا ارسال اطالعات شبک

، به منظور می شود و در صورت وقوع خطا، خروجی شبکه عصبی محل ناحیه اي خطا را نشان می دهد

از سري الگوریتم هاي  2طراحی شبکه عصبی و طرح ریزي داخلی ساختار شبکه عصبی نیز از روش آرنج

استفاده شده است تا به بهینه ترین ساختار داخلی شبکه عصبی دست یافته  داده کاوي هايموازي روش

- به این معنا که تعداد الیه هاي مورد نیاز و تعداد سلول هاي مورد نیاز توسط این روش طراحی می شود.

  شود تا باالترین قابلیت اطمینان سیستم دست یافته شود.

موقعیت فاصله از ابتداي  پیوستهپس از تشخیص موقعیت ناحیه اي خطا، با استفاده از یک شبکه عصبی 

  به صورت متر نمایش داده می شود تا محل دقیق خطا نیز مشخص شود. ،پست خطا

  

 ضرورت  -6- 1

که پیاده سازي یک سیستم تشخیص خطاي دقیق  کنندشرکت هاي توزیع در مسیري حرکت میامروزه 

از  .با قابلیت اطمینان باال و کمترین هزینه یکی از بزرگترین اولویت هاي هدفمند این شرکت ها می باشد

هاي تشخیص خطاي سخت افزاري سعی در تشخیص موقعیت تقریبی خطا نموده اند این رو با نصب واحد

تشخیص دهد، به همین دلیل بوجود آمدن روشی که بتواند با  برخی خطاهاي خاص راکه تنها بتواند 

استفاده از ساختار هاي داخلی خود شبکه و بدون اضافه نمودن هیچ ساختار سخت افزاري و پایش 

در این پایان نامه  .سازي کند بسیار حائز اهمیت استاطالعات شبکه، عملیات تشخیص خطا را پیاده

ترین قابلیت ها و باالی شده است که بتواند با حداقل هزینهروشی جامع براي تشخیص خطا طراح

وقعیت دقیق خطا را در ابتدا بر اساس شماره فیدر و در مرحله دوم بر اساس فاصله از محل ماطمینان 

عالوه بر  .پست به صورت متراژي مشخص کند که می تواند جز اصلی ترین نقاط قوت این پایان نامه باشد

ین تشخیص خطا به نحوي می باشد که بتواند تمامی خطاها را از هم تفکیک کند و براي این ها، ساختار ا

                                                
2 Elbow 
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شبکه تمام انواع خطاي سه فاز دو  هايدادههیچ خطایی محدودیت قائل نشود و تنها با در دست داشتن 

شناسایی کند. توسط شبکه عصبی جداگانه اي فاز  و تک فاز و خطاهاي متقابل بین فاز را نیز



 
 

  

  

  

 

  

  دوم:فصل 

  پژوهش پیشینه
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  مقدمه-1- 2

 .گوناگونی وجود دارد و اطالعات امروزه براي پیاده سازي تشخیص خطا در شبکه هاي متفاوت، روش ها

 دلیل عدم وجود گستردگی بیش از حد به این روش ها به طور کلی در شبکه هاي انتقال و تولید به

براي شبکه هاي توزیع  هاي انتقال و تولیداستفاده شده در شبکه روش هاياما  .اندخوبی پیاده سازي شده

شبکه هاي توزیع با پیچیدگی بیش از حد خود باعث شده اند تا هر روشی نتواند  .باشدقابل تعمیم نمی

به منظور بحث کلی در مورد روش هاي تشخیص خطا به  در این بخش .پاسخ گوي این پیچیدگی باشد

که انتقال و توزیع خواهیم پرداخت تا روش هاي استفاده شده را مورد بررسی قرار بحث در مورد هر دو شب

به دلیل اهمیت بسیار زیاد نوع اطالعات مورد نیاز به منظور پایش و تشخیص خطا، در موازات  .دهیم

تحلیل و بررسی روش هاي پیاده سازي تشخیص خطا به انواع اطالعات ورودي که بر اساس آنها وقوع یا 

  شود نیز پرداخته شده است. شود و موقعیت وقوع خطا شناسایی میم وقوع خطا تشخیص داده میعد

  

  اطالعات ورودي ساختار تشخیص خطا-2- 2

هاي تشخیص خطا بر اساس اطالعاتی که از ساختار شبکه برق به عنوان اطالعات ورودي تمامی روش

تواند باعث کنند. انتخاب اطالعات ورودي میشود عملیات تشخیص خطا را پیاده سازي میانتخاب می

اال در سیستم تشخیص خطا شود و یا انتخاب نامناسب ایجاد سادگی در معادالت و یا قابلیت اطمینان ب

. بنابراین انتخاب مناسب اطالعات اطالعات ورودي سبب کاهش قابلیت اطمینان روش پیشنهادي شود

توانند هاي موجود در شبکه برق میباشد. کلیه پارامترمیتشخیص خطا ترین مراحل ورودي یکی از مهم

به عنوان اطالعات ورودي انتخاب شوند به این شرط که با وقوع خطا تغییرات و رفتار قابل شناسایی از 

شود تا  قابلیت اطمینان سیستم تر باشد سبب میخود نشان دهند. این تغییرات هر چقدر ملموس

  تشخیص خطا افزایش یابد.
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  ولتاژ و جریان - 2-1- 2

دهند. با ولتاژ و جریان جز عواملی هستند که در صورت وقوع خطا اولین تغییرات را در خود نشان می

ار ولتاژ به سمت صفر میل کرده و مقدار جریان به دوقوع خطا اتصال کوتاه مستقیم در خطوط برق مق

راحتی قابل شناسایی باشد. اما اینکه شود وقوع خطا در سیستم به یابد که سبب میشدت افزایش می

باشد، تنها با اتکا به مقادیر ولتاژ و یا خطا در چه ناحیه از شبکه برق اتفاق افتاده و یا از چه نوعی می

توان پاسخ این سوال را جواب داد. بنابراین با اعمال برخی تبدیالت حوزه زمان و یا فرکانس جریان نمی

جود در مقادیر ولتاژ و جریان شده است. یکی از این تبدیالت استفاده سري سعی در باز کردن اطالعات مو

. با اعمال تبدیل سري فوریه به مقادیر ولتاژ و  (Pathirikkat Gopa Kumar etal, 2015)باشده سریع میفوری

ها هاي تشخیص خطا که در ادامه به آنجریان که از شبکه گرفته شده اند و اعمال این اطالعات به روش

توان خوشه بندي مناسبی از خطا را به وجود آورد. اما نکته حائز اهمیت این است پرداخته خواهد شد می

که این دسته از اطالعات (  ولتاژ و جریان ) به تنهایی توانایی شناسایی محل دقیق خطا را ندارند و 

  نیازمند برخی تبدیالت فرکانسی یا زمانی هستند. 

سازي اطالعات استفاده از تبدیالت حوزه زمان و یا فرکانس به منظور آماده در برخی موارد به جاي

. (Chen Kun Jin etal, 2016)شودورودي، سعی در تزریق مقادیر خطا به سیستم و مشاهده پاسخ سیستم می

ا به هاي خطشود و با اعمال برخی سیگنالبه این معنا که از همان مقادیر ولتاژ و جریان اصلی استفاده می

این است که در این شبکه برق که ماهیت کنترلی دارند موقعیت وقوع خطا شناسایی شود. اما نکته اصلی 

روش باز هم اطالعات ورودي به تنهایی قابلیت شناسایی موقعیت خطا را نداشته اند و مستلزم وجود 

  باشد.سیگنال کنترلی خطا می
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  توان اکتیو و راکتیو - 2-2- 2

هاي برق مقادیر توان اکتیو و راکتیو جاري در خطوط برق ترین پارامتر هاي موجود در شبکهیکی از مهم

باشد. این دو پارامتر مهم خود از مقادیر ولتاژ و جریان قابل محاسبه هستند اما در برخی موارد خود -می

                             گیرندبه عنوان عوامل شناسایی ناهنجاري در سیستم مورد استفاده قرار می

.(Karimi Masoud etal 2000)  کیفیت توان تحویلی به مصرف کنندگان یکی از مهمترین اولویت هاي

باشد که رابطه بسیار نزدیکی با وقوع خطا و وجود قطعی در سیستم خدمات ارائه برق به مشترکین می

قالی بر اساس مقادیر توان اکتیو و راکتیو برق رسانی دارد، بنابراین با دستیابی به مقادیر کیفیت توان انت

توان به وقوع خطا یا عدم وقوع خطا دست یافت. اما این نوع از اطالعات ورودي توانایی شناسایی محل می

دقیق خطا و یا تشخیص نوع خطا را ندارد که از جمله اساسی ترین اشکاالت این نوع از اطالعات ورودي 

  باشد.می

  

  نسیمقادیر امپدا - 2-3- 2

هاي ثبت شده با انتخاب امپدانس 2000در سال  یکی از اساسی ترین اتفاقات در بحث تشخیص خطا

این انتخاب  .(Kim Chul Hawn etal, 2000)گیري به عنوان اطالعات ورودي بوقوع پیوستهاي اندازهواحد

پذیر از تمام عناصر تاثیرهاي دخیل در شبکه توسط یک پارامتر که متشکل و باعث شد تا تمامی پارامتر

امپدانس پارامتري است که از  .هاي تشخیص خطا انتخاب شودباشد به عنوان ورودي سیستمشبکه می

شود خطاهایی که خود به صورت اختالالت ولتاژ پذیرد و باعث میتاثیرات ولتاژ و جریان سیستم تاثیر می

ند، بنابراین استفاده از مقدار امپدانس دیده شده در شوند به خوبی در این پارامتر بگنجیا جریانی مدل می

در شبکه هاي انتقال  شود.ش دید تشخیص خطاي سیستم میهاي متفاوت، باعث گسترورودي و یا دید

تر، از طریق یابی سریعبه دلیل وسیع بودن خطوط و نیاز به دانستن موقعیت دقیق خطا به منظور عیب

این مهم در  حطاي سیستم را به دست آورد. تی بسیار باال موقعیت دقیقتوان با دقمحاسبات امپدانس می
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پذیر است چرا که با ایجاد چنین بستري حجم اطالعات ورودي به شدت هاي توزیع نیز امکانشبکه

شود بتوان از روش هایی با دقت باالتر نیز استفاده کرد و در کنار این روش یابند و باعث میکاهش می

  ن بودن سیستم را نیز از دست نداد.قابلیت آنالی

  

  تشخیص خطا در سیستم انتقال-3- 2

هاي توزیع اغلب نیازمند انجام انتقال به دلیل داشتن چیدمان و طراحی ساده تر نسبت به شبکهي شبکه

 ییهاباشند. اما در این قسمت به روشیپایش هاي پیچیده و یا نیازمند اطالعات ورودي چندان خاصی نم

  گیرد خواهیم پرداخت.ها مورد استفاده قرار میکه در این  شبکه

   3روش مشاهده شرایط - 3-1- 2

سعی در تشخیص این خطاها  گیرياندازههاي با استفاده از امکانات در دسترس واحد کشور هابرخی در 

یکی از   (Jiang Joe Air etal, 2000)باشداین عمل که به طور کلی به مشاهده شرایط معروف می .نموده اند

- به این معنا که با دریافت تمام اطالعات واحد .باشدساده ترین روش هاي پیاده سازي تشخیص خطا می

گیري و نمایش تمام آنها بر روي مانیتور و همچنین تسلط نیروي اپراتور انسانی بر روي این هاي اندازه

همانطور که در  . تقریبی مورد بررسی قرار گیرداطالعات، هرگونه خطاي احتمالی در سیستم به طور کامال

-فاده از اطالعات واحد هاي اندازهها و با استشود بر اساس بستر مخابراتی ماهوارهمشاهده می 1-2شکل 

گیري و آنالیز این اطالعات در واحد مرکزي عملیات تشخیص خطا به طور چشمی و یا با اضافه کردن 

وریه و یا کالرك سعی در ریز بینی اطالعات شده است تا بتوان به طور برخی تحلیل هاي ساده همانند ف

نسبتا دقیق تر اطالعات بیشتري از محل وقوع حادثه به دست آورد. این اطالعات به دلیل داشتن یک 

باعث  ،ها و ... استها، ولتاژورودي با حجم باال که متشکل از مقدار توان اکتیو و راکتیو خطوط، جریان

                                                
3 Confdition monitoring 
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از این رو روش هایی از این قبیل در شبکه هاي توزیع با پیچیدگی  .شودن حجم پردازش میکند شد

  بسیار باالتر با مشکالت زمانی و عدم همزمانی مواجه خواهند بود .

  
  

   (Jiang Joe Air etal, 2000)ی وقوع خطا بر اساس مشاهده شرایطبررس :1 -2شکل

  

 کردندهمانند خطاي قوس الکتریکی  ،نیز سعی در تشخیص یک نوع خطاي خاص 4راج و کیم هاون چان

. این نوع (Djuric M. B,cTenizija V. V, 1995)تا با تشخیص این نوع خطا عملکرد ریکلوزر ها تنظیم شوند

امروزه در برخی ناحیه هاي  ،باشدسازي سیستم میعملکرد در مورد تشخیص خطا به معناي اختصاصی

- هاي صنعتی به دلیل وجود اضافه بار زیاد در برخی موارد میبراي مثال در بار .ل مشاهده استخاص قاب

توان بر اساس بررسی جریان، خطاهاي به وجود آمده را شناسایی کرد. به این مفهوم که در صورت 

طا در شبکه مشاهده هرگونه ناهنجاري در جریان خطوط برق ( اضافه جریان، هارمونیک باال و ... ) وقوع خ

توان به صورت کلی و عام تعمیم داد و در یک شبکه بسیار برق تشخیص داده شود. اما این روش را نمی

بزرگ به عنوان یک روش جامع استفاده کرد چرا که به منظور شناسایی تمام خطاها باید به تعداد تمام 

یچیدگی سیستم، آنالین بودن خطاها روش هاي متفاوتی را در سیستم پیاده سازي کرد که عالوه بر پ

کند. اما به طور کلی به منظور تشخیص خطاي بوجود آمده ناشی از جرقه سیستم را نیز دچار اختالل می

                                                
4 Raj K, Kim Chaun Hawn 
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توان با آنالیز باشد. به این معنا که میاي مییا قوس الکتریکی، یکی از عوامل مهم بحث، ولتاژ لحظه

ولتاژ بسیار باال ( محدوده پیک ولتاژ بر اساس بار اي ولتاژ موجود در سیستم و شناسایی پیک لحظه

  شود ) خطاهاي از جنس قوس الکتریکی را به خوبی شناسایی کرد.شناسایی می

 هاي امپدانسی شده استبوط به رلهگیري هاي مررد سعی در تشخیص خطا بر اساس اندازهدر چندین مو

. در تمام خطوط رله هایی به منظور (Sachdev M. S, Agarwal  R, 1988)باشدکه بیشتر بصورت تخمینی می

یک نوع از این رله ها که با حساسیت به مقدار امپدانس  .شوندحفاظت از ساختار اصلی شبکه تعبیه می

کند رله امپدانسی نام دارد. این رله مقدار امپدانس را محاسبه کرده و در عملکرد خود را سنکرون می

کند. در سال هاي قبل بر از حدود تعیین شده عمل قطع را تایید می صورت میل آن به مقادیر باالتر

اساس بسته شدن هر رله و بر اساس مقدار امپدانس محاسبه شده خطاهاي بوقوع پیوسته را تشخیص 

دادند که خود نیز بر اساس روش هاي مانیتورینگ بوده است و در صورت افزایش پیچیدگی شبکه این می

  .شود همانطور که امروزه کنار گذاشته شده استروش کنار گذاشته می

  

  روش هاي مبتنی بر تبدیالت حوزه زمان یا فرکانس - 3-2- 2

            سعی در تشخیص خطا شده استنیز    WAVELETبا استفاده از تکنیک هاي در برخی موارد 

(Allipilli yellaji, narasimaha G, 2015)، (Osman A. H, Malik O, 2014) . براي استفاده از این تکنیک، به دلیل

عدم توانایی در تشخیص خطا در گستره ي باالتر حجم اطالعات ورودي، در ابتدا ذکر شده است که شبکه 

باشد. از این رو در همین ابتدا قابل مشاهده است می 2- 2مورد مطالعه یک شبکه ساده که در شکل 

آنالیز مدار  دلیل این امر آن است که .رودعمال از بین میهاي پیچیده تر امکان تعمیم این روش به شبکه

در  این حالت عمال امکان پذیر نیست، چرا که به دلیل گسترده بودن شبکه و  –، + و 0هاي در توالی

ساعته بار مورد نیاز شبکه، حتی در صورت مدل کردن سیستم امکان دسته بندي خطا ها وجود  24تغییر 

  ندارد.
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  WAVELET (Allipilli yellaji, narasimaha G, 2015)شبکه مورد استفاده براي تشخیص خطا با روش  :2-2شکل 

  

هایی است که در اغلب موارد نیز یکی از روش ادغام چندین روش و افزایش قابلیت اطمینان استفاده از

براي مثال ادغام روش فازي  .شودکه باعث پیچیدگی روش می است مورد استفاده قرار گرفته

WAVELET یکی از روش ها می باشد(Jayabharta M, Mohanta D. K, 2007) اما همانطور که در قسمت .

هاي قبل اشکال و ایرادات هر دو روش در شبکه هاي توزیع ذکر شد، ادغام این دو روش باعث هم پوشانی 

د. اصلی ترین دغدغه مجدد در این روش نیز شوبرخی ایرادات و باعث از بین رفتن برخی اشکاالت می

باشد که به دلیل باال بودن پیچیدگی سیستم این امر عمال پیدا کردن قوانین حاکم بر ساختار شبکه می

    روش تبدیلنیز با استفاده از تکنیک هاي مخابراتی و با استفاده از  2015در سال بسیار پیچیده است. 

S transform  که اختصاصی سازي نوع خطا باعث  برخی خطاهاي محدود نموده اندسعی در تشخیص

شود نتوان از آن در ساختار شبکه کاهش شدید راندمان این ساختار در شبکه هاي توزیع شده و باعث می

  .(Krishnanad  K. R etal, 2015) توزیع استفاده کرد

  

  تحلیل دینامیکی سیستم - 3-3- 2

بر اساس نوع شرایط سنکرونیزه شبکه و با اعمال محاسباتی نوع خطاي حاصله تشخیص  1996در سال 

. همانطور که مشخص است در شبکه هاي انتقال قدرت کلیه (Kezonivic M, Perunicic B, 1996)داده شد

ا به صورت توان مقدار ولتاژ در شین بی نهایت رشود و میشبکه به عنوان یک شین بی نهایت مدل می

شود که در صورت ایجاد هر گونه خطا در باعث می امراین  .در  نظر گرفت 0در واحد و زاویه  1ولتاژ 
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سیستم و به هم خوردن سنکرون بودن شبکه، که همان ثابت بودن ولتاژ و مقدار فرکانس در شبکه است، 

پارامتر هاي تعیین کننده حدود به این طریق که با تعیین برخی  .وقوع خطا به راحتی قابل تشخیص باشد

- توان توابع هزینه را به مقدار تغییرات متفاوت حساس کرد تا در دستهباال و پایین در توابع هزینه، می

). اما نکته اصلی، به دست آوردن این حدود و یا قوانین بین 3-2بندي خطاها به ما  کمک کند(شکل 

ل به دلیل ساده بودن و عدم پیچیدگی بیش از حد باشد که در شبکه هاي انتقاخطوط و شین ها می

توان ساختاري مناسب با اطالعات شبکه به دست آورد تا با حداقل زمان و کمترین پیچیدگی به شبکه می

پذیر نیست چرا که ساختار شبکه هاي توزیع جواب مناسب رسید. اما در شبکه هاي توزیع این عمل امکان

باشند و استخراج قوانین عمال امکان پذیر نیست و از شبکه هاي انتقال میو فوق توزیع بسیار پیچیده تر 

  توان موقعیت چند ده کیلومتري خطا را مشخص کرد.در صورت تشخیص خطا با این روش ها تنها می

  
  

 (Kezonivic M, Perunicic B, 1996)ساختار منطقی براي تشخیص خطا بر اساس سنکرونیزه بودن شبکه : 3 -2شکل 

  

در برخی موارد به منظور اعمال تشخیص خطا، سعی در اختصاصی سازي بیش از حد سیستم شده 

به این معنا که براي مثال تنها خطوط هوایی چند هادي مورد  .(Apostolos. N, George. T, 2015)است

و  بررسی قرار گرفته و معادالت مقدار سلف و خازن این خطوط استخراج شده و بر اساس این مقادیر

دست آمده است. در صورتیکه هر گونه خطا در سیستم رخ دهد هشرایط نرمال آنها اطالعات حاصله ب
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 اماباعث می شود تا این مقادیر از مقادیر نرمال خود تخطی کرده و بروز خطا را در سیستم گزارش دهند. 

وایی تک هادي نیز امروزه ما تنها با خطوط هوایی مواجه نیستیم، بلکه خطوط زیر زمینی و خطوط ه

ها  و خود شهرها اکثرا از خطوط زیر زمینی و هوایی تک گیرند و در نزدیکی شهرمورد بررسی قرار می

  شود.هادي استفاده می

نیز سعی در تشخیص خطا بر اساس اندازه گیري ولتاژ سنکرون شبکه انتقال  5سوکومار ،2004در سال 

. تفاوت این روش با روش هاي قبلی ارائه شده در ساختار (Sukumar brahma, Adly A, 2004)کرده است

)، سپس 4-2باشد. به این معنا که از ساختار دو ماشینه استفاده شده است(شکل سیستم انتخابی می

معادالت سیستم استخراج شده اند و مقدار ولتاژ سیستم به ازاي هر فاصله از خطوط محاسبه شده است. 

و در صورت وقوع خطا  .باشددون خطا داراي سنکرونیزگی مختص شبکه میاین مقدار ولتاژ در حالت ب

از این رو در معادالت بدست آمده در صورت به وقوع پیوستن مقدار  .کنداین عدد به مقدار صفر میل می

باشد و در سازي میشود. این عمل تنها در خطوط انتقال قابل پیادهر تشخیص خطا عملیاتی میصفولتاژ 

ي توزیع این عمل به هیچ وجه امکان پذیر نیست که مهم ترین دلیل آن عدم دسترسی به مدلی شبکه ها

  باشد.واحد از شبکه و وجود پیچیدگی بیش از حد آن می

  
  

 (Sukumar brahma, Adly A, 2004)ساختار دو ماشینه : 4-2شکل 

  

  

  

  

                                                
5 Sukumar  M 
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Abstract: 

Nowaday a huge part of the faults occurred in power systems, is related to distrubtion 

network. on other hand, excessive extension in this networks caused high complexity of  

the netwrok. Therefore, designing and implementation of  high accuracy fault detection 

system in distribution network can cause the occurred fault is detetcted fastly and the 

network recovery time reduced this will result in increases in quality factor on the network. 

This thesis attemts to implement a fault location and detection in distribution network with 

multi layer neural network (NN). Monitoring of events in distribution networks is 

diffiucult because of high density of data . hence by using of PCA algorithm the demnsion 

of input is decreased and condition monitoring system can be applied. In this thesis two 

parallel neural network have been used. The first neural network uses original data of 

network without any data mining method and second neural network uses mined input data 

that can be minotred easily. For designig the internal tolopogy of neural network Elbow 

method have been used. 
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