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مقدمه

مقدمه 

خط)نهایییحلقهالکتریکیانرژیتوزیعهایشبکه
میانواسطوقدرتسیستمیکدر(برقصنعتمقدم

.باشدمیقدرتسیستموکنندگانمصرف



مقدمه

 ی شرکت های توزیعمهم ترین وظیفه
یاز مورد نتامین انرژی الکتریکی برق، 

نیت با امو صورت اقتصادی مشترکین به 
مناسب می باشدکیفیتباال و 



مقدمه

 ،وجه به  باتخطوط هوایی طبق آمار تفضیلی صنعت برق
احداث  هزینه ی، احداث آسان تراز قبیل مزایایی

ه افراد  و نیز نیاز بعیب یابی و رفع عیب ساده تر ، کمتر
برق زیع بیشترین سهم را در شبکه ی تو، متخصص کمتر

.کشور دارد



مقدمه

درصد  90و بررسی ها نشان می دهند تقریبا آمارها
ی  مربوط مسیستم توزیع مشترکان به خاموشی های 

درصد 40حدود که سرمایه گذاری زیاد در بخش توزیع با توجه به (شود
)کل سرمایه گذاری صنعت برق را شامل می شود

که با وقوع هر خطا، تعدادی از مشترکین بدون برق
شده و از شبکه جدا می شوند که این مساله باعث  
می  مشکالت عدیده ای برای مشترکان و شرکت توزیع

توزیع،  ، از این رو بهبود قابلیت اطمینان شبکه هایشود
برق را  توجه بسیاری از متخصصان و کارشناسان صنعت

.به خود اختصاص داده است



مقدمه

ان از  شبکه های توزیع به سبب نزدیکی به مشترک
گونه  برخوردارند به طوری که بروز هرحساسیت باالیی 

اختالل در آن ها می تواند تداوم سرویس دهی به  
.مشترکان را مختل کند



مقدمه

رمذکوهایحساسیتبهتوجهبا

حفاظتوجود،خطراتاحتمالو

هشبکبرایدقیقیوسلکتیو

.گرددمیاحساستوزیعهای



مقدمه

 ست اجلوگیری از وقوع حادثه به معنای حفاظت در لغت
کاهش صدمات  به معنای سیستم های قدرت ولی در 

ه  در شبکه است، زیرا وقوع حادثناشی از وقوع حادثه 
.می باشداجتناب ناپذیر در شبکه برق 

اتصالمانند ( حادثه)خطا وقوع یکمثال به عنوان
کیلو  50می تواند MVبر روی باس بار کوتاه سه فاز 

ذوب کند و دما در مرکز قوسیک ثانیه گرم مس را در 
درجه سانتی گراد فراتر رود  10000می تواند از 

زیر یک ثانیهباید MVبرای حفاظت در باس بار بنابراین 
.دمدار قطع شود تا کمترین صدمه به شبکه وارد آی



مقدمه

 ل  شامحفاظت الکتریکی شبکه های توزیع
است که به مجموعه ی فرایندها و عملیاتی 

ی منظور ایزوله کردن خطاو به خودکارصورت 
ا از الکتریکی در شبکه برق انجام می شود ت

ن و همچنیآسیب دیدن تجهیزات ، توسعه خطا
. جلوگیری کندافزایش خاموشی 



مقدمه

 ا ، خصوصمعضالت صنعت برق یکی از
درسیستم های توزیع، حفاظت آن ها در

تاه حوادث احتمالی مانند اتصال کوبرابر 
.می باشد



مقدمه

 وزیع را  شبکه های تموثرترین راه های بهبود قابلیت اطمینان یکی از
لوزر و  مانند فیوز، رله ثانویه خطوط، اتوریکنصب تجهیزات حفاظتی 

سکشناالیزر می باشد

 با  بخش آسیب دیدهدر یک نقطه از فیدر توزیع، هنگام وقوع خطا
خود  از مدار خارج شده و بقیه ی فیدر به کارعملکرد تجهیز حفاظتی 

قاط به سایر ناز گسترش تاثیر خطا ادامه می دهد به این ترتیب هم
یب  هم از آسشبکه و ایجاد خاموشی های گسترده جلوگیری می شود و 

نعت به  تجهیزات سیستم در اثر جریان های زیاد اتصال کوتاه ممادیدن 
عمل می آید



مقدمه

 به همراه  تعداد و محل نصب تجهیزات حفاظتی
میزان کاهشآن ها با یکدیگر را در هماهنگی صحیح 

ستم  سیقطعی ها و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان 
.تعیین کننده است

 هر یک از این تجهیزات بهمحل نصب از آن جایی که
جایابی  مسالهتجهیزات نیز وابسته است، موقعیت سایر 

برای توام و هماهنگبه صورت بهینه این تجهیزات باید 
.بررسی شودهمه ی آن ها 



مقدمه

از  ناشیکاهش هزینه های ضمن شبکه های توزیع الکتریکی حفاظت
رق را  بشرکت های توزیع منافع، افزایش بهره وری و رژی توزیع نشده ان

.نیز به دنبال دارد



مقدمه

 است؟حفاظت خوب چگونه یک

 حفاظت بایددر شبکه ( حادثه)در صورت وقوع خطا:

سریع(fast )ارد  عمل کند، که کمترین صدمات به المان های شبکه و
.آید

 قابل اطمینان(reliable ) فقط در محدوده  باشد، به این معنا که
.تعریف شده حفاظت عمل کند

سلکتیو(selective ) یر  فقط بخش های درگعمل کند، به این معنا که
شوند و بخش های سالم به کار خود ادامه دهند، بهبا خطا بی برق 

.باشندهماهنگ بخش های حفاظتی با یکدیگرعبارت دیگر 



مقدمه

 در شبکهمهم ترین خطا:

 می  مهمترین خطا در شبکه محسوباتصال کوتاه خطای
.شود

 اتصال کوتاه به ترتیب احتمال وقوعانواع خطای:

 (موارد% 80در )فاز به زمین خطای

 (موارد% 15در )و دوفاز به زمین دو فاز خطای

 (موارد% 5در )سه فاز خطای



مقدمه

 خه،  شا)مکانیکیمی تواند علت اصلی اتصال کوتاه
آسیب  عایق)الکتریکی، (حیوانات، ابزارهای مکانیکی

خطای  )ویا انسانی ( دیده و معیوب، اضافه ولتاژها
.باشد( انسانی



مقدمه

 که در  بوده ایمبارها شاهد این مورد سیستم توزیع ما در
و حفاظتفشارضعیف اتصال کوتاه رخ داده خط آخر 

الوه  که اینگونه خطاها عقطع ننموده اند های اول فیدر 
به علت احتمال پارگی سیمجانیحوادث بر احتمال 

آتش سوزیبه شرکت از جمله زیاد خسارت های موجب 
وسایل برقیو کابل ها و سوختن سیم ها و تابلوها

.می گرددمشترکین



مقدمه

هبمحاسباتانجامباتحقیقایندر
نشانآید،میادامهدرکهصورتی

ا،هحفاظتفعلیساختارکهدادخواهد
ضعیف،فشارخطوطدربخصوص

.استپذیرآسیب



مقدمه

 رد  برآوشبکه های توزیع برق ، ابتدا یک در حال حاضر برای طراحی
سایز،رشد باردر محل انجام شده و بر اساس آن و با توجه به توان 

وایی  ههای سایز کابل و سیم و فیدرها تعدادپست ، ترانسفورماتور
در  از هر فیکه در بار کامل جریانی سپس بر اساس. انتخاب می شود

ع طراحی توزیتابلو فیوزهایو کلیدفیوزها،کلید اتوماتیکمی گذرد، 
.می شوند

 صوص ، به خمحاسبات اتصال کوتاه از و معموال شرکت های توزیع برق
در  د صرفنظر می کنن، امپدانس باالی انتهای خط اتصال کوتاه های 

ه همراه  بمشکالت زیادیحالی که این گونه اتصال کوتاه ها می توانند 
.داشته باشد 



مقدمه

فاصرحاضرحالدرایران،ضعیففشارتوزیعهایشبکهدر

یاکلیدفیوزبصورتاغلب)جریاناضافهحفاظتیکاز

.شودمیاستفادهفیدرابتدایدر(کلیداتوماتیک

هایشبکهکوچکX/Rنسبتبهتوجهباکهاستواضح

جریانبهمنجراغلبخطوطاواخردرآمدهپیشخطاهایتوزیع

یدرفابتداییحفاظتاینکهنتیجهدرشودنمیبزرگخیلیهای

.استشکمحلکندقطعمناسبزماندرراآنبتواند



مقدمه



مقدمه

 مشکالتیکی از برای راه حلی سعی شده در اینجا
و  . شودارایهدر شبکه های توزیع برق ایرانبسیار شایع

بر  پس از ارایه ی نقدی مستدل و مبتنی بر محاسبات
ن  روال جاری و بیان دلیل سوختن تابلو و صدمه خورد
نه  کابل ها و سیم های هوایی، طرحی برای رفع این گو

.مشکالت ارائه می شود 



مقدمه

یالگوریتمازتحقیقایندرمنظوراینبرای

حفاظتمناسبسایزومحلیافتنبرای

ردکاملبطورکهگرددمیاستفادهپیشنهادی

.تاسسازیپیادهقابلکشورداخلهایشبکه



مقدمه

2-3پژوهشیوپیشینهسابقه

حفاظتخصوصدرمتوسطفشارتوزیعشبکهدر

اام،گرفتهصورتاقداماتیباالامپدانسباخطوط

ردو.استشدهکمترکارضعیففشارخطوطبرای

.استشدهانجامکارمحدودصورتبهمنابعبعضی



مدل سازی سیستم

مقدمه

نوعدوشاملتوزیعفیدرهایتحلیلوتجزیهمعموال

ماندگارکارحالتدرفیدریمطالعهیکیاست،بررسی

مطالعهدیگریواستبارپخشمطالعاتهماناکهآن،(عادی)

.باشدمیکوتاهاتصالشرایطدرفیدری



مدل سازی سیستم

محاسبات پخش بار3-2

بارهایپخشبهنسبتتوزیعهایشبکهدربارپخش

.استمتفاوتمتعارف

یشعاعصورتبهاغلبتوزیعهایشبکهاینکهبهتوجهبا

میگستردهبسیارخطxبهنسبتrتغییراتهمچنینوهستند

بعقوجلوبهروتحلیلروشازاستبهتراینبنابرباشد

روشازیکیکهشبکه(روپس/روپیشبارپخشروش)

تاسشعاعیشبکهدرمخصوصابارپخشبرایایپایههای

.شوداستفاده



مدل سازی سیستم



مدل سازی سیستم

[18-9:]و در ادامه بطور کلی برای معادالت پیشرو داریم

 Pi+1=Pi - ri+1(Pi
2+Qi

2)/Vi
2-PLi+1  (3-6   )

 Qi+1=Qi - xi+1(Pi
2+Qi

2)/Vi
2-QLi+1 (3-7   )

 V2
i+1=Vi

2 - 2(ri+1Pi+xi+1Qi)+(ri+1
2+xi+1

2)(Pi
2+Qi

2)/Vi
2   (3-8)

که در آن:

Pi وQi : توان اکتیو و راکتیو ارسالی به انتها گرهi+1 متصل به
i+1وiانشعاب 

Vi : اندازه ولتاژ باسi



مدل سازی سیستم

روابط معادالت پسرو بصورت زیر است.

 Pi-1=Pi+ri(Pi'
2+Qi'

2)/Vi
2+PLi (3-9          )

 Qi-1=Qi+xi(Pi'
2+Qi'

2)/Vi
2+QLi (3-10       )

 V2
i-1=Vi

2+2(riPi'+xiQi')+(ri
2+xi

2)(Pi'
2+Qi'

2)/Vi
2 (3-11     )

  کهPi'=Pi+PLi  وQi'=Qi+QLiاست



مدل سازی سیستم

3-3کوتاهاتصالمحاسبات

بکهشطراحیدرمحاسباتترینحیاتیازیکیکوتاهاتصالمحاسبات
.گیردمیبردرراولتاژیسطوحکلیهدرالکتریکیهای

رهاشازیرمواردبهتوانمیکوتاهاتصالمحاسباتکاربردهایجملهاز
:کرد

(...وقطعقدرت)کلیدپارامترهایتعیینوکلیدهاانتخاب

بارباسوهاکابلسایزینگ

هارلهحفاظتیهماهنگیوتنظیم

و...



مدل سازی سیستم

 محاسبه می شونددو دلیل معموال به جریان های اتصال کوتاه:

1- ( : فازمعموال اتصال کوتاه سه)ماکزیمم جریان های اتصال کوتاه
دی ها  برای بررسی قدرت قطع کلیدها، ماکزیمم انرژی قابل تحمل ها

.و قدرت قطع فیوزها مهم است

2- برای ( : معموال اتصال کوتاه تکفاز) مینیمم جریان اتصال کوتاه
یمم  چون جریان مین. انتخاب یا تنظیم حفاظت ها استفاده می شود

رتر از  ممکن است آنقدر کم باشد که حفاظت ها یا آن را نبیند و یا دی
.زمان پیش بینی شده قطع کند



مدل سازی سیستم 
انواع اتصال کوتاه



مدل سازی سیستم

3-4هاحفاظتبررسی

3-4-8یکدیگربافیوزهاهماهنگی:

استپذیرامکانزیرطریقدوبهفیوزهاهماهنگی:

1-فیوزهاجریان–زمانمشخصههایمنحنیکمکبه

2-فیوزیهماهنگیهایجدولکمکبه



مدل سازی سیستم

سیستم توزیع بدین قرارندهدف های اصلی حفاظت:

1- زمان خطا  به حداقل رساندن مدت

2- متاثر از خطا  به حداقل رساندن تعداد مصرف کنندگان

 سیستم توزیع چنین اند هدف های فرعی حفاظت:

1- رفع خطر در سریع ترین زمان ممکن

2-محدود کردن خارج شدن فیدرهای تغذیه ی سیستم

3-  حفاظت تجهیزات مصرف کنندگان

4-ت  حفاظت سیستم در مقابل قطعی های غیر ضروری و اختالال

5-  قطع خطاها و تجهیزات معیوب از سیستم



تجزیه و تحلیل ونتایج



IEEEیباسه33تستیشبکه4-1

محیطدرشدهنوشتهبرنامهکردنچکبرایMatlabحلبرای
نتایجزاشدنمطمئنوپسرو/پیشروروشبهشعاعیتوزیعشبکه
(1-4شکل)IEEEیباسه33شبکهبرایبرنامهاینابتداآن،

.گردیداجرابود،موجودقبلازآننتایجکه

خورداربرخوبیدقتازبرنامهکهشدمشخصنتایجیمقایسهباو
.است



تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2واقعیضعیففشارفیدریکتحلیلوبررسی

درلهمسئبهتردادننشانوپژوهشنمودنبومیوکاربردیبرای
شارففیدریکرویمطالبیهمهشدگرفتهتصمیمپژوهشاین

.گرددتحلیلوبررسیواقعیضعیف



تجزیه و تحلیل ونتایج
نقشه فیدر



تجزیه و تحلیل ونتایج

(ادامه)واقعیضعیففشارفیدریکتحلیلوبررسی4-2

نقشهازانتخابیفیدرپارامترهایومشخصاتGISواستخراجشرکت
آنچهاعینفیوزهاوهواییهایسیموهاکابلمقطعبهمربوطمقادیر

.ردیدگاستفادهپیشنهادیافزارنرمدربودشدهبردهبکارعملدر



تجزیه و تحلیل ونتایج

 کاربردهای ازجملهGIS:

برای مثال می توان با لحاظ نمودن ساختار واقعی شبکه توزیع
ود و  نممصرف مشترکین را پیش بینی ( GISمنطبق بر اطالعات سیستم )

ف  با جمع آوری اطالعات مصرف مشترکین در طی یک دوره ی تعری
،  اهمطالعات اتصال کوت،پخش بارشده، تحلیل های دیگری همچون 

را  و دیگر مطالعات مورد نیاز در طراحی و بهره برداریتلفات توان 
.  نیز در کمترین زمان انجام داد

کاهش  و افزایش بهره وری در توزیع برق موجب GISبنابراین استفاده از 
.می گرددهزینه ها 



نقشه تک خطی شبیه سازی شده فیدر مورد 

پژوهش



تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2-1ضعیففشارفیدرسازیشبیهنتایج

4-2-1-1بارپخشمحاسباتنتایج

افزارنرمازاستفادهبافیدربارپخشMatlabکهگردیدانجام
یبقیهو(5-4)شکلطبقپریونیتحسببرولتاژمقادیر

آمدبدست(1-4)جدولمطابقفیدرپارامترهای



تجزیه و تحلیل ونتایج
نتایج پخش بار



تجزیه و تحلیل ونتایج
نتایج اتصال کوتاه



تجزیه و تحلیل ونتایج
اتصال کوتاه انتهای فیدر

IkLN (KA)IkLLL (KA)فیدر

(راسترو)خط اصلی فیدر0/3751/125

انشعاب0/4301/291



تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2-2(ادامه)فیدرابتدایفیوزانتخاب

Iz≥In≥Ib 0.9شرط    

(بارپخشمحاسباتازاستفادهبا)فیدربارجریان:Ib=189 A

خطابتدایهادیمجازجریان:Iz=250 A

بنابراین:

189≤In≤0.9*250                   

189≤In≤225        

مناسبفیدرابتدایبرایTنوعآمپر200فیوزمذکورمواردبهتوجهبا
(.بودشدهاستفادهآمپر250فیوزعملدر).باشدمی



تجزیه و تحلیل ونتایج



تجزیه و تحلیل ونتایج
زمان عملکرد فیوزها در اتصال کوتاه سه فاز و  ( 4-4)جدول

تک فاز  

(12گره )انتهای خط اصلی فیدر

زمان قطع  فیوز 
(ثانیه)آمپر250

زمان قطع  فیوز 
Ik(ثانیه)آمپر200 (KA)

741/125
6003000/375

(16گره )انتهای انشعاب فیدر

فیوززمان قطع 
(ثانیه)آمپر250

فیوززمان قطع 
Ik(ثانیه)آمپر200 (KA)

521/291
4201800/430



تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2-4قابلانرژیماکزیمماستانداردمقادیریمحاسبه
هایسیموهاکابلدرشدهتولیدانرژیوهواییهایسیمتحمل

:هوایی



تجزیه و تحلیل ونتایج

I2t مجاز هادی های مسی

I2t (KA2.s)مقطعسطح مجاز

3/3916
8/2725
16/235
33/150



تجزیه و تحلیل ونتایج

I2t های بوجود آمده در حین اتصال کوتاه

I2t (KA2.S)

تک فاز
I2t (KA2.S)

سه فاز
فیوز 

(A)
5فیدر

خط اصلی  42/195/06200
(راسترو) 84/388/86250

33/283/33200
انشعاب

77/668/33250



تجزیه و تحلیل ونتایج

بهتوجهباI2tوکوتاهاتصالحیندرآمدهبوجودهایI2tمجازهای
.یستنمشکلیفازسهکوتاهاتصالبرایکهشودمیمشخصهادی

200همو250فیوزعملکردزمانبرایتکفاز،کوتاهاتصالبرایاما
.آمدخواهدبوجودمشکلانشعابدرچهواصلیخطدرچهآمپر
خیلیهادی33/1مجازحدازآمدهبوجودهایI2tمقادیرچون

.استبزرگتر



تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2-4هایسیمتحملقابلانرژیماکزیمماستانداردمقادیریمحاسبه

(ادامه):هواییهایسیموهاکابلدرشدهتولیدانرژیوهوایی

بهادرقفیدرابتدایدرتنهاحفاظتیککهاستواضحبنابراین
امرهمینونبودهخطوطاواخردرآمدهپیشخطاهایحفاظت

شدهینمشترکوتابلوهاشبکه،هادیبرایزیادیمشکالتموجب
دنشذوبوزیادحرارتبخاطرسیمپارگیاحتمالاینکهضمن

وعابرینبرایجانیخطراتاحتمالامراینوداشتهوجود
.داردوجودنیزسوزیآتشاحتمالهمچنین



تجزیه و تحلیل ونتایج

کهستاشبکهمقطعبردنباالراه،یکمشکلاینازجلوگیریبرای
.استاقتصادیغیربسیار

ولیدباشمفیداستممکنمحدودیحدتانیزشبکهآرایشتجدید
.نیستغاییحلراههمباز

بارقبهایپستاحداثباضعیففشارشبکهخططولکاهشیاحذف
هایییتمحدودعلتبهامااست،مفیدهمبیشترتعدادوکمترظرفیت

.نیستپذیرامکانجاهمهدردارد،که



تجزیه و تحلیل ونتایج

ن است که  بهترین پیشنهاد که می توان برای رفع این مشکل ارائه کرد آ
شود  پیش بینی، حفاظت میانیمحل یا محل های مناسبی از فیدردر 

اظت بطوری که از دید آن، میزان جریان اتصال کوتاه با ستینگ حف
قطع در نتیجه سرعت عمل دراخیر تفاوت قابل توجهی داشته باشد و 

.باال رود

فاظت برای یافتن محل و سایز مناسب حبرای این منظور از الگوریتمی 
کشور  پیشنهادی استفاده می گردد که بطور کامل در شبکه های داخل

.قابل پیاده سازی است



:پیشنهاد برای رفع مشکل





تجزیه و تحلیل ونتایج

پیشنهاد اول برای نصب حفاظت های مکمل میانی

4-2-9(ادامه)پیشنهادیهایحفاظتتحلیلوبررسی





تجزیه و تحلیل ونتایج

انتخاب حفاظت های پیشنهادی مکمل

د باید  برای آن که فیوز پیشنهادی دارای عملکرد مطمئن باش
[6.]زیر برقرار باشدسه شرط 

1-In>Ib

2-IkL>2.5In

3- سایز از جریان نامی  2جریان نامی فیوز حداقل
(مناسبحفظ پله بندیبا توجه به )فیوز باالدست کمتر باشد 





تجزیه و تحلیل ونتایج

4-2-9(ادامه)پیشنهادیهایحفاظتتحلیلوبررسی

نوعآمپر80فیوزمذکورشرایطبهتوجهباTاستمناسب.

به(8-4شکل)مشخصهمنحنیاساسبرفیوزاینعملکردزمان
t=5بابرابرفیدراصلیخطانتهایفازتکخطایازای secمی
0.528آمدهبوجودI2tوباشد KA2.sازکوچکترخیلیکهاست

.استمناسبوباشدمی(7.43)آنمجازمقدار

میحفاظتراخطانتهایکوتاهاتصالخطاهایدیگرعبارتبه
.کند



تجزیه و تحلیل ونتایج

تعیین محدوده حفاظت فیوز اصلی و مکمل :راه دوم
با استفاده از نمودار اتصال کوتاه خط اصلی فیدر 



تجزیه و تحلیل ونتایج

پیشنهاد دوم برای نصب حفاظت مکمل( 13-4)شکل
میانی



تجزیه و تحلیل ونتایج

 میانی مکمل کهبجای دو حفاظت این است که یک پیشنهاد دیگر 
مطابق شکل 7روی باس یک حفاظت مکمل قبال پیشنهاد گردید از 

. استفاده نمود( 4-12)

 آمپر  105آمپر با توجه به بار 125بدین ترتیب که با انتخاب فیوز
می شود، می توان با  312، که برابر K.Inf2خط و محاسبه ی 

ز  این حفاظت نینتیجه گرفت که ( 10-4)استفاده از نمودار شکل 
کل فیدر را پوشش می دهد



تجزیه و تحلیل ونتایج

(ادامه)پیشنهادیهایحفاظتتحلیلوبررسی

قبلزاکمترآنهزینهکهاستاینداردکهمزیتیدومپیشنهاد
اما.(شدهاستفادهحفاظتیکازحفاظتدوجایبه)است

بادومواستآنباالتراطمینانضریبیکیاولپیشنهادمزایای
درترمحدودپوششتحتمشترکینوکمترعملمحدودهبهتوجه

وبودهکمترنشدهتوزیعانرژیخطا،اثربرفیوزسوختنصورت
بهرهنظرازاینکهضمن.استبیشترمشترکینمندیرضایت
درآنمحلخطا،وجودصورتدرچونکهاستبهترنیزبرداری

.شودمیمشخصبرداریبهرهاکیپتوسطکمتریزمان



نتیجه گیری و پیشنهادها

:تحقیقنتایج

چراکهشددادهنشانسازیشبیهومحاسبهکمکباتحقیقایندر
ازتیمشکالتوانندمیخطانتهایباالیامپدانسهایکوتاهاتصال

هایکهشبفعلیساختاردرراکابلوسیمتابلو،سوزیآتشقبیل
.آورندبوجودضعیففشار



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):تحقیقنتایج

ازاستفادهباادامهدرGIS،فیدرهارویبربارپخشمحاسبات
باسپسوشناساییباالامپدانسدارایفیدرهایوشدهانجام
.دیدگرمشخصهاحفاظتمناسبسایزودقیقمحلسازیشبیه
:کهشددادهنشانضمناً



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):تحقیقنتایج

ًیههزینبامناسبسایزباوصحیحمحلدرهاحفاظتنصببااوال
جریانابخطاهایاثردرکهمشکالتیتوانمیناچیزواقعاوکمخیلی
بوجودهامسیستاینگونهدرفیدرهاانتهایدرکهمینیممکوتاهاتصال

جانیاحتمالیزیادهایخسارتشدنواردازونمودهحلراآیدمی
.نمودپیشگیریمالیو



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):پژوهشنتایج

ًایفیدرانتهایدرخطابروزصورتدرکهشودمیمشخصثانیا
آنازلقبهایکنندهمصرفمیانیحفاظتایندعملکرباهاانشعاب

مندیترضایویافتهکاهشنشدهتوزیعانرژیوشوندنمیبرقبی
.یافتخواهدافزایشاطمینانقابلیتومشترکین



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):پژوهشنتایج

ًبهمکانیکیالکتروهایتنشها،کوتاهاتصالقطعدرتسریعباثالثا
ویافتهکاهشاتصاالتواتوماتیککلیدتابلو،هایشینهها،هادی
.یابدمیافزایشهاآنعمرطول



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):پژوهشنتایج

ابییعیبتحقیقایناجرایهمبرداریبهرهدیدگاهازاینبرعالوه
.نمودخواهدترراحتوترسریعنیزراشبکه



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):پژوهشنتایج

درهکواقعیفیدرکهاینوجودباکهاستاینذکرقابلینکته
خط)متوسططولدارایگرفتقراربررسیموردپژوهشاین

(مربعمترمیلی25و50،35)باالسیمزسایو(متر283اصلی
کوتاهاتصالبرابردروداشتهمشکلباالامپدانسنظرازبازبود،

.بودپذیرآسیبتکفاز



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه):پژوهشنتایج

اینزاترطوالنیفیدرهایایرانبرقتوزیعشبکهدرکهصورتیدر
وجودادزی،کمترهایسیمسایزبا(فیدراینطولبرابردوحتی)فیدر
یعتوزشبکهحفاظتیالگویسازیبهینهبرایاستالزمکهدارد

.نموداقدامفشارضعیف،



نتیجه گیری و پیشنهادها

پیشنهادها

حمطرزیرپیشنهادهایشده،انجامپژوهشبهبودراستایدر
:گرددمی

1-فاظتحجانماییبرایهاییالگوریتمسازیهوشمندوتوسعه
.مکمل(دستپایین)میانیهای

2-فشاربرقتوزیعهایشبکهحفاظتیالگویسازیبهینهتوسعه
گرفتننظردرباونامتعادلهایشبکهبرایهواییضعیف

.شبکههایهارمونیک



نتیجه گیری و پیشنهادها

(ادامه)پیشنهادها

3-هصرفمقداروهاهزینهکاهشمیزاننمودنمشخصوبررسی
زهانگیایجادراستایدرپژوهشاینموارداجرایصورتدرجویی

.بکهشحفاظتیالگویسازیبهینهبرایتوزیعهایشرکتبرای

4-یفضعفشارهایشبکهبرایمطالعاتاینبررسیوتوسعه
عمواقدرفیدرمانورهنگامدربخصوصراهکارارائهوبازرینگ
.نیازمورد

5-یبکهشحفاظتیالگویسازیبهینهبرایپژوهشاینتوسعه
.باالامپدانسبامتوسطفشار
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