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 الگوریتمهای متداول حفاظتی ابتدا وقوع خطا را تشخیص داده سپس نوع آن را مشخص میکنندد، در شرایط وقوع خطا در خطوط انتقال:چکیده
 در ایدن مقالده. شناسایی هرچه سریعتر خطا کمک میکند تا اقدامات بعدی سریعتر صورت گیدرد.و در مرحله آخر مکان خطا تخمین زده میشود
 سدیگنال تدوان.روشی جدید برای تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از توان اکتیو لحظهای سهفاز و میانگیری متحدر اراهده شدده اسدت
 این سیگنال در شرایط عملکرد عادی شبکه مقدار ثابتی دارد اما بههنگام وقدوع.لحظهای سهفاز از مجموع توانهای لحظهای هر فاز بهدست میآید
 روش تشخیص خطای پیشنهادی در. این تغییرات با استفاده از میانگیری متحر شناسایی میگردد. تغییرات قابل مالحظهای خواهد داشت،خطا
 کارایی روش پیشنهادی با هفت روش مشابه.پنج سیستم مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج نشاندهنده سرعت باال و دقت کافی روش است
.دیگر مقایسه گردیده و نقاط قوت و ضعف هرکدام مشخص شده است
 خط انتقال، توان اکتیو لحظهای سهفاز، رله دیستانس، تشخیص خطا:واژههای کلیدی
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Abstract: When a fault occurs in transmission line, first it should be detected, then the type of the fault should be recognized and in
final step, location of the fault should be estimated. Fault detection as fast as possible helps to do the whole procedure faster. In this
paper, a novel method for transmission line fault detection based on three-phase instantaneous active power and moving average
technique is proposed. Three-phase instantaneous active power signal is the total of instantaneous active power for each phase. This
signal is constant during normal operation of the network but in fault situation, some changes will happen and by utilization of
moving average concept, the fault can be detected. The proposed fault detection method is evaluated in five different systems and the
results denote the high accuracy and quickness of the proposed approach. For validation of the suggested method, a comparison is
carried out with seven similar previous methods.
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 -1مقدمه
خط انتقال یکی از مهمترین تجهیزات سیستم قدرت اسدت و حفاظدت
آن از دیدددگاه حفددی پایددداری سیسددتم و جلددوگیری از آسددیبدیدن
تجهیزات در اثر عبور جریان اتصدالکوتاه دارای اهمیدت بسدیار زیدادی
است .با توجه به فاصله زیداد بدین ترمینالهدای ابتددا و انتهدای خدط،
حفاظت خط انتقال یکی از پیچیدهترین حفاظتهدای سیسدتم قددرت
است .حفاظت خط انتقال به طرق مختلف صورت میگیرد که مهمترین
آن حفاظت دیستانس است [ .]1در خطوط انتقال ،ایدن ندوع حفاظدت
دارای سه مرحله عمده است کده عبارتندد از :تشدخیص ،دسدتهبندی و
مکانیابی خطا [ .]2ترتیب اجرای مراحل مذکور در شکل  1اراهه شدده
است.

شکل .1ترتیب مراحل حفاظت دیستانس خطوط انتقال []2

در مرحله تشخیص خطا ،خطا شناسایی شده و اطالعات موردنیداز
برای مراحل بعدی در دسترس قرار میگیرد تا اقدامات بعدی بهدرستی
صورت گیرد.
دسدتهبندی خطدا بده معنددای شناسدایی فداز دارای خطدا و اینکدده
کدامیک از خطاها ازجمله خطای تکفاز ،دوفاز به هم ،دو فاز به زمدین
یا سه فاز رخ دادهاست ،است.
مکانیابی خطا فاصله خطا را از محل رله تعیین میکند .شناسدایی
هرچه سریعتر خطا باعث میشود که مراحل بعد سریعتر آغداز شدده و
روند حفاظت دیستانس زودتر انجام پذیرد .مرحله دستهبندی خطا نیدز
باید با دقت و سرعت صورت پذیرد .چرا کده اطالعدات بهدسدتآمده از
این مرحله برای مکانیابی نیز استفاده میشود.
تشخیص خطا در خطوط انتقال به علت وابستگی زیداد روشهدای
دستهبندی خطا به آنها اهمیت دوچندان پیدا کرده است .این موضوع
باعث شده است کده تحقیقدات زیدادی در ایدن زمینده انجدام پدذیرد و
الگوریتم مختلفی برای انجام این کار مطرح گردد .همچندین پیشدرفت
سیستمهای مانیتورینگ در شبکههای قدرت ،تعدد روشهای پدردازش
سددیگنال و گسددترش کدداربرد روشهددای هوشددمند از دیگددر عوامددل
مطرحشدن روشهای مختلف برای تشخیص خطدا در خطدوط انتقدال
است.
هنگامیکه در سیستم قدرت خطایی رخ میدهد ،معموالً تغییدرات
قابل مالحظهای در کمیتهای مختلفی همچون :جریان ،ولتدا  ،تدوان،
ضریب توان ،امپدانس و فرکدانس رخ مدیدهدد .بسدیاری از روشهدای
موجددود بددا مقایسدده تغییددرات ایددن مقددادیر و بددا مقددادیر آسددتانه
ازپیشتعیینشده ،خطا را شناسایی میکنند.
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از مهمترین و پرکاربردترین روشهای استفادهشده در ایدن زمینده،
تبدیل موجک گسسته است کده بدهعلت ویژگدیهدای بدارز آن مبندای
خیلی از روشهای اراههشدده در سدالهای اخیدر بدوده اسدت [ .]1-3در
مقاله [ ،]4به جریان تفاضلی (تفاضل هر نمونده جریدان در هرلحظده از
نمونه متناظر در یک سیکل قبل آن) تبدیل موجک گسسته اعمالشده
و جمع تمام جزییات را بهعنوان مقدار آستانه در نظر گرفته شده است.
سپس با مقایسه این مقدار با جمع جزییات تبدیل موجک گسسته خود
سیگنال جریان ،خطا در خط تک مداره و دو مداره تشخیص داده شده
است .در مرجع [ ]1نیدز از ترکیدب تبددیل موجدک گسسدته و شدبکه
عصبی برای تشخیص و دستهبندی خطا در خطوط انتقال استفاده شده
است .روشهای مبتنی بر تبدیل موجک بهعلت پیچیدگی محاسدبات و
تأثیرپذیری از نویز موجود در سیگنالهای اندازهگیریشدده ،همدراه بدا
معایبی میباشند .در نتیجه نیاز است روشهای سدادهتر و درحینحدال
کارآمدتر جایگزین آنها پیشنهاد شوند.
تبدیل فوریه نیز از الگوریتمهای مورداسدتفاده در تشدخیص خطدا
است .تبدیل فوریههای اصالحشدهای همانند تبدیل فوریه سریع ،تبدیل
فوریه گسسته و تبدیل فوریه زمان کوتاه بیشدتر در ایدن زمینده مدورد
استفاده قرار گرفتهاند .تبدیلهای ذکرشده همراه با شدبکه عصدبی[،]1
ماشین بردار پشتیبان [ ]7و منطق فازی [ ]8برای تشخیص خطدا نیدز
مورداستفاده قرار گرفتهاندد .روشهدای مبتندی بدر تبددیل فوریده نیدز
مشکالتی مانند روشهای مبتنی بر تبدیل موجک به همراه دارند.
استفاده مستقیم از سیگنال جریان همراه با عملیات ریاضی برروی
خود سیگنالها از دیگر روشهدای تشدخیص خطدا اسدت [ .]11-3در
[ ،]3با استفاده از بیشینه جریانهای هر سه فاز در نیم سدیکل بعدد از
وقوع خطا مشخصههایی تعریف شده است و با تعریدف ایدن مقدادیر در
منطق فازی ،خطا شناسایی شدده اسدت .در مراجدع [ ]11 ،11نیدز بدا
استفاده از تعاریف مختلف ضریب همبستگی بدرای دادههدای سدیگنال
جریان ،خطا تشخیص دادهشده و دستهبندی شده است .این روشها در
شرایط مختلف کارایی مناسبی نداشته و نمدیتوانندد بدا دقدت بداال بده
شناسایی خطا در خطوط انتقال بپردازند.
بهکارگیری امواج سیار در تشخیص خطا در خطوط انتقدال نیدز در
سالهای اخیر مدنظر بوده است .در [ ،]12با بهرهگیری از این امواج و با
کمک تبدیل مودال ،منطق فازی و عملگر انر ی تیجر ،خطدا و ندوع آن
شناسایی شده است .همچنین در [ ،]13از ریختشناسی ریاضی بدرای
تشخیص خطا در امواج سیار جریان استفاده شده است .این روشها به
علت نیاز به استفاده از سیستمهای اندازهگیری با فرکانس نمونهبرداری
بسیار باال بهطور وسیع قابل استفاده نخواهند بود.
استفاده از توان راکتیو [ ]14و توان اکتیو [ ]11بدهعلت سدادگی و
آسانی پیادهسازی در رلههای دیستانس دیجیتال در مراجع اخیر بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است .البته الزم است دادههدای جریدان و ولتدا
بهصورت همزمان در دسترس باشند تا بتوان از آنها برای تعاریف توان
اکتیو و راکتیو استفاده نمود.
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روشهای قبل بهعلت وجود مواردی که ذیالً به آنهدا اشداره شدده
است ،دارای برخی مشکالت بوده و در شرایطی بهدرستی عمل نخواهند
کرد :پیچیدگی سیسدتمهای قددرت امدروزی ،حضدور مندابع تولیددات
پراکنده و اتصال آنها به شبکه انتقال ،کلیدزنی بارهای سنگین ،تغییدر
داهم عوامل مؤثر بر تشخیص فاز دارای خطدا از جملده :مقاومدت خطدا،
زمان وقوع خطا ،مکان خطا ،زاویه منابع و تغییر امپدانس تونن آنهدا و
 . ....دالیل قبل باعدث تغییدر در شدکل مدوج جریدان و ولتدا خطدا در
لحظات ابتدایی بعد از آن شده و روشهای تشخیص خطا را به اشدتباه
خواهند انداخت .در نتیجه روشهای جدیدی در این زمینه الزم اسدت
مطرح گردد تا بتوان بر مشکالت مذکور فاهق آمد.
در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص خطا در خطدوط انتقدال
براساس استفاده از سیگنال توان لحظهای سه فاز و میانگیری متحدر
اراهه شده است .در این روش ابتدا سدیگنال تدوان لحظدهای سدهفاز بدا
استفاده از جمع توانهای لحظهای هر فاز بهصدورت جداگانده محاسدبه
میشود .در مرحله بعد با استفاده از مفهدوم میدانگیری متحدر خطدا
تشخیص داده میشود .بدرای اینکدار ،پنجرههدای ده میلدیثانیدهای از
سیگنال توان لحظهای سهفاز با درنظرگرفتن لغزش یک میلدیثانیدهای
مورد استفاده قرار میگیرد .روش پیشدنهادی تشدخیص خطدا در پدنج
سیستم مختلدف (سیسدتم  1باسده ،خدط دومدداره ،سیسدتم  3باسده
اسددتاندارد  ،IEEEسیسددتم  33باسدده اسددتاندارد  IEEEو دادههددای
آزمایشگاهی) مورد آزمایش قرارگرفته است که نتایج نشاندهنده دقدت
و سددرعت آن اسددت .در واقددع روش پیشددنهادی شددرایط چددالشبرانگیز
تشخیص خطا در خطوط انتقال را بهخوبی پوشش دادهاست.
در ادامه در بخش دوم مقاله روش پیشدنهادی تشدخیص خطدا بدا
استفاده از روابط ریاضدی مربوطده اراهده شدده اسدت .در بخدش سدوم،
سیسددتمهای موردمطالعدده معرف دیشددده و در قسددمت چهددارم ،نتددایج
پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی در سیستمهای معرفیشده اراهه گردیده
و مورد بحث قدرار گرفتهاندد .بخدش پدنجم بده مقایسده کدارایی روش
پیشددنهادی بددا چهددار روش پیشددین پرداختدده و در قسددمت ششددم،
نتیجهگیری مقاله اراهه شده است.

 -2روش پیشنهادی تشخیص خطا در خطوط انتقال
روش پیشنهادی تشخیص خطا از کمیت توان لحظهای سهفاز اسدتفاده
میکند .برای معرفی روش پیشنهادی در ابتدا کمیتهای توان لحظهای
برای هر فاز بهصورت زیر معرفی میشود:
) p A (t )  v A (t )  i A (t

()1

) p B (t )  v B (t )  i B (t
) pC (t )  v C (t )  i C (t

در رابطه  1کمیتهای روبرو مورد استفاده قرارگرفته است :کمیتهدای
 v B ، v Aو  v Cمشددخصکننده ولتددا سددهفاز موجددود در مکددان رلدده،
کمیتهای  i B ، i Aو  i Cمشخصکننده جریان سهفاز قابلدسدترس
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در مکددان رلدده و کمیتهددای  p B ، p Aو  pCمشددخصکننده تددوان
لحظهای برای بهترتیب فازهای  B ،Aو  Cاست.
بعد از مشخصشدن توان لحظهای هر سه فداز ،مجمدوع ایدن سده
مقدار که مشخصکننده تدوان لحظدهای سدهفاز اسدت ،بهصدورت زیدر
محاسبه میشود:
) p 3 (t )  p A (t )  p B (t )  pC (t

()2

کمیت  p 3در رابطه  2بدرای سیسدتمهای متعدادل در حالدت عدادی
مقداری ثابت داشته و تغییراتی نخواهد داشدت .بدههنگام وقدوع خطدا،
مقدار  p 3دچار تغییراتی ناگهانی خواهدد شدد .روش پیشدنهادی بدر
همین مبنا خطا را تشخیص میدهد .اساس ایدن الگدوریتم میدانگیری
متحر

یا لغزان برای کمیت  p 3است.

میدانگیری متحددر

بددرای سددیگنال نموندده گسسددته ) x(tبددرای

پنجرهای با طول  T 0بهصورت زیر است:
t

()3

) (t

n

x
n t T 0

1
T0

MA n 

در رابطدده  3مقدددار  MA nمشددخصکننده میددانگین سددیگنال ) x(tدر
پنجره  nام است.
در الگددوریتم پیشددنهادی ،بعددد از محاسددبه  ، p 3پنجددرهای 11
میلیثانیهای بدرای پدردازش سدیگنال و میدانگینگیری درنظدر گرفتده
میشود .سپس این پنجره  11میلیثانیهای بهصورت لغزان ،بهاندازه یک
میلیثانیه حرکت دادهشده و بدرای پنجدره جدیدد مقددار میدانگین آن
محاسبه خواهد شد .مطابق با تعریف میدانگیری متحدر بدرای یدک
سیگنال گسسته ،مشخصهای به ندام  FDCبدهمنظور شناسدایی خطدا
تعریف مدیشدود .ایدن مشخصده نسدبت میدانگین یدک پنجدرهای 11
میلیثانیهای از سیگنال  p 3به میانگین پنجره قبلی خودش است:
()4

MA n
MA n 1

FDC n 

در رابطه  ،4کمیت  FDCواحدی ندارد و بهصورت عددی است .کمیدت
 FDCدر حالت عادی عملکرد شبکه ،مقداری بسیار نزدیدک  1خواهدد
داشت و بعد از وقوع خطا در خط انتقال ،این مقددار عدددی غیدر از 1
خواهد بود که با مقایسه آن با مقدار آستانه ازپیشتعیینشده ،خطدا در
خط انتقال قابل شناسایی است.
()1

FDC n  TH 1  Fault

در رابطه  ،1کمیت  TH1مشخصکننده مقدار آستانه است .ایدن مقددار
براساس شبیهسازیها صورت گرفته و با بهرهگیری از روش آستانهیابی
اتسو انتخاب خواهد شدد .روش اتسدو یکدی از شدیوههای آسدتانهیدابی
کارآمد و در عین حال ساده است که اسداس آن در مرجدع [ ]11اراهده
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شده است .با توجه به شرایط شبکه و روش آستانهیابی اتسو ،عددد 1/1
بهعنوان مقدار آستانه انتخاب میشود.
شکل  2نشاندهنده تغییرات پنجرههای تحدت پدردازش و کمیدت
 FDCمتناظر آن برای یک خطای تکفاز به زمین است.

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

و تا مقاومت خطای  1/5اهم در محل  5درصد در سیستم سوم ،توانایی
شناسایی خطدا را دارد .بدا اینحدال بدرای ارتقدای توانمنددی روش در
شناسایی اینگونه خطاها الزم است از یک شاخص کمکی دیگدر بدرای
تشخیص خطا استفاده نمود .برای غلبه بر مشکل مذکور ،ابتدا سیگنال
زیر تعریف میشود:
()1

) v 3 (t )  v A (t )  v B (t )  v C (t
2

2

2

(الف)

شکل  :3تغییرات کمیت توان لحظهای سهفاز در حاالت مختلف خطا و
کلیدزنی بار سنگین

کمیت  v 3در رابطه  1بدرای سیسدتمهای متقدارن در حالدت عدادی
مقداری ثابت داشته و تغییراتی ندارد .بههنگام وقوع خطا ،مقددار v 3

(ب)
شکل  :2سیگنالهای مد نظر در الگوریتم پیشنهادی
الف) توان لحظهای سهفاز و پنجرههای تحت پردازش میانگینگیری
متحرک
ب) خروجی الگوریتم پیشنهادی FDC

زمان تشخیص خطا ایدن روش در حالدت میدانگین در حددود 2/7
میلیثانیه بوده که در مقایسه با روشهای مرسوم بسیار سریعتر است.
همچنین ایدن روش قدادر بده جداسدازی دو حالدت کلیددزنی بدار
سنگین و وقوع اتصال کوتاه در شبکه است .درحالیکه دو حالت مذکور
بسیار مشابه بوده و بسیاری از روشهای مرسوم قادر به جداسازی ایدن
دو حالت از هم نمیباشند ،الگوریتم پیشنهادی بدهعلت ماهیدت رفتدار
سیگنال  p 3بعد از خطا و کلیدزنی ،قادر به شناسایی خطا از کلید زنی
بار سنگین است .در شکل  ،3مقایسهای بین رفتار سدیگنال مدذکور در
حالتهددای مختلددف خطددا و کلیدددزنی انددواع بارهددا (خددازنی ،سددلفی و
مقاومتی) صورت پذیرفته است.
 -1-2شاخص کمکی برای خطای نزدیک با مقاومت صفر
در شرایط وقوع خطا نزدیک به رله با مقاومت صفر ،افت ولتا دریدافتی
توسط رله قابل مالحظه است و ممکن است رله را بده اشدتباه بینددازد.
روش پیشنهادی تا مقاومت خطای  2/5اهم در محل  5درصد خدط در
سیستم اول ،تا مقاومت خطای  3اهم در محل  5درصد در سیستم دوم

Serial no. 84

دچار تغییراتی ناگهانی خواهد شد که مبندای تعریدف شداخص کمکدی
است .اساس این شداخص کمکدی مانندد شداخص معرفدیشدده ،FDC
میانگیری متحر

برای کمیت  v 3در پنجره  11میلیثانیده بدا گدام

حرکت  1میلیثانیه است .مطابق با تعریف میانگیری متحر  ،شاخص
کمکی به نام  VCبهمنظور شناسدایی خطدا در شدرایط مدذکور تعریدف
میشود:
()7

MA (v 3 ) n
MA (v 3 ) n 1

VC n 

در رابطه  7کمیت  VCواحدی ندارد و بهصورت عدددی اسدت .کمیدت
 VCدرصورتی محاسبه میشود که شاخص  FDCکمتر از  1/31باشدد.
دراینحالت روند محاسبه این کمیت آغاز میگردد .در حالت عادی ،این
شاخص مقداری بسیار نزدیک  1خواهد داشت و بعدد از وقدوع خطدای
نزدیک به رله با مقاومت صفر ،این مقدار بسدیار کدم مدیشدود کده بدا
مقایسه آن با مقدار آستانه ازپیشتعیینشده ،خطا نزدیک بدا مقاومدت
صفر در خط انتقال قابل شناسایی خواهد بود.
()8

VC n  TH 2  Fault

در رابطه  8کمیت  TH2مشخصکننده مقدار آستانهای است کده بدرای
شناسایی خطا در شرایط مذکور درنظر گرفته شدده اسدت .مقددار ایدن
آستانه نیز با بهرهگیری از روش آستانهیابی اتسو [ ،]11عدد  1/3اختیار
گردیده است .برای نمونده در شدکل  4نتدایج بدرای خطدای سدهفاز بدا
مقاومت صفر نمایش داده شده است.
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فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در شکل  1نشدان داده شدده اسدت.
همانطورکه در این شکل مشخصشده ،اولین مرحله از روش پیشنهادی
نمونهبرداری از ولتا و جریان هر فاز است .در مرحله بعد کمیدت p 3

مطابق با رابطه  2محاسبه میگردد .مرحله سوم شامل محاسبه مقددار
 MA nمطدابق بدا رابطده  3اسدت .در مرحلده چهدارم شدداخص FDC
محاسبه خواهد شد .درصورتیکده ایدن شداخص از مقددار آسدتانه 1/1
بیشتر بود ،خطا در خط انتقال شناسایی میشود .شاخص کمکدی VC
نیز زمانی محاسبه میشود که شاخص  FDCمقدداری کمتدر از 1/31
داشته باشد .درصورتیکه مقدار این شاخص کمکی کمتر از  1/3باشدد،
خطای نزدیک به محل رله با مقاومت صفر نیدز تشدخیص داده خواهدد
شد.

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

مدلسازیشده در شکل  1مشخص شده است .ایدن سیسدتم دارای دو
نراتور ،چهار ترانسفورمر و دو بار متصل به باسهدای  4و  1اسدت کده
مشخصات کامل این تجهیزات در ادامه آورده شده است:
 نراتورها :ولتا نامی خطبهخط برابدر  21کیلدو ولدت ،تدوان اتصدال
کوتاه سه فاز برابر  1111مگا ولت آمپر ،فرکانس  11هرتز و نسدبت
 X/Rبرابر  ،.11زاویه فاز ولتا های نراتور  1و  2بهترتیب برابر صفر
و  -11درجه است.

نمونهبردار از تا
iC

vC

جریان ر از

vB iB

vA i A

م اسبه

P3  v A  i A  v B  i B  v C  i C

م اسبه  MAnب رابطه ) (3برا
پنجره

ر

م اسبه

MA n
MA n 1

FDC n 

خیر

یا

FDC n  0.95

خیر

بله

یا
FDC n  TH 1
بله

یا
VCn TH 2

بله

TH 1  1.1
TH 2  0.9

تشخیص خطا

شکل  :5فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

شکل  :4سیگنال p 3

 v 3 ،FDC،و  VCبرای خطای سهفاز

نزدیک به رله با مقاومت ناچیز

 -3سیستمهای تحت مطالعه
در این قسمت پنج سیستم مختلف مورد اسدتفاده بدرای ارزیدابی روش
معرفی میشوند .این سیستمها عبارتند از :سیستم  1باسه نمونه ،خدط
دومداره نمونه ،سیسدتم  3باسده اسدتاندارد  ،IEEEسیسدتم  33باسده
استاندارد  IEEEو دادههای آزمایشگاهی .در ادامه اطالعات تکمیلی هر
سیستم آورده خواهند شد.
 -1-3سیستم اول :سیستم  5باسه نمونه
سیستم  1باسه نمونه ،سیستم معرفیشده در مرجدع [ ]17اسدت .ایدن
سیسددتم در نرمافددزار سددیمولینک متلددب ()MATLAB/SIMULINK
شبیهسددازی شددده اسددت .شددماتیک دیدداگرام تددکخطی سیسددتم

Serial no. 84

 ترانسفورمرها :با توان نامی  111مگاولتآمپر ،نسبت ولتا 21/231
کیلوولت با اتصال مثلث-ستاره زمین شده ،امپدانس اولیه و ثانویده
برابر  1/11+j1/3 Ωو  1/337+j2/12 Ωو جریان مغناطیسکنندگی
ناچیز
 خطوط :امپدانس همه خطوط برابر  1/12+j1/11 Ω /kmو ظرفیدت
خازنی قابلصرفنظر ،طدول خطدوط  1-4 ،3-4 ،2-3 ،1-2و 2-5
بهترتیب برابر  21 ،11 ،31 ،11و  21کیلومتر
 بارها :ولتا خطبهخط نامی  21کیلوولت ،فرکانس  11هرتدز ،تدوان
اکتیو و راکتیو بار  1برابر  411 MWو  111 MVArو توان اکتیو و
راکتیو بار  2برابر  111 MWو 11 MVAr
خط انتقال مدورد بررسدی در شبیهسدازیهدای انجامگرفتده ،خدط
وصلکننده باسهای  1و  2است .نمونهبرداری از سدیگنالهای ولتدا و
جریان با استفاده از اندازهگیرهای نصبشدده در ابتددای ایدن خدط بدا
فرکددانس نمونددهبرداری  11kHzصددورت گرفتدده اسددت .بددرای ارزیددابی
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الگوریتم پیشنهادی در این سیستم از بیش از  411داده که از شدرایط
مختلف خطا بهدستآمده ،استفاده شده است.
Bus5

Bus1

Bus2

Load1

V, i

G1
Load2

G2
Bus4

Bus3

شکل  :6سیستم  5باسه نمونه []11

 -2-3سیستم دوم :خط دومداره نمونه
خط دومداره معرفیشده در این قسمت ،برای بررسی اثر متقابل خطوط
انتقال مورد استفاده قرارگرفته است [ .]18ولتدا خطدوط انتقدال 221
کیلوولت با فرکانس  11هرتز بوده و طول آنها  111کیلدومتر در نظدر
گرفته شده است .همچنین دو نراتور در دو سدمت خدط انتقدال قدرار
دارند که قدرت اتصال کوتاه آنها  1221گیگا ولت آمپر بدوده و نسدبت
 X/Rبرابر  11است .مدل خط انتقال دو مداره استفاده شده ،مدل خط
انتقال بلند درنظر گرفته شده است .نمونهبرداری از سیگنالهای ولتا و
جریان با استفاده از اندازهگیرهای نصبشدده در ابتددای ایدن خدط بدا
فرکانس نمونهبرداری  11kHzصورت گرفتهاست .ایدن سیسدتم نیدز در
نرم افدزار سدیمولینک متلدب ( )MATLAB/SIMULINKشبیهسدازی
شده است .تعداد دادههدای ایدن سیسدتم بدرای ارزیدابی الگوریتمهدای
پیشنهادی بیش از  111داده برای هدر مددار یعندی  311داده در کدل
است .شماتیک تکمداره در شکل  7و اطالعات ایدن خدط دومدداره در
جدول 1آورده شده است:
جدول  :1پارامترهای خط انتقال دو مداره شبیهسازی شده []11
1/11110

مقاومت توالی مثبت R1, Ω/km

1/2111

مقاومت توالی صفر R0, Ω/km

1/21152

مقاومت توالی صفر متقابل R0m, Ω/km

1/11102014

اندوکتانس توالی مثبت L1, H/km

1/11132120

اندوکتانس توالی صفر L0, H/km

1/1121112

اندوکتانس توالی صفر متقابل L0m, H/km

1/2511×11-1

خازن توالی مثبت C1, F/km

1/1555×11-0

خازن توالی صفر C0, F/km

-2/1444×11-0

اندوکتانس توالی صفر متقابل L0m,H/km

مدار 1

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

به باسها با فرکانس  11هرتز است .ولتا سمت اولیه ترانسفورمرها 18
کیلوولت و سمت ثانویه آنهدا  231کیلوولدت اسدت .پارامترهدای ایدن
شبکه در مرجع [ ]13آورده شده است (شکل  .)8خط انتقال مدوردنظر
در شبیهسازیها ،خط انتقال متصلکننده باسهای  7و  8اسدت .بدرای
ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی در ایدن سیسدتم از بدیش از  211داده
که از شرایط مختلف خطا بهدستآمده ،استفاده خواهد شد .الزمبهذکر
است که فرکانس نمونهبرداری در این سیستم نیز برابدر مقددار 11kHz
درنظر گرفته شده است.
Load C
3

T3

8

6

T2

2
G2

7

G3

9

5

Load B

Load A

4

T1

1
G1

شکل  :1سیستم  0باسه استاندارد ]10[ IEEE
 -4-3سیستم چهارم :سیستم  30باسه استاندارد IEEE

سیسدددتم  33باسددده اسدددتاندارد  IEEEیکدددی از شدددبکههای انتقدددال
مورداستفاده در مطالعات مختلف سیستمهای قدرت است .این سیستم
دارای  11نراتور 12 ،ترانسفورمر 41 ،خط انتقال 33 ،بداس و  21بدار
متصل به باسها است .ولتا سمت ثانویه ترانسفورمرها  341کیلوولدت
است .پارامترهای این سیستم در مرجع [ ]1بیانشده است (شدکل .)3
خط انتقال موردنظر در شبیهسازیهدا ،خدط بدین باسهدای  21و 21
است .برای ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی در این سیسدتم از بدیش از
 111داده که از شرایط مختلف خطا بهدستآمده ،استفاده خواهد شدد.
الزمبهذکر است که فرکانس نمونهبرداری در این سیستم نیز برابر مقدار
 11kHzدرنظر گرفته شده است.

CT
PT

G2

ر ه دیستان

G1

PT

مدار 2

CT

شکل  :1خط دومداره نمونه []11
 -3-3سیستم سوم :سیستم  0باسه استاندارد IEEE

سیستم  3باسه استاندارد  IEEEیکی از سیسدتمهایی اسدت کده بدرای
ارزیابی و اعتبارسنجی در مطالعات گذرا و حفداظتی در سدالهای اخیدر
توسط مراجع مختلف [ ]13 ،3مورد توجده بدوده اسدت .ایدن سیسدتم
دارای  3نراتور ،سه ترانسفورمر 1 ،خط انتقال 3 ،باس ،سه بار متصدل

Serial no. 84

شکل  :0سیستم  30باسه استاندارد ]1[ IEEE
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 -5-3سیستم پنجم :دادههای آزمایشگاهی
بهمنظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از سیستم سادهای در آزمایشگاه
استفاده شده است  .این سیستم از دو ترانسفورمر کاهنده در دو طرف
یک خط انتقال تشکیل شده است .برای مدلسازی خط انتقال از
مقاومت متغیر ،خازن ،سلف و مقاومتهای مناسب استفاده شده است.
برای نمونهبرداری از جریان و ولتا این سیستم آزمایشگاهی از یک
دیتاالگر که بهطور همزمان از سیگنالهای ولتا و جریان نمونهبرداری
میکند ،استفاده میشود .نرخ نمونهگیری این دیتاالگر  111نمونه در
یک سیکل قدرت (فرکانس نمونهبرداری  )7/8kHzاست .شکل 11
سیستم پیادهسازیشده در آزمایشگاه همراه با اطالعات ذکرشده برروی
ادوات آن را نشان میدهد .برای ایجاد خطاهای مختلف ،تغییرات زمان
وقوع خطا ،مقاومت خطا و مکان خطا در نظر گرفته شده است .برای
ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی با توجه به دادههای عملی از بیش از
 11داده که از شرایط مختلف خطا بهدستآمده ،استفاده میشود.

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

خطا در آن رخ داده (اولین داده مرتبط با خطا در این پنجره وارد شده)
و دایره سبزرنگ ،نشانگر پنجرهای است که خطدا تشدخیص داده شدده
است .پنجرهها در این الگوریتم بهاندازه یک میلیثانیه جابجا میشدوند،
پس میتوان گفت تفاوت شماره پنجرهای که خطا شناساییشده و خطا
رخداده ،مشخصکننده زمان تأخیر شناسدایی خطدا بدوده اسدت .بدرای
مثال در خطای تکفاز در شکل  ،11در پنجره  212خطدا رخداده و در
پنجره شماره  211خطا شناسایی شده اسدت .درنتیجده میدزان تدأخیر
روش پیشنهادی در این حالت  3میلیثانیه است .برای خطاهای دیگدر
نیز ،روند بههمینترتیب خواهد بود.

شکل  :11سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای تکفاز با مقاومت ناچیز

شکل  :11سیستم پیادهسازیشده در آزمایشگاه

 -4شبیهسازی و نتایج
بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی تشخیص خطا ،از دادههای
بهدستآمده از سیستمهای قسمت قبل در شرایط مختلف استفاده
میشود .این شرایط عبارتند از :انواع مختلف خطا ،خط دومداره و تأثیر
اندوکتانس متقابل ،خطا با مقاومت باال ،تغییرات بار یا کلیدزنی آن،
وجود نویز در سیگنالهای مورداستفاده ،خطای خارجی ،بروز نوسان
توان ،انجام عملیات تکفاز در خط انتقال ،خطای بین دو مدار در
سیستم دو مداره ،خطای نزدیک به رله ،تغییر فرکانس ،خروج از
سنکرونیزم ،اشباع ترانسفورمر جریان و دادههای آزمایشگاهی.
برای سنجش عملکرد روش پیشنهادی ،شدرایط مدذکور بدهترتیب
موردبررسی قرار گرفتده و بدرای نمونده خروجدی روش در نمودارهدایی
نشان داده خواهد شد .در انتها نیدز نتدایج بهصدورت جددول بدرای هدر
سیستم اراهه میگردد.

شکل  :12سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای دوفاز به زمین با مقاومت
ناچیز

 -1-4ارزیابی تأثیر انواع مختلف خطا
در شکلهای  11الی  ،14چهار نوع خطای مختلف در سیستم  1باسه
نمونده شبیهسددازیشددده و کمیددت  p 3و شدداخص

پیشددنهادی FDC

مرتبط برای هر چهار نوع نمایش داده شده است .در این حالت مقاومت
خطا ناچیز در نظر گرفتهشده و لحظه وقوع خطا زمان  221میلی ثانیه
است .دایره آبی رنگی نشان دادهشده ،بیانگر  FDCپنجدرهای بدوده کده

Serial no. 84

شکل  :13سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای دوفاز به هم با مقاومت
ناچیز
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یک خطای سهفاز با مقاومدت  211اهدم در سیسدتم اول نمدایش داده
شده است .در این شکل مشدخص اسدت کده روش پیشدنهادی بعدد از
گذشت یک میلیثانیه خطا را شناسایی کدرده اسدت .بیشدترین مقددار
مقاومت خطایی که این الگوریتم قادر به شناسایی بوده بهترتیب مقددار
 181 ،231 ،211و  131اهم برای سیستم اول تا چهارم است.

شکل  :14سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای سه فاز با مقاومت ناچیز

 -2-4ارزیابی تأثیر خط دومداره
خطوط دومداره در سطح وسیع در شبکههای انتقال در حدال اسدتفاده
هستند .در این نوع خطوط به علت وجود اندوکتانس متقابل بین آنهدا
مشکالتی از قبیل تشخیص اشتباه مدار دارای خطا و ندوع خطدا وجدود
دارد .الگوریتمهای تشخیص خطا در این نوع خطوط باید مدار خطدادار
را از مدار سالم تشدخیص داده و بده اشدتباه عمدل نکندد .در ایدن ندوع
خطوط ،نمونهبرداری از سیگنالهای ولتا و جریان در یک مرکز انجدام
میگیرد .در این حالت سیگنال ولتا در دو مدار مشابه بوده اما سیگنال
جریان بهعلت وجود کوپل متقابل بین دو مدار ،متفاوت است .بندابراین
سیگنال  p 3و شاخص  FDCنیز متفاوت خواهد بود.
در شکل  11نتایج الگوریتم پیشنهادی برای سیستم دوم در حالت
خطای تکفاز بهصورت نمونه نمایش داده شدده اسدت .همدانطور کده
دیددده مدیشددود مدددار خطددادار بهسددرعت شناسددایی شددده و الگددوریتم
پیشنهادی در مدار سالم نیز به اشتباه عمل نکرده است .در این حالدت
خطای شبیهسازی بر روی مدار  1بوده که شاخص  FDC1برای مددار
 1و شاخص  FDC2برای مدار  2در نظر گرفتده شدده اسدت .در ایدن
حالت مقاومت خطا  11اهم بوده و پنجره شروع خطا  212است.

شکل  :16سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای سهفاز با مقاومت 211اهم

 -4-4ارزیابی تأثیر تغییرات بار یا کلیدزنی آن
همانطور که در شکل  3نشان دادهشده ،سدیگنال  p 3بدرای مدوارد
تغییرات و کلیدزنی بار متفاوت از وقوع خطا در خط انتقال اسدت .ایدن
تفاوت باعث میشود که شاخص  FDCبرای موارد کلیدزنی بار به مقدار
آسدتانه  1/1نرسددیده و بدا خطددا اشدتباه گرفتدده نمدیشددود .شددکل 17
نشاندهنده شاخص  FDCبرای کلیدزنی بار مقاومتی ( 211مگداوات)،
بار مقداومتی سدلفی ( 211مگداوات و  211مگداوار) ،بدار سدلفی (211
مگاوار) ،بار مقاومتی خازنی ( 211مگاوات و  211مگاوار) و بانک خازنی
( 111مگاوار) در سیسدتم اول اسدت .در ایدن شدکل واضدح اسدت کده
الگوریتم پیشنهادی بهدرسدتی توانسدته ایدن مدوارد را بدهعنوان خطدا
شناسایی نکند .نتایج بدرای سیسدتمهای دوم تدا چهدارم نیدز نشدان از
صحت عملکرد روش در این حالت است.

شکل  :15مشخصههای  FDCبرای خطای تکفاز به زمین در خط
دومداره

 -3-4ارزیابی تأثیر خطا با مقاومت باال
وقوع خطا با مقاومت باال از محتملترین حاالت خطا در خطوط انتقدال
است .بهمنظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی در این حالت ،خطا بدا
مقاومتهای مختلف شبیهسازی گردیده است .برای نمونه در شکل 11
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شکل  :11مشخصه  FDCبرای کلیدزنی بارهای مختلف در سیستم اول
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 -5-4ارزیابی تأثیر نویز
وجود نویز در شبکه قددرت و ادوات انددازهگیری ،غیرقابلانکدار اسدت.
برای بررسی اثر نویز ،کارایی روش در نسبت سیگنال به نویز  SNRهای
مختلف بررسی میشود .این کمیت بیانکننده نسبت توان سیگنال بده
توان نویزی است که سیگنال را آلوده میکند که واحد آن دسیبل بوده
و با رابطه زیر قابل محاسبه است:
()3

)) (dB

Ps

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

در خددط انتقددال بددین دو بدداس  2و  5سیسددتم اول موردبررس دی قددرار
میگیرد (این خطا برای رله خط انتقال بین باس  1و  2خطای خارجی
محسوب میشود) .همانطوری که در شکل  22دیده میشود ،این خطا
بعد از  4میلیثانیه تشخیص داده شده است.

(SNR  10 log

Pn

در رابطه  SNR ،3نشاندهنده نسبت سیگنال به ندویز Ps ،نشداندهنده
تددوان سددیگنال مطلددوب و  Pnنشدداندهنده تددوان نددویز اسددت .بددرای
شبیهسازی نویز ،از نویز سفید گوسی استفاده مدیشدود کده اطالعدات
تکمیلی آن در مرجع [ ]21آورده شده است .میدزان  SNRشبیهسدازی
شده به ترتیب  31 ،21و  41دسیبل در نظر گرفته شده است .با توجه
به وجود لگاریتم در تعریف  ،SNRمیزان  21دسیبل بیشدترین مقددار
توان نویز در سه حالت درنظرگرفتهشده است.
شکل  18نشان دهنده سیگنال  p 3برای سه حالت ندویز بدوده و
شکل  13شاخص  FDCمربوطه را نمایش میدهدد .واضدح اسدت کده
حضور نویز باعث اشتباه الگوریتم پیشنهادی نشده است.

شکل  :11کمیت p 3

در حالت حضور نویز برای سیستم اول

شکل  :21سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای خارجی تکفاز به زمین

 -1-4عملکرد در برابر نوسان توان
نوسان توان یکی از مهمترین پدیدههای دینامیکی سیستم قدرت است
که در اثر وقوع برخی اختالالت دینامیکی نظیر تغییدرات ناگهدانی بدار،
اتصالکوتاهها ،اتصال زمین ،عملکرد بازبستها ،عملیات کلیدزنی و غیدره
بهوجود میآید .رخداد این پدیده ممکن است منجر به عملکرد اشدتباه
رلههای دیستانس و قطع نابهجای خطوط انتقال شود که ایدن موضدوع
پایداری سیستم قدرت را به خطر میاندازد .درنتیجده بایدد از عملکدرد
اشتباه رله دیستانس در هنگام نوسان توان جلوگیری شود .بندابراین در
اولین مرحله از حفاظت دیستانس یعنی مرحلده تشدخیص خطدا ،بایدد
نوسان توان از خطا تفکیک دادهشود.
بهمنظور شبیهسازی تأثیر نوسان توان بر عملکرد روش پیشنهادی،
فرض میکنیم در سیستم اول ،زاویه ولتا نراتور  1تا مقدار  45درجده
با فرکانس  1هرتز نوسان کند .این شدرایط ،نوسدان تدوان در شدبکه را
شبیهسازی مینماید .نتیجه این حالت در شدکل  21نشدان داده شدده
است .همانطور که در این شکل واضح است شاخص  FDCبده مقددار
آستانه  1/1نرسیده و این حالت بهعنوان خطا شناسایی نشده است.

شکل  :10مشخصه  FDCدر حالت حضور نویز

 -6-4ارزیابی وقوع خطای خارجی
خطای خارجی خطایی است که در محدوده حفاظتی رله خدط انتقدال
قددرار نداشددته باشددد .بددهمنظور شبیهسددازی عملکددرد روش پیشددنهادی
دراینحالت ،بهعنوان نمونه خطای تکفاز به زمین با مقاومدت  22اهدم
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شکل  :21سیگنال p 3

و  FDCبرای حالت وقوع نوسان توان

 -1-4عملکرد در برابر خطا پس از انجام عملیات تکفاز
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عملیات تکفاز در خط انتقال ممکن است برای بهبدود پایدداری گدذرا
مورد استفاده قرار گیرد .در این شدرایط تنهدا فداز خطدادار در خطدای
تکفاز به زمین تریپ داده و دو فاز سالم دیگر وظیفده انتقدال تدوان را
برعهده میگیرند .در این حالت ممکن است عدمتعادل در سیگنال ولتا
و جریان ایجاد شود .این موضوع درنهایت میتواند باعث ایجداد مشدکل
در توابع حفاظتی ازجمله تشخیص خطا در خط انتقال گردد.
برای بررسی عملکدرد روش پیشدنهادی در شدرایط پدس از انجدام
عملیات تکفاز ،دو حالت زیر در سیستم اول فدرض میشدود (در ابتددا
فرض بر این است که فاز  Aبهعنوان فاز خطادار از سیستم جداشدده و
فازهای  Bو  Cتوان را انتقال دهند):
 .1وقوع خطای تکفاز به زمین در سیستم دو فازه
 .2وقوع خطای دوفاز به هم یا دوفاز به زمین در سیستم دوفازه
شکل  22و  23بهترتیب نشاندهنده نتایج الگوریتم در حالدت  1و
 2است .همانطور که در این شکلها دیدده میشدود روش پیشدنهادی
بهسرعت (بهترتیب با تأخیر زمانی  2و  1میلیثانیه) خطدا را شناسدایی
کرده است.

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

پیشنهادی در زمان وقوع خطدای بدین دو مددار در خطدوط دومدداره،
حاالت زیر در نظر گرفته شده است:
 .1وقوع خطای دو فاز به هم A1B2
 .2وقوع خطای دو فاز به زمین A1B2G
شکل  24نشاندهنده نتایج ارزیابی روش در حالدت  1و شدکل 21
این نتایج را برای حالت  2نشان میدهد .در هر دو شدکل واضدح اسدت
که روش بهدرستی وقوع خطا را در هر دو مدار تشخیص میدهد.

شکل  :24مشخصههای  FDCبرای خطای بین دو مدار  A1B2در خط
دومداره

شکل  :22سیگنال p 3

و  FDCبرای حالت خطای تکفاز به زمین

پس از انجام عملیات تکفاز
شکل  :25مشخصههای  FDCبرای خطای بین دو مدار  A1B2Gدر خط
دومداره

 -11-4ارزیابی تأثیر خطای نزدیک به رله

شکل  :23سیگنال p 3

و  FDCبرای حالت خطای دوفاز به زمین پس

از انجام عملیات تکفاز

 -0-4ارزیابی تأثیر خطای بین دو مدار در خطوط دومداره
رله حفاظتی در خطوط دومداره باید در زمان خطای بین دو مدار ،هدر
دو را بهعنوان مدار خطدادار شناسدایی کنندد .بدهمنظور ارزیدابی روش

Serial no. 84

خطاهای نزدیک به رله یکی از خطرنا ترین انواع خطا بدوده کده بایدد
بهسرعت توسط سیستم حفداظتی شناسدایی شدود .همدانطور کده در
قسمت  1-2بیان شد روش پیشنهادی ،خطا بدا مقداومتی در حددود 2
اهم را با استفاده از شاخص  FDCشناسایی میکند .اما وقوع خطدا بدا
مقاومت صفر باعث میگردد که مقدار این شاخص به حدد آسدتانه 1/1
نرسد .در این حالت مقدار این شاخص کمتر از  1/31خواهدد بدود کده
باعث میشود روند استفاده از شاخص کمکی  VCفعال گردد.
شکل  21نشاندهنده عملکرد الگدوریتم بدرای خطدای تکفداز بدا
مقاومت صفر در سیستم اول است .همانطور که واضح اسدت شداخص
 FDCکمتر از  1/31بوده و شاخص  VCبعد از گذشدت  4میلیثانیده
بهدرستی خطا را شناسایی کرده است.
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شکل  :21سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای سهفاز با درنظرگرفتن

تغییر فرکانس به  41هرتز

شکل  :26سیگنال p 3

 v 3 ،FDC،و  VCبرای خطای سهفاز

نزدیک به رله با مقاومت ناچیز
شکل  :21سیگنال  p 3و  FDCدر حالت خروج از سنکرونیزم

 -11-4ارزیابی تأثیر تغییر فرکانس
در شرایط عادی و غیرعادی شبکه همانندد تغییدر بدار شددید و خطدا،
فرکانس شبکه قددرت تغییدر میکندد .ایدن تغییدرات درصدورتیکه در
محدوده مجداز ( 44/5تدا  52/5هرتدز) باشدد ،تجهیدزات تثبیتکنندده
فرکانس وارد عمل نشده و در شدرایطی کده فرکدانس از ایدن محددوده
خارج شود ،این تجهیزات فرکانس را تثبیت خواهند نمود .چه تغییرات
فرکانس در محدوده مجاز و چده تغییدرات وسدیعتر آن تدا زمدانی کده
تجهیزات فرکانس را دوباره بده محددوده مجداز برگردانندد ،نیداز اسدت
الگوریتمهای تشخیص خطا کارایی خود را حفی نمایند.
برای شبیهسازی تأثیر حاالت مختلف تغییر فرکدانس بدر عملکدرد
روش پیشدنهادی از  4حالدت تغییددر فرکدانس در محدددوده 𝑧𝐻 ±2از
فرکانس اصلی شدبکه ( ،51/5 ،51 ،52/5 ،52 ،44/5 ،44 ،44/5 ،44و
 52هرتز) استفاده میشود .نتایج این شبیهسازی نشدان مدیدهدد کده
عملکرد روش پیشنهادی تحتتاثیر تغییر فرکانس بههنگام وقوع خطدا
نبوده و الگوریتم پیشنهادی کارایی خود را حتی در بیشترین تغییدرات
فرکانس نیز حفی نموده است .یکی از نتایج این ارزیدابی در شدکل 22
برای حالت فرکانس  44هرتز اراهه گردیده اسدت .در ایدن شدکل دیدده
میشود که خطا بعد از گذشت  4میلیثانیه شناسایی شده و الگدوریتم
پیشنهادی ،کارایی خود را در بیشترین حالت تغییر فرکانس نیز حفدی
نموده است.

Serial no. 84

 -12-4ارزیابی تأثیر خروج از سنکرونیزم
پدیده خروج از سنکرونیزم میتواند به دو دلیل عمده خروج از همگامی
و یا قطع تحریک رخ دهد .زمانی که سنکرونیزم یک نراتور با سیسدتم
از دست برود ،امکان ادامه عملکدرد پایددار آن وجدود نددارد و بایسدتی
بهسرعت از سیستم جدا شود تا از آسیب به تجهیز جلوگیری بده عمدل
آید ،لذا شناسایی و تشدخیص وضدعیت خدروج از سدنکرونیزم یکدی از
حفاظتهای اساسی نیروگاه است .حفاظت نراتورها در مقابدل پدیدده
خروج از سنکرونیزم عمدتًا بر عهده توابع حفاظتی نیروگاهی مبتنی بدر
اندازهگیری امپدانس در پایانه نراتور است.
بهمنظور شبیهسازی تأثیر خروج از سدنکرونیزم بدر عملکدرد روش
پیشنهادی ،از سیستم چهارم مقاله برای نمونه استفاده میشدود .بدرای
شبیهسازی این پدیده فرض میکنیم که خطای سهفازی در خط انتقال
بین دو باس  2و  3رخ دهد .در این حالت نراتور متصدل بده بداس 32
( نراتور  )4بهعلت تغییر زاویه رتور از سدنکرونیزم خدارج خواهدد شدد.
واحد تشخیص خطا در رله موجود خط مورد مطالعه (خط انتقال بدین
باس  21و  ) 21در ایدن حالدت ،تغییدرات جریدان و ولتدا ورودی و در
نتیجه تغییر در سیگنال توان لحظدهای اکتیدو را تجربده خواهدد کدرد.
شکل  28نشاندهنده تغییرات سیگنال  p 3و شاخص  FDCدر ایدن
حالت است .همانطوریکه در این شکل مشخص است ،مقادیر شاخص
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 FDCکمتر از مقدار آستانه بدوده و روش پیشدنهادی بهدرسدتی ایدن
حالت را بهعنوان خطا شناسایی نکرده است.
 -13-4ارزیابی تأثیر اشباع ترانسفورمرهای جریان
اشددباع ترانسددفورمرهای اندددازهگیری جریددان ( )CTیکددی از شددایعترین
حاالت ممکن در زمان وقوع خطا در خطوط انتقدال اسدت .اشدباع CT
میتواند اطالعدات مفیدد سدیگنالهای مورداسدتفاده در الگوریتمهدای
حفاظتی را از بین ببرد و منجر به عملکرد اشتباه آنها شود.
با توجه به نکات فوق ،اثر اشباع این ترانسفومرها در ارزیدابی روش
پیشنهادی لحاظ گردید که نتدایج نشداندهنده صدحت عملکدرد روش
پیشنهادی میباشند .برای نمونه یک حالت از خطای دوفاز بده هدم بدا
درنظرگرفتن مورد مذکور در شکل  23نمایش داده شده است که خطا
بعد از گذشت  3میلیثانیه بهدرستی شناسایی شده است.

شکل  :21سیگنال p 3

و  FDCبرای خطای دوفاز به هم در حالت
اشباع CT

برای ارزیابی نهایی ،الگوریتم پیشنهادی تشدخیص خطدا بده دادههدای
آزمایشگاهی اعمال گردید .نمودار ولتا و جریان یک نمونده از خطدای
پیادهسازیشده  ،برای یکی از فازها (فاز خطادار) در لحظه وقوع خطای
تکفاز به زمین در شکل  23نمایش داده شده است .با توجه مشخصده
 FDCنشاندادهشده در شکل  ،31میتوان گفت الگدوریتم پیشدنهادی
بهسرعت خطا را تشخیصداده و بهدرستی عمل کرده است.

)

)

(2

در سیستم آزمایشگاهی

 -15-4جمعبندی و بحث در نتایج
در این قسمت نتایج عملکرد روش پیشنهادی برای تمامی دادههای هر
پددنج سیسددتم در جدددول  2آورده شددده اسددت .نتددایج در ایددن جدددول
بهصورت میانگین زمان تشدخیص خطدا برحسدب میلدیثانیده و دقدت
تشخیص خطا برحسب درصد اراهه شده است .میانگین زمان تشدخیص
خطا از میانگینگیری زمان شناسایی برای تمام دادههای هدر سیسدتم
بهدستآمده و دقت تشخیص خطا نیز از میانگین دقت روش در تمامی
حاالت مذکور محاسدبه شدده اسدت .همدانطوری کده در ایدن جددول
مشخص است ،تأخیر زمانی روش پیشنهادی در حدود  2/7میلدیثانیده
بوده و دقدت آن بدیش از  38درصدد اسدت .بیشدترین میدانگین زمدان
تشخیص خطا ایدن روش در دادههدای آزمایشدگاهی بدوده کده درصدد
تشخیص خطای آن نیز به نسبت بقیه سیستمها کمتر است.
جدول  :2نتایج روش پیشنهادی تشخیص خطا در چهار سیستم معرفیشده

 -14-4ارزیابی دادههای آزمایشگاهی

(1

شکل  :31کمیت p 3

و مشخصه  FDCبرای خطای تکفاز به زمین

Fault
Occurrence

سیستم

سیستم

سیستم

سیستم

سیستم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

3/12

2/61

2/63

2/51

2/65

%06/61

%00

%01

%.01

%00

میانگین زمان
تشخیص خطا
()ms
دقت تشخیص
خطا (درصد)

 -5مقایسه با روشهای پیشین
در این قسمت کارایی الگوریتم پیشنهادی با هفت الگوریتم مطرحشدده
پیشین مقایسه میشود .بدرای ایدن منظدور ابتددا اصدول ایدن روشهدا
بهصورت اجمالی بیانشده ،سپس عملکرد آنها بدا اسدتفاده از تمدامی
دادههای سیستمهای معرفیشده ارزیابی میگدردد .در انتهدا نتدایج در
جدول  3که در ادامه آورده میشود ،اراهه خواهد شد.
 -1-5روش الف :مقایسه هر نمونه سیگنال جریان با نمونه قبلل

Time:10ms/Div

CH2:0.1A/Div

CH1:5V/Div

شکل  :20نمودار ولتاژ و جریان عملی فاز خطا دار در خطای تکفاز به
زمین سیستم آزمایشگاهی

Serial no. 84

[]21
این روش یکی از سادهترین روشهای مطرحشده برای شناسدایی خطدا
در خطوط انتقال است .مبنای این روش ،تفاضدل هدر نمونده بدا نمونده
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قبلی سیگنال جریان در نظر گفته شده است [ .]21در شرایط عملکدرد
عادی شبکه ،تفاضل دو نمونده متدوالی مقدداری ثابدت داشدته و روندد
سینوسدی خدود را طددی مدیکنددد ،امدا در شدرایط وقددوع خطدا ،تغییددر
قابلمالحظهای در کمیت تفاضلی ایجادشده و از مقایسه این مقددار بدا
مقدار آستانه ازپیشتعیینشده ،خطا قابلشناسایی خواهد بدود .رابطده
ریاضی این روش بهصورت زیر قابلنمایش است:
()11

)SBS ( k )  i ( k )  i ( k  1
SBS ( k )  TH  Fault

در رابطه  ،11کمیت  SBSمشخصکننده تفاضل هر نمونده جریدان بدا
نموندده قبلددی آن اسددت .همچنددین کمیددت  kمشددخصکننده نموندده
موردبررسی برای تشخیص خطا است .جریان نمونه  kنیز با ) i(kنمایش
داده شده است .از معایب این روش میتوان بده تأثیرپدذیری شددید از
نویز موجود در شبکه ،سختی انتخاب مقدار آستانه ،تشخیص به اشتباه
کلیدزنی بار و خازن و  ...اشاره نمود.
 -2-5روش ب :مقایسه هر نمونه سیگنال جریان با نمونه یلک
سیکل قبل []21
این روش بر پایه مقایسه هر نمونه سیگنال جریان با نمونه متناظر یک
سیکل قبل است [ .]21مقدار این تفاضل در حالت عادی شبکه بسدیار
ناچیز و نزدیک به صفر بوده اما در هنگام وقوع خطا ،این کمیت مقددار
قابلمالحظهای پیدا میکند .برای تشخیص خطا ،کمیت معرفیشده بدا
مقدار آسدتانه ازپیشتعیینشدده مقایسهشدده و درصدورت بیشدتربودن
کمیت تفاضلی ،خطا شناسایی خواهد شد .رابطه ریاضی ایدن روش بده
شرح زیر است:
()11

)CBC ( k )  i ( k )  i ( k  N  1
CBC ( k )  TH  Fault

در رابطه  ،11کمیت  CBCمشخصکننده تفاضل هر نمونده جریدان بدا
نمونه یک سیکل قبل است .در این روش واضدح اسدت در زمدان وقدوع
خطا ،تغییرات زیادی در خروجی روش مشاهده خواهدد شدد .براسداس
همین تغییرات خطا در خطوط انتقال شناسدایی مدیشدود .عیدب ایدن
روش همانند روش قبل ،تشخیص نابجا تغییرات بار بهعنوان خطا است.
همچنین این روش به بافر یا حافظه یک سیکلی نیاز دارد.
 -3-5روش ج :جمع متحرک یک سیکلی نمونلههای سلیگنال
جریان []22 ،21
در حالت عملکرد عادی شبکه قدرت ،مجموع عدددی نموندههای یدک
سیکل سیگنال جریان بهعلت حالت سینوسدی و متقدارنبودن شدبکه،
مقداری بسیار نداچیز اسدت [ .]22 ،21درهنگدام وقدوع خطدا ،جریدان
تغییرات شدیدی خواهد داشت و مجمدوع نموندههای موجدود در یدک
سیکل صفر نخواهد بود .با استفاده از همین موضوع کمیتی همانند زیر
تعریفشددده و بددا اسددتفاده از مقدددار آسددتانه ازپیشتعیینشددده ،خطددا
شناسایی خواهد شد:

Serial no. 84

تشخیص خطا در خطوط انتقال با استفاده از . . .

k

()12

) i (k



MS ( k ) 

x  k  N 1

MS ( k )  TH  Fault

در رابطه  ،12کمیت  MSمشدخصکننده مقددار عدددی مجمدوع یدک
سیکل سیگنال جریان است .درصورتیکده مقددار ایدن کمیدت از حدد
آستانه بیشتر شود ،خطا در خط انتقال تشخیص داده خواهد شد.
 -4-5روش د :جمع تجمعی نمونههای سیگنال جریان []23
ایددن روش بددهطور وسددیع بددرای تشددخیص و دنبددالکردن خطددا در
فرآیندهای صنعتی درحالاستفاده است .این الگوریتم در واقع ترکیبدی
از روش قبل و روش مقایسه هر نمونه با نمونه یک سدیکل قبدل اسدت
[ .]23رابطه  13نشاندهنده رابطه ریاضی این روش است .همانطورکه
در این رابطه مشخص است ،سیگنال به دو قسمت نموندههای مثبدت و
منفی تقسیم میشود .در مرحله بعدد مشخصدههای  gبدرای تشدخیص
خطا اراهه شدهاند که ماکزیمم جمع تجمعی سیگنالهای تحتبررسدی
است .این روش نیز مانند روشهای قبل به حافظه یک سیکلی نیازمند
است و نحوه عملکرد آن نیدز دقیقدًا شدبیه بده روشهدای قبدل اسدت.
درصددورتیکدده کمیتهددای ) g1(kو ) g2(kکدده معددرف جمددع تجمعددی
نمونههای جریان است ،از مقدار آستانه ازپیشتعیینشده بزرگتر شدد،
خطا شناسایی خواهد شد.
s k (1)  s k
s k (2)  s k

()13

)g k (1)  max( g k 1 (1)  s k (1)  T , 0
)g k (2)  max( g k 1 (2)  s k (2)  T , 0
g k (1) or g k (2)  TH  Fault

 -5-5روش ه :اختالف انرژی تبدیل  Sسیگنال جریان []24
تبدیل  Sیک روش زمان-فرکانسدی اسدت کده بعدد از تبددیل فوریده و
تبدیل موجک مطرح شده است .خروجی تبددیل  Sبهصدورت مداتریس
مختلطی اسدت کده اطالعدات مربدوط دامنده برحسدب زمدان و دامنده
برحسب فرکانس را در خود دارد .اعمال تبدیل  Sبه سدیگنال جریدان،
اطالعات مفیدی برحسب زمان و فرکانس را در اختیار قرار میدهد.
وقوع خطا در خط انتقال باعث تغییر در دامنده برحسدب فرکدانس
تبدیل  Sسیگنال جریان میشود که ایدن تغییدرات ایدده اصدلی روش
مطرحشددده در مرجددع [ ]24اسددت .روش پیشددنهادی در ایددن مرجددع
براساس تغییر انر ی تبدیل  Sسیگنال جریان خطا بدرای ندیم سدیکل
قبل از خطا و نیم سیکل بعد از خطا است .با مقایسده اخدتالف اندر ی
مذکور برای هر فاز با یک مقدار آستانه ازپیشتعیینشده خطا تشخیص
داده میشود .الزمبهذکراست که انر ی سیگنال در واقع مجمدوع تدوان
دوم دادههای هر سیگنال در یک بازه  Nدادهای است.
همانطور که ذکرشد تدأخیر زمدانی ایدن روش بدهعلت ثابدتبودن
پنجره محاسدبه اندر ی ،ندیم سدیکل قددرت بدوده کده ایدن مقددار در
حالتهای مختلف خطا تغییر نمیکند .با توجه به توانایی الگوریتمهای
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جدید در تشدخیص خطدا در کمتدر از  3میلدیثانیده ،ایدن روش جدزو
روشهای کند محسوب میشدود .همچندین ایدن روش بدهعلت روابدط
پیچیده تبدیل  Sبار محاسباتی نسدبتًا زیدادی دارد .امدا تعیدین مقددار
آستانه در این روش در مقایسه بدا دیگدر روشهدا سدادهتر اسدت .ایدن
موضوع به اختالف قابل توجه شاخص معرفدیشدده در حالدت خطدا بدا
حالت عملکرد سالم شبکه برمیگردد .مشدکل تشدخیص کلیددزنی بدار
سنگین بهعنوان خطا در این روش همچنان مشهود است.
 -6-5روش و :تبدیل موجک گسسته سیگنال جریان []25
تبدیل موجک گسسته یکی از تبدیلهای پراستفاده در تجزیه و تحلیل
سیگنالهای سیستم قدرت است .این تبدیل ،سیگنال را از نظر پهندای
باند فرکانسدی بده دو قسدمت فرکدانس پدایین و فرکدانس بداال تجزیده
میکند .در مراحل بعدی تجزیه ،فقط قسمت پهندای باندد مربدوط بده
فرکانس پایین به دو قسمت دیگر تبدیل میشود .در روش پیشدنهادی
مرجع [ ،] 25از تبدیل موجک گسسته جهت تشدخیص خطدا اسدتفاده
شده اسدت  .ایدن روش از تبددیل موجدک مدادر دابچیدز بدرای تجزیده
فرکانسی سیگنال جریان اسدتفاده مدیکندد .در مرحلده بعدد از جمدع
جزییات مرحله سوم سدیگنال تجزیهشدده در یدک پنجدره نیمسدیکلی
بهعنوان شاخص برای تشخیص خطا استفاده مدیشدود .خطدا در خدط
انتقال با استفاده از مقایسه شاخص معرفیشده بدا یدک مقددار آسدتانه
ازپیشتعیینشده شناسایی میشود.
بار محاسباتی این روش در مقایسه با روشهای ساده مطرحشده در
این زمینه بهمراتب بیشتر اسدت .همچندین سدرعت و دقدت ایدن روش
وابستگی شدیدی به مقددار آسدتانه تعیینشدده دارد .بدهطورمثال ایدن
مقدار در شرایط مختلف خطا و سیسدتمهای متفداوت نیداز بده تنظدیم
دوباره داشته تا بتواند عملکرد مناسبی را اراهه دهد .تأثیرپذیری عملکرد
این روش از نویزهای مختلف همانند نویز اندازهگیری و نیاز به انتخداب
فرکانسهای نمونهگیری مختلف در باندهای مختلدف تحلیدل از دیگدر
ضعفهای این روش است.
 -1-5روش ز :اختالف ضریب همبستگی سیگنال جریان []26
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین ندوع و درجده رابطده یدک
متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .مقدار این ضریب ،عددی بدین 1
تا  -1بوده و درصورت عددموجود رابطده بدین دو متغیدر ،صدفر اسدت.
تغییرات سیگنال جریان بعد از خطا و ارتباط آن با شرایط قبل از خطدا
ایده اصدلی روش مطرحشدده در مرجدع [ ]21اسدت .در ایدن روش ،از
اختالف ضریب همبستگی روی دو ندیم سدیکل از سدیگنال جریدان بدا
پالریته یکسان متوالی استفاده شده است.
از معایب این روش میتوان به عملکرد نامناسب در شرایط خطا بدا
مقاومت باال و عدم تشخیص خطا در زمان عبور از صدفر جریدان اشداره
نمود .تشخیص کلیدزنی بار سنگین بهعنوان خطا در شبکه یکی دیگدر
از معایب این روش است.
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 -1-5جمعبندی
هر هفت الگوریتم معرفیشده در تشخیص کلیدزنی بار سدنگین دچدار
مشکل میشوند .علت این موضوع استفاده از سیگنالهای جریان سهفاز
است .شباهت بسیار زیاد سدیگنالهای جریدان در حدین کلیددزنی بدار
سنگین و خطای سهفاز باعث میشود این روشهدا در ایدن شدرایط بده
اشتباه عمل نمایند.
همچنین باید یادآور شد کده دقدت عملکدرد ایدن هفدت روش بده
انتخاب مقدار آستانه برای آنها وابسته بوده و در سیستمهای گوناگون
این مقدار آستانه متفاوت است .این موضوع یکی از معایب این روشهدا
است .هرگونه تغییر در توپولدو ی شدبکه باعدث تغییدر در مقددار پایده
جریان شبکه باعث میشدود .در نتیجده مقدادیر آسدتانه قبلدی در ایدن
حاالت معتبر نبوده و نیازمند تغییر باشدند .سدرعت ایدن روشهدا نیدز
وابستگی زیادی به این مقادیر آستانه دارد و هرگونه تغییری در انتخاب
آن ،میتواند باعث تندترشدن و یا کندترشدن آنها بشود .یکی دیگر از
موارد چالشبرانگیز تشخیص خطای مقاومت باال است کده ایدن هفدت
الگوریتم نتایج متفاوتی در آن خواهند داشت.
روش مقایسه هر نمونه با نمونده قبدل تأثیرپدذیری زیدادی از ندویز
موجود در سیگنالهای جریان دارد .همچنین این روش برای جداسازی
مدار سالم از مدار خطادار در خطوط دومدداره بهشددت ضدعیف عمدل
میکند و توانایی تفکیک این دو حالت از هم را ندارد .این روش توانایی
تشخیص خطای مقاومت باال را نیز ندارد و در بسدیاری از مدوارد آن را
تشخیص نمیدهد.
روش مقایسه نمونه با نمونه یک سیکل قبدل عدالوه بدر مشدکالت
مذکور قبل ،در خطوط دومداره دارای سرعت کافی نیست .دلیدل ایدن
موضوع به انتخاب مقدار آستانه مناسدب بسدتگی دارد ،زیدرا در هنگدام
خطا جریان مدار سالم نیز تغییراتی بههمراه خواهد داشت و درصدورت
انتخاب مقدار آستانه نامناسب ،ممکن بهعنوان مدار خطدادار شناسدایی
شود .تشخیص خطای مقاومت باال در این الگوریتم بستگی بسیاری بده
مقدار آستانه دارد .اگر مقدار آستانه مناسبی انتخداب شدود ،ایدن روش
توانایی شناخت این نوع از خطا را دارد.
روش جمع متحر یک سدیکل جریدان بدهعلت مجمدوعگیری از
تمامی دادههای یک سیکل در هر تکرار ،بدار محاسدباتی سدنگینی بدر
پردازشگر رله اعمال میکند .انتخاب مقددار آسدتانه بدهعلت زیدادبودن
مقدار خروجی روش به هنگام وقوع خطا ،سادهتر است .ایدن روش نیدز
همانند روش قبل درصورت انتخداب مناسدب مقددار آسدتانه ،قدادر بده
شناسایی خطا با مقاومت باال است.
روش جمع تجمعی بهعلت استفاده از دو مشخصه برای نیم سیکل
مثبت و منفی ،بار محاسباتی سنگینی به رله اعمال میکندد .همچندین
وجود مقدار ثابت در این الگوریتم یکی از معایبی اسدت کده باعثشدده
کارایی آن بهشدت به آن وابسته باشد .انتخاب نامناسب این مقدار ثابت
میتواند باعث شود کوچکترین تغییرات بار و یا هدر تغییدر منجدر بده
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کندتر است .اما مشکل انتخاب مقددار آسدتانه در آن دیدده نمدیشدود.
همچنین این روش مانند سایر روشها در موارد کلید زنی بدار سدنگین
به اشتباه عمل کرده و تواندایی تفکیدک آن را از خطدا در خدط انتقدال
ندارد.

نوسان در سیگنال جریان را بهعنوان خطا شناسایی کرده و بده اشدتباه
عمل نماید .این روش همانند روشهای قبل درصورت انتخاب مناسدب
مقدار آستانه ،قادر به شناسایی خطا با مقاومت باال است.
روش اختالف انر ی در تبدیل  Sجریان بهعلت پیچیددگی ،حجدم
محاسباتی زیادی دارد .همچنین این روش در مقایسه با سدایر روشهدا

جدول  -3مقایسه روش پیشنهادی با هفت روش پیشین
حجم

بیشینه زمان
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45
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45

44/5

ه []24

زیاد

4/21

2/45
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41/12
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42/42
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44/3
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4

2/12

1/1

06/61

00

01

01

00

محاسباتی

تشخیص

میانگین

دقت عملکرد در سیستمهای مورد مطالعه ()%

()ms

تشخیص
()ms

روش تبدیل موجک عالوه بر حجدم محاسدباتی نسدبتًا زیداد ،عملکدرد
مناسبی در شرایط نویز در شبکه را دارا نیست .همچنین انتخاب مقدار
آستانه بر دقت و سرعت آن تأثیر زیدادی دارد .در انتهدا روش اخدتالف
ضریب همبستگی با اینحالی که در مقایسه با سدایر روشهدا سدریعتر
است ،از عدم دقت کافی در زمان کلیدزنی بار سنگین برخدوردار اسدت.
در جدول  3عملکرد روش پیشنهادی در پنج سیسدتم معرفدیشدده بدا
روشهای پیشین مقایسه شدده اسدت .همدانطور کده در ایدن جددول
مشخص است ،سرعت روش پیشنهادی کمتر از  2/7میلیثانیه بدوده و
دقت آن بیش از  38درصد است که نشاندهنده کارایی آن در مقایسده
با هفت روش دیگر است.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله روشدی جدیدد بدرای تشدخیص خطدا در خطدوط انتقدال
براساس توان اکتیو لحظهای سهفاز میانگیری متحر اراههشدده .روش
پیشنهادی در پدنج سیسدتم مختلدف مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت و بدا
روشهای پیشین مقایسه گردیدد .نتدایج نشداندهنده دقدت و سدرعت
قابلمالحظه روش پیشنهادی بود .همچندین روش پیشدنهادی شدرایط
چالشبرانگیز تشخیص خطا در خطوط انتقال برای روشهای پیشین را
بهخوبی پوشش داد.
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