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 دهکیچ

 1های ارتباطیی تطبیقی از کانالهای حفاظتها موضوع کنترل و حفاظت آنها است. اکثراً در طرحاصلی در ریزشبکه چالش

بدون طرح حفاظت تطبیقی یک شود که عالوه بر تأثیرات نویز از لحاظ اقتصادی ممکن است بصرفه نباشند. در این مقاله استفاده می

ه شده است. جریان عبوری از رله، خطا تشخیص داد یریگبا اندازههای ارتباطی پیشنهاد شده است. در این روش ابتدا نیاز به کانال

 (3یا اتصال به شبکه 2ای)جزیره یزشبکهر یعملکردگیری شده و براساس آن حالت سپس متوسط تغییرات ولتاژ محل خطا اندازه

ای یا حالت متصل به شبکه در رله اضافه جریان اعمال گردیده تشخیص داده شده است. در ادامه تنظیمات مربوط به حالت جزیره

های اضافه جریان به صورت جداگانه رله 4اضافه جریان برای هر حالت عملکردی با حل مساله هماهنگیهای است. تنظیمات رله

در این ها، لحاظ شده است.  DGعدم حضور  یامربوط به حضور  یودقبرای هر حالت،  یمسأله هماهنگدر  بدست آورده شده است.

در نهایت روش  ها استفاده گردیده است.رلهبهینه تنظیمات  برای به دست آوردن LPو  GAسازی ترکیبی مقاله از روش بهینه

 پیشنهادی به یک شبکه نمونه اعمال شده که نتایج به دست آمده کارایی روش پیشنهادی را نشان داده است.

 یدیلکلمات ک

 .، تولیدات پراکندهاطالعات محلی، الگوریتم تطبیقیریزشبکه، حفاظت 
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 مقدمه -1

 هاآن حفاظت ها،ریزشبکه ر زمینهد رو پیش هایچالش از یکی

 با عملکردی حالت دو هر در تا باشد باید قادر ریزشبکه حفاظت است.

 نماید. رفع و تشخیص خطا را حفاظتی هماهنگی رعایت

 حفاظت مبنای بر مخابراتی با لینک دیجیتال یهارله از [1] در

 حفاظت عنوانبه حفاظت ولتاژی و است شدهاستفاده دیفرانسیل

 انتقال مبنای بر [2] در مشابهی روش .است شدهیمعرف شتیبانپ

 حفاظت برای دیفرانسیل حفاظت و قدرت خطوط از استفاده با سیگنال

 اینورتر خروجی ولتاژ هاییکهارمون از [3]در  .است شدهارائه فیدرها

 شدهاستفاده قدرت الکترونیک یهامبدلبا  ریزشبکه حفاظت برای

 به تشخیص حالت قادر که یانجری اضافه هاهرلاز  [4]در  .است

  .است یشنهادشدهپریزشبکه  حفاظت برای هستند، عملکردی

 حفظ برای یکسویه خطا جریان محدودکننده یک [5] در

 در .است شدهیمعرف ریزشبکه باالدستی شبکه در حفاظتی هماهنگی

 خطا تشخیص برای مورفولوژی فیلترهای و خطا گذرای اطالعات از [6]

 تبدیل ویولت مبنای بر جدید فیلتر یک [7] در است. شدهاستفاده

-در ریزشبکه هایکهارمونمیان  و شونده میرا DC مؤلفه برای حذف

 [8] در است. شدهارائه قدرت الکترونیک یهامبدل حضور با هایی

مرکزی حفاظت ریزشبکه  واحد مبنای بر حفاظت ریزشبکه سیستم
1)MCPU( شدهارائه حفاظتی و واحد هارله بین یو ارتباط مخابرات 

 در و های عملکردییبضر یرهای زمانی وتأختعیین  با  MCPUاست.

 فراهم را عملکردی، حفاظت مناسب ریزشبکه گرفتن حالت نظر

 .سازدیم

، از اطالعات محلی برای حفاظت ریزشبکه استفاده در این مقاله

ت عملکردی اولویت اول روش پیشنهادی تشخیص حال .شده است

گیری متوسط نرخ تغییرات ولتاژ ریزشبکه است. این کار توسط اندازه

های اضافه جریان ریزشبکه از شود. برای تنظیمات رلهخطا انجام می

-استفاده شده است. مسأله بهینه LPو  GAسازی ترکیبی روش بهینه

سازی برای هر حالت به صورت جداگانه و فقط با لحاظ کردن قیود 

  به آن حالت صورت گرفته است.  مربوط

 ایجزیرهتشخیص حالت  هایروش -2

به دو دسته  یزشبکهر یکدر  اییرهحالت جز یصتشخ هایروش

 های. در روشگرددیم یماز راه دور  تقس هایو روش  یمحل هایروش

حالت  یصتشخ یبرا ولتاژ و جریان محل رلهاز اطالعات  ی،محل

تغییر پارامترهای  یمحل هایروششود. در یاستفاده م اییرهجز

الزم بر اساس  اهو فرمان شودیو بررسی م یریگاندازه DGخروجی 

به لحاظ نحوه عملکرد  که شودیم ارسال کلید قدرتمیزان تغییرات به 

از راه  هایاما در روش شوند؛یتقسیم م 3فعال و 2یرفعالبه دو دسته  غ

مبتنی  یها. در روششودیده ممختلف استفا یارتباط یهادور، از کانال

طور مستمر توسط بر راه دور وضعیت شبکه در نقاط باالدست و به

 یقو دستورات الزم از طر شودیو بررسی م یریگتجهیزات، اندازه

 .شودیارتباطات مخابراتی ارسال م

 روش پیشنهادی -3

روش پیشنهادی در این مقاله، شامل یک الگوریتم تطبیقی 

های اضافه جریان است، که با استفاده از تغییرات هلپیشنهادی برای ر

دهد. برای هماهنگی ولتاژ حالت عملکردی ریزشبکه را تشخیص می

های اضافه جریان موجود در ریزشبکه، مسأله هماهنگی به یک رله

سازی های بهینهسازی تبدیل شده و با استفاده از روشمسأله بهینه

 شود. حل می

 ه تطبیقیالگوریتم عملکرد رل -1-3

نشان  (1) فلوچارت الگوریتم تطبیقی رله اضافه جریان در شکل

 .داده شده است

 
 یانرله اضافه جر یقیتطب یتمفلوچارت الگور(: 1شکل )

های اضافه جریان مطابق الگوریتم باال، مقدار جریان عبوری از رله

از  گیری شدهشود. اگر دامنه جریان اندازهگیری میاندازهبه طور مداوم 

شود که خطا ها بیشتر شود؛ تشخیص داده میجریان تنظیمی رله

  داده است.رخ
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. با باید حالت عملکردی ریزشبکه تعیین شود تشخیص خطا،بعد از 

توجه به اینکه تغییرات ولتاژ در حالت متصل به شبکه کمتر از حالت 

ی عنوان معیاری براتوان بهای است؛ لذا از تغییرات ولتاژ میجزیره

 ای استفاده کرد. تشخیص حالت جزیره

بر است، تغییرات گیری تغییرات ولتاژ زمانبا توجه به اینکه اندازه

شود تا زمان رله تطبیقی کاهش گیری میولتاژ برای سه سیکل اندازه

 AV3یابد. متوسط تغییرات ولتاژ خطا برای سه سیکل متوالی با 

شده استفاده (1)رابطه  از AV3شود. برای محاسبه نمایش داده می

 است.

(1) 












3

1
3

1
3

i idt
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باشد. گیری شده در محل رله میولتاژ اندازه dv(، 1در رابطه )

 در سه حالت زیر قرار بگیرد:تواند می AV3محدوده تغییرات 

  AV3 < VsMinالف( 
در این حالت تغییرات ولتاژ محل رله از  دهدنتایج عددی نشان می

کوچکتر بوده و لذا در این شرایط ریزشبکه به  VsMinک حد پایین ی

 شبکه باال دست متصل است.

  AV3 > VsMaxب( 
در این حالت تغییرات ولتاژ محل رله بسیار زیاد است بذا ریزشبکه 

  از شبکه اصلی جدا گردیده است.

  VsMax > AV3 > VsMinج( 
تر از و کوچک VsMinتر از بزرگ AV3گیری شده اگر مقدار اندازه

VsMax  باشد، در این حالت تشخیص اینکه ریزشبکه در حالت متصل

عنوان یک ای قرار دارد، مشکل است. لذا این حالت بهیا در حالت جزیره

 شود. حالت سوم در نظر گرفته می

در شبکه نمونه به ازای خطا در  VsMaxو  VsMinتعیین برای 

گیری شده و ها اندازهصب تمامی رلهتمامی نقاط شبکه ولتاژ در محل ن

توان حداقل و تغییرات آن بررسی گردیده است. بر این اساس می

در نظر  VsMaxو  VsMinعنوان را به ترتیب به AV3حداکثر تغییرات 

  گرفت.

در ادامه این الگوریتم با معلوم بودن حالت عملکردی ریزشبکه، 

ل گردیده و فرمان عملکرد اعما هاتنظیمات مربوط به آن حالت به رله

شود تا عملکرد با عدم عملکرد رله های اضافه جریان محاسبه میرله

 Offlineمشخص شود؛ اما تنظیمات بهینه برای سه حالت به صورت 

 انجام شده که بخش بعدی به آن پرداخته شده است.

 Offlineها در حالت تعیین تنظیمات بهینه رله -2-3

به سه تنظیم برای  ( نیاز1شکل )شده در با توجه به الگوریتم ارائه

های اضافه جریان . مسأله هماهنگی رلهاستهای اضافه جریان رله

بر حل آن زمانکه شده است سازی مطرحصورت یک مسأله بهینهبه

ها برای هر سازی هماهنگی رلهخواهد بود؛ به همین دلیل مسأله بهینه

 شود.حل می Offlineصورت های عملکردی بهیک از حالت

 هماهنگی بندی مسألهفرمول -1-2-3

های تابع هدف مسأله شامل به حداقل رساندن زمان عملکرد رله

اضافه جریان به ازای خطاهای داخل ناحیه حفاظتی رله اضافه جریان 

 شود.( بیان می2صورت رابطه )ریزشبکه است، بنابراین تابع هدف به

(2) 




N

i

itMinXJfunObj

1

)(:_  

های اضافه تابع هدف در مسأله هماهنگی رله J (،2) در رابطه

جریان است.
it زمان عملکرد رلهi ام به ازای خطا جلوی رلهi .است 

N ها در های شبکه است. همچنین قید مربوط به زوج رلهتعداد رله

 ( آمده است.3)رابطه 

(3) hm
i

m
j MMmCTItt 2,   

 

 

M های تعداد ترکیبDG  های موجود در ریزشبکه وh تعداد DG 

 های موجود در ریزشبکه است.
m
it زمان رلهi  ام به ازای حالتm  ام، ازM  تعداد ترکیبDG  ها

mو 

jt  زمان رلهj  ام به ازای حالتm  ام، ازM  تعداد ترکیبDG  های

تواند متفاوت موجود در ریزشبکه است. تعداد قیدها برای هر ترکیب می

های عملکرد یک زوج رله اصلی و مطابق این رابطه، بین زمانباشد. 

وجود داشته باشد تا هماهنگی  CTIاندازه پشتیبان باید تأخیر زمانی به

شخصه ، ممقالهمورد استفاده در این  تابع مشخصه کامل برقرار باشد.

 آمده است. (4در رابطه )فرمول مربوط به آن  است که IECاستاندارد 

(4) 
1)(

14.0

02.0 




setI

I

TMS
t

 

 Isetجریان عبوری از رله،  Iزمان عملکرد رله،  t ،(4در رابطه )

 .تنظیم زمان رله است TMSتنظیم جریان رله و 

سازی غیرخطی، با تعداد این مسأله در حالت کلی یک مسأله بهینه

مسأله به یک مسأله  Isetقیود زیادی است. در صورت معلوم بودن 

 شود.میتبدیل ( 5رابطه )طبق سازی خطی بهینه

(5) 
TMSaJ

n

i
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 حل مسأله هماهنگی -2-2-3

 LPو  GAبرای حل مسأله هماهنگی از روش ترکیبی 

و  GAدر روش ترکیبی  شده است.[ استفاده9پیشنهادشده در مرجع ]

LP  فقط تنظیم جریانIset های ژنتیک قرار داده و ضریب را در رشته

بنابراین آید. به دست می LPبا اجرای مسأله  TMSتنظیم زمانی 

 [.9] باشندمی( 2) ها مطابق شکلرشته

 
 (: رشته مورد استفاده در روش ترکیبی2شکل )

خانه  nبه  LPو  GAهای موجود در روش ترکیبی هر یک از رشته

ها، تنظیم یکی شود. در هریک از این خانهتقسیم می (2)مطابق شکل 

های موجود تعداد رله nشده است. های اضافه جریان شبکه ذخیرهاز رله

 LPو  GAفلوچارت الگوریتم ترکیبی  (3)در شکل  در شبکه است.

 شده است. ارائه

 
 .LP و GAفلوچارت الگوریتم ترکیبی (: 3شکل )

های اولیه برای تنظیم جریان مطابق این الگوریتم، ابتدا حدس

 LPگردد. سپس به هر رشته ژنتیک صورت تصادفی تعیین میها بهرله

ها محاسبه بهینه برای تمامی رله LP ،TMS گردد. با حلاعمال می

شده و مقدار تابع هدف و متناظر آن مقدار برازندگی آن رشته تعیین 

 گردد.می

شده و با اند انتخابهایی که ارزش باالتری داشتهر ادامه رشتهد

، ها، رشتهاعمال عملگرهای ژنتیک، شامل عملگر جابجایی و جهش

گردد. تغییر پیداکرده و این روند تا رسیدن به جواب نهایی تکرار می

 شرط توقف الگوریتم تغییر نکردن جواب به ازای تعداد تکرار زیاد است.

گردد که ها به نحوی تعیین میبهینه تمام رله LP ،TMSحلبا 

قبالً  ها حداقل زمان عملکرد را داشته باشند و تمامی قیودی کهرله

ممکن است به  LPاند رعایت گردد؛ اما در بسیاری از موارد شدهبررسی

در این موارد با  .رسد و تمامی قیود برآورده نگردندجواب شدنی ن

 شودر برازندگی آن رشته، شرایطی مهیا میافزودن یک جریمه به مقدا

  .شودتا در تکرارهای بعدی آن رشته انتخاب ن

ای، متصل به شبکه و حالت سوم این مسأله برای سه حالت جزیره

در نظر و برای هر حالت فقط قیود مربوط به آن حالت  شودحل می

ت حالت سوم ترکیب تمامی قیود مربوط به دو حالبرای . شودمیگرفته 

 سپسشود. سازی لحاظ میمسأله بهینهدر ای و اتصال به شبکه جزیره

قرارگرفته و از  (1)آمده در الگوریتم تطبیقی شکل دستتنظیمات به

 شود.آنها استفاده می

 نتایج عددی -4

-شبکه نمونه مورد مطالعه را نشان می یخطتکدیاگرام  (4) شکل

 . دهد

 
 [10] (: شبکه نمونه4شکل )

، شامل سه ژنراتور توربین بادی سرعت ثابت م توزیعاین سیست
4)WTG(  5و نیروگاهCHP  6با سه ژنراتور توربین گازی(GTGs )است 

 شدهآورده  (1) اطالعت خطوط برای شبکه نمونه در جدول .[10]

 آمده است.  [11]ی توربین بادی در هادادهو  GTGاست. اطالعات 

که با  هشدهای خط حافظت هر خط توسط دو رله، در ابتدا و انت

شوند. همچنین شبکه انتقال )شبکه نمایش داده می "R"نماد 

 [10]ی آن نیز در هادادهاست و  شدهدادهنشان  GRID( با باالدست
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های افزارهای مربوطه از نرمسازی. برای انجام شبیهباشدموجود می

Matlab   وDigsilent .استفاده شده است 

 ت خطوط شبکه نمونه.اطالعا(: 1جدول )

 از شین به شین (Ω)مقاومت  (Ω)راکتانس 

1404/0 1256/0 7 1 

0632/0 1344/0 2 1 

0897/0 1912/0 3 2 

2284/0 4874/0 4 3 

0906/0 1346/0 5 4 

 VsMaxو  VsMinمحاسبه  -1-4

( R1)رله های ریزشبکه ، یکی از رلهVsMaxو  VsMinتعیین  برای

های ریزشبکه خطا شین سایربر روی  است. سپس شدهگرفتهدر نظر 

این شود. می محاسبه 1برای شین شماره  AV3شود و مقدار ایجاد می

 شدهانجامای کار برای هر دو حالت عملکردی متصل به شبکه و جزیره

به ازای خطا  1در شین گیری شده اندازه AV3مقدار  (2)جدول  است.

 . دهدهای ریزشبکه را نشان میدر سایر شین

( به ازای خطای سه فاز متقارن در 1)در شین  AV3(: مقادیر 2جدول )

 هاسایر شین
AV3 برای 

 (kv/s)حالت اتصال به شبکه 

AV3 برای 

 (kv/s) ایحالت جزیره
 ردیف محل خطا

 1 7شین  630/19 278/2

 2 6شین  843/17 359/0

 3 5شین  206/18 465/0

 4 4شین  359/18 520/0

 5 3شین  195/19 265/1

 6 2شین  618/19 036/2

 AV3، حداقل مقدار (2)در جدول  به دست آمدهبا توجه به نتایج 
برای  AV3و حداکثر مقدار  843/17 (kv/s) ای برابربرای حالت جزیره

شود که است. مشاهده می 036/2 (kv/s)حالت اتصال به شبکه برابر 
 اختالف زیادی بین این دو مقدار وجود دارد.

است و نتایج  شده اجراهای ریزشبکه ن روند برای تمامی شینای

ای برای دو حالت عملکردی اتصال به شبکه و جزیره آمدهدستبه

 AV3برای  قبولقابلدهد یک اختالف (، نشان می(2))مشابه جدول 

 AV3مقدار حداکثر و حداقل  (3)جدول در هر دو حالت وجود دارد. 

 دهد.عملکردی ریزشبکه، نشان می هایرا برای هر یک از حالت
های را برای هر یک از حالت AV3حداکثر و حداقل (: 3جدول )

 ریزشبکهعملکردی 

 ایحالت جزیره حالت اتصال به شبکه حالت عملکردی ریزشبکه

 AV3 683/7 788/19 (KV/s)حداکثر 

 AV3 359/0 646/17 (KV/s)حداقل 

و مقدار  9000 (v/s)ابر بر VsMin، مقدار (3) با توجه به جدول

VsMax  برابر(v/s )16000 با انتخاب شده استشده در نظر گرفته .

، برای حالت اتصال به شبکه، خطا در هر نقطه از ریزشبکه این مقادیر

 VsMinاز  AV3آید که مقدار اتفاق بیافتد هیچ حالتی پیش نمی

هر نقطه از  ای، به ازای خطا درباشد. همچنین در حالت جزیره تربزرگ

، کمتر نخواهد VsMaxبرای  شدهنییتعاز مقدار  AV3ریزشبکه مقدار 

 بود.

و  9000 (v/s)از  تربزرگ AV3حالت سوم، حالتی است که مقدار 

 آمدهدستبهباشد. البته با توجه به نتایج  16000 (v/s)از  ترکوچک

 امکان رخ دادن چنین حالتی صفر است؛ اما ممکن است شرایطی پیش

 نشدهینیبشیپآید که باعث ایجاد حالت سوم شود؛ شرایطی که از قبل 

باشد مثل خطای دو فاز ، خطای تک فاز و غیره. لذا برای باال بردن 

 قابلیت اطمینان ریزشبکه حالت سوم نیز لحاظ شده است.

 هاتعیین تنظیمات رله -2-4

ی، رخطیغدر حالت ها، رلهبهینه برای به دست آوردن تنظیمات 

، 6/0، 5/0چندین ضریب مختلف به صورت گسسته شامل  Isetی برا

نتایج . در نظر گرفته شده است 5/1و  35/1، 2/1، 05/1، 9/0، 75/0

سازی ها پس از حل مسأله بهینهتنظیمات بهینه رلهبرای  آمدهدستبه

 آمده است. (4)در جدول  LPو  GAتوسط الگوریتم ترکیبی 

 های اضافه جریانتنظیمات بهینه رله(: 4جدول)

 

شمار

 ه رله

I setting (A) TMS 

 حالت

اجزیره

 ی

 حالت

 متصل به

 شبکه

 حالت

 سوم

 حالت

 ایجزیره

 حالت

 متصل به

 شبکه

 حالت       

 سوم      

R1 450 450 450 11584/0 33743/0 35223/0 

R2 390 390 405 056839/0 054164/0 068429/0 

R3 405 405 450 091499/0 25574/0 2573/0 

R4 360 390 450 089292/0 092646/0 10742/0 

R5 240 300 270 10905/0 20435/0 24116/0 

R6 240 240 240 15865/0 16501/0 1684/0 

R7 180 180 180 10014/0 14022/0 1684/0 

R8 162 180 180 25254/0 2144/0 26593/0 

R9 120 120 162 05/0 05/0 05/0 

R10 180 180 180 28847/0 25012/0 30194/0 

R11 390 300 390 05/0 05/0 05/0 

R12 450 405 405 14058/0 12085/0 17466/0 

Fval - - - 5029/1 9427/1 1777/2 
Obj_

Fun 
- - - 3028/7 612/6 334/11 

Fval،  مجموعTMSهای اضافه جریان و رله هایObj_Fun 

 است.حسب ثانیه برهای اضافه جریان مجموع زمان عملکرد رله
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شبکه  مال الگوریتم تطبیقی پیشنهادی بهاع -3-4

 نمونه

 یکرده و هماهنگ یجادا 5-6وسط خط این حالت یک خطا در در 

. شده است یبررس یهر دو حالت عملکرد یبرا یاناضافه جر هایرله

آمده  (5)در جدول  یزشبکهر هایرله یبه دست آمده برا هایزمان

 است.

 یهر دو حالت عملکرد یشبکه براای هرله زمان: (5جدول)

 یهبر حسب ثان یزشبکهر

 Relay Number ایحالت جزیره حالت متصل به شبکه

8067/0 6213/0 R1 

12949/0 30485/0 R2 

60498/0 48163/0 R3 

21916/0 47001/0 R4 

42795/0 41273/0 R5 

83606/0 48719/0 R6 

73015/0 50077/0 R7 

1164/1 2629/1 R8 

2675/0 2566/0 R9 

3381/1 4804/1 R10 

32605/0 26539/0 R11 

78806/0 74616/0 R12 

دو  ین. اباشندیم R6و  R5 های، رله5-6مربوط به خط  هایرله

 یبرا یبانپشت هایرله. کنند عمل زودتر هارله یرنسبت به سا یدرله با

R5 یببه ترت R3 ،R1  وR12 یابر یبانپشت هایو رله باشندیم R6  به

که  شودیمشاهده م (5) ل. با توجه به جدوباشندیم R10و  R8 یبترت

آن، در  یبانپشت هاینسبت به زمان عملکرد رله R5زمان عملکرد رله 

زمان عملکرد  ین. همچنباشدیکمتر م یزشبکهر یهر دو حالت عملکرد

در هر دو حالت  ،آن یبانپشت هاینسبت به زمان عملکرد رله R6 رله

 . باشدیکمتر م یزشبکهر یلکردعم

 گیری جهینت -5

های محلی در الگوریتم تطبیقی پیشنهادی در این مطالعه از روش

استفاده شده است. روش تشخیص حالت عملکردی ریزشبکه مبتنی بر 

ی ریگاندازهمتوسط تغییرات ولتاژ است. پس از تشخیص خطا، با 

حالت عملکردی  ( متوالی،AV3متوسط تغییرات ولتاژ در سه سیکل )

شود. بعد از تشخیص حالت عملکردی ریزشبکه تشخیص داده می

شود. سپس ها اعمال میمربوط به هر حالت، به رله ماتیتنظریزشبکه، 

 شود.و فرمان قطع به بریکر صادر می شده محاسبهها زمان عملکرد رله

ها ها، مسأله هماهنگی رلهبرای به دست آوردن تنظیمات رله

شده است. برای هر یک از  مطرحسازی یک مسأله بهینه تصوربه

های عملکردی با توجه به قیود مربوط به هر حالت، تنظیمات حالت

 شود.ها به صورت جداگانه محاسبه میرله
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