87 شماره پیاپی

1398  بهار،1  شماره،49  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی تجاوز بار مبتنی بر مؤلفه سوپرایمپوز
 رلههای دیستانس3توان مختلط برای پشتیبانی عملکرد صحیح زون
 دانشیار،3 استاد؛ مجتبی خدرزاده،2 دانشجوی دکتری؛ محمودرضا حقیفام،1توحید غنیزاده بلندی
t.ghanizadehbolandi@modares.ac.ir - ایران- تهران- دانشگاه تربیت مدرس-و کامپیوتر

 دانشکده مهندسی برق-1
haghifam@modares.ac.ir - ایران- تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-2
khederzadeh@sbu.ac.ir - ایران- تهران- دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشکده مهندسی برق-3
 رلههای دیستانس در شبکه انتقال طی شرایط بحرانی سیستم قدرت همچون تجاوز بار بههعنوان یکهی از عوامه3  عملکرد نامناسب زون:چکیده
 تغییر تهوان عبهوری از خطهو ناشهی از، پدیدههای متقارن همچون وقوع نوسان توان.مهم در تریگرشدن وقوع رخدادهای آبشاری گزارششدهاند
 چهال. رله دیستانس شود3 خروج خطو دیگر و ناپایداری ولتاژ میتواند امنیت سیستم حفاظتی را تهدید کرده و منجر به عملکرد بیمورد زون
 در این مقاله یک شاخص نظارتی مبتنی بر زاویه فاز مؤلفه. تشخیص سریع و مطمئن وقوع خطاهای سهفاز در حین وقوع تجاوز بار است،مهم دیگر
 رلهه دیسهتانس3 سوپرایمپوز توان مختلط ارائه میگردد که از اندازهگیریهای فازور سنکرون بهدستآمده از دو طرف خطو تحهت پوشه زون
 عهدم. شاخص پیشنهادشده قادر به تشخیص سریع خطاهای سهفاز از تجاوز بار در بهازه زمهانی کمتهر از یهک سهیک میباشهد.استخراج میگردد
. زمان وقوع خطا و جبرانسازی سری خط از جمله ویژگیهای کلیدی روش پیشهنهادی اسهت، مکان وقوع خطا،تأثیرپذیری از مقاومت خطای باال
. ارزیابی و مورد تأیید قرار میگیردNew England 39 bus عملکرد صحیح روش پیشنهادی روی سیستم استاندارد
. مؤلفههای تحمیلی خطای سوپرایمپوز، اندازهگیریهای فازور سنکرون، رله دیستانس3  زون، تجاوز بار استاتیکی:واژههای کلیدی
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Abstract: Inappropriate operation of zone 3 distance relays in transmission network during power system stressed condition such as
load encroachment situation have reported as an important factor contributing in triggering the cascading outages. Symmetrical
events such as power swing, power flow transfer resulted from line outage and voltage instability can threaten the security of
protection system and cause the malopertion of zone 3 distance relay. Another challenge is the fast and dependable distinguishing the
three phase faults during the load encroachment condition. In this paper, a supervisory index is presented based on phase angle of
superimposed component complex power which is extracted from synchrophasor measurements obtained from both ends of lines
covered by zone 3 distance relay. The proposed index has the proficiency in fast detection of three phase faults from load
encroachment in less than one cycle. Unaffected by high fault resistance, fault location,fault inception angle and series compensation
capacitor are the outstanding features of the proposed index. The validity of the proposed scheme is confirmed on 39-bus New
England test system.
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 -1مقدمه
امروزه با گسترش تجدید سهاختار در سیسهتمهای قهدرت ،شهبکههای
انتقال به جهت انتقال ماکزیمم توان و دست یهافتن بهه حهداک ر سهود
ناشی از انتقال توان در بازار برق ،نزدیک به محدودیتهای بهرهبرداری
خود قرار دارند .در چنین شرایطی مهندسین حفاظت جههت تنظهیم و
هماهنگی مطمئن سیستمهای حفاظتی طی شهرایط بحرانهی سیسهتم
قدرت با یک چال جدی روبرو هستند .زون  3رله دیستانس بههعنوان
حفاظت پشتیبان شبکه انتقال ،بهدلی ویژگی اضافه بهرد آن بیشهتر از
زون  1و  2واحد دیستانس ،در معرض عملکرد بیمهورد ناشهی از ورود
امپدانس بار به ناحیه حفهاظتی آن قهرار میگیهرد .شهرایطی همچهون
وقوع نوسان توان ناشی از عملیات کلیدزنی ،بارگذاری سنگین ناشهی از
توزیع مجدد توان در اثر خروج خطو دیگر و ناپایداری ولتاژ میتوانهد
منجر به ورود امپدانس دیدهشده توسط زون  3به ناحیه حفهاظتی رلهه
شههده و سههبب عملکههرد نههامطلو آن گههردد .بررسههی دلیهه وقههوع
خاموشیهای گسترده در سراسر جهان نشان میدهد که در  75درصد
موارد ،عملکرد بیمورد زون  3منجر به گسترش خروجهای آبشهاری و
درنتیجه وقوع خاموشیهای سراسهری شهده اسهت .خاموشهی جهوالی
 2012هند و خاموشهی  14آگوسهت  2003آمریکها ناشهی از عملکهرد
بیمورد زون  3در اثر تجاوز بار بوده است [ .]2 ،1چهال دیگهری کهه
سیستم حفاظتی زون  3رله دیستانس با آن مواجه است عدم تشخیص
خطاهای سهفاز رخداده در حین شرایط تجاوز بار استاتیکی و دینامیکی
میباشد .روش متداول بلوک عملکرد زون  3طی شرایط نوسهان تهوان
توسط رله  ،PSBبهدلی عدم امکان تشخیص مطمئن و سریع خطاهای
سهفاز رخداده حین نوسان توان میتواند منجر به کاه قابلیت اعتماد
سیستم حفاظتی گردد [ .]3تغییر شک مشخصهه زون  3و یها محهدود
کردن قسمتی از آن نیز بهعنوان راهکاری بهرای جلهوگیری از عملکهرد
بیمورد رله در شرایط تجاوز بار اسهتاتیکی پیشهنهاد شهده اسهت [.]4
بااینوجود طرح مذکور قابلیت اعتمهاد رلهه بهرای تشهخیص خطاههای
سهفاز با مقاومت بهاال را کهاه میدههد و از طرفهی امکهان عملکهرد
بیمورد رله همچنان برای شرایط بارگهذاری سهنگین بها ضهریب تهوان
پایین وجود خواههد داشهت؛ بنهابراین بههمنظور کهاه آسهیبپذیری
سیستم قدرت در برابر خروجهای پیدرپهی ،نیه 2از فزاینهدهای بهه یهک
راهکار نظارتی بهمنظور بهبود عملکرد زون  3رلههای دیستانس وجهود
دارد.
3
بهطورکلی نوسان تهوان  ،ناپایهداری بلندمهدت ولتهاژ و تجهاوز بهار
4
مهههم تأثیرگههذار در افههزای
اسههتاتیکی را میتههوان از فاکتورهههای
آس هیبپذیری زون  3رلههههای دیسههتانس بهشههمار بههرد .بهطورعمههده
روشهای بهبود عملکهرد زون  3رلهه دیسهتانس بهه دو دسهته تقسهیم
میشوند .دسته اول روشهای مبتنی بر اطالعات محلی بوده [ ]5-8و
دسته دوم مبتنی بر اطالعات ناحیه گسترده میباشد [ .]9-18در روش
اول از اطالعات اندازهگیریشده در مح رله برای بهبهود عملکهرد رلهه
اسههتفاده میشههود [ ]5-8و در روش دوم از اطالعههات اندازهگیریشههده
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فازور سنکرون بهدستآمده از باسههای شهبکه بهرای بهبهود عملکهرد
صحیح رله بهره گرفته میشود .بهبود عملکرد حفاظت پشهتیبان خهط
انتقال مبتنی بر اندازهگیریهای ناحیه گسترده نیز خهود در دو دسهته
ارائه شدهاند .دسته اول با ارائه مفهوم حفاظت پشتیبان ناحیه گسهترده
شبکه انتقال ،یهک طهرح حفهاظتی مبتنهی بهر انهدازهگیریهای فهازور
سنکرون ناحیهه گسهترده را بههعنوان روشهی بهرای جهایگزینی زون 3
رلههای دیسهتانس مطهرح میکننهد [ ]9-12و روشههای دسهته دوم
طرحهایی را برای نظارت بر عملکرد صحیح زون  3رلهههای دیسهتانس
آسیبپذیر ارائه میدهند [.]16-18
با ظهور تکنولهوژی انهدازهگیری فهازور سهنکرون و پیشهرفتهای
شک گرفته در زمینه مخهابرات دیجیتهال و سیسهتمهای مخهابراتی بها
سرعت ارسال باال ،امکان پای وضعیت زمان واقعی سیستم قهدرت بها
اسههتفاده از انههدازهگیریهای ناحی هه گسههترده فههراهم شههده اسههت .در
سالهای اخیر طرحهای حفاظتی پشتیبان ناحیه گسترده ) )WABPبر
اساس واحدهای اندازهگیری فازور سنکرون جایابی شده در باسههای
شهبکه بهههعنوان یکهی از 1جههذا ترین حوزههههای پژوهشهی موردتوجههه
محققین قرار گرفته است [ .]9-15طرحهای حفاظت پشهتیبان ناحیهه
گسترده بههدلی حهذف مشهک همهاهنگی حفهاظتی و سهرعتباال در
تشخیص خطا نسبت به طرحهای پشتیبان محلی قابلیتهای ویژهای را
برای مانیتورینگ زمان واقعی سیستم قدرت ایجاد کردهاند .در اک ر این
روشها ابتدا نزدیکترین ناحیه به مح خطا از روی رتبهبندی مقهادیر
ولتاژهای توالی باسها مشخصشده و سپس خط معیو موجود در این
ناحیه شناسایی شده و ایزولهه میگهردد .در [ ،]9ابتهدا ناحیهه خطها از
طریق مقایسه اندازه ولتاژهای توالی م بهت باسههای شهبکه مشهخص
میشود و سپس اختالف زاویه فاز جریان توالی م بت دو طرف خطو
موجود در ناحیه خطا جهت تشخیص خط معیو استفاده میشود .در
این مرجع اثر تجاوز بار استاتیکی و دینامیکی همچهون نوسهان تهوان و
افزای توان عبوری از خط ،بر روی عملکرد طرح پیشهنهادی بررسهی
نشده است .در مرجع [ ،]10طرح حفاظهت پشهتیبان ناحیهه گسهترده
مبتنی بر مقادیر مؤلفه خطای فازور ولتاژ و جریهان اندازهگیریشهده از
یک باس شبکه جهت تخمین فازور مؤلفه خطای ولتاژ در بهاس مقابه
ارائه میشود .خط دارای خطا ،از طریق محاسبه نسبت مؤلفهه خطهای
ولتاژ محاسبهشده بهمقدار اندازهگیریشده آن تشهخیص داده میشهود.
وجود جبرانکنندههای سری در شبکه انتقهال یهک چهال دیگهری را
برای طرحهای حفاظتی پشتیبان ناحیه گسهترده ایجهاد میکننهد کهه
مراجع [ ]11-12به ارائه طرحهایی با درنظرگرفتن حضور خازن سهری
در خط انتقال پرداختهاند .اخیرًا مفهوم امپدانس مجتمع و دیفرانسهی
بهههعنوان روش جدیههدی بههرای حفاظههت خههط انتقههال برمبنههای
اندازهگیریهای فازور سنکرون دو طرف خط انتقال مطرحشدهاند [-14
 .]12در [ ،]12زاویه فاز امپدانس مجتمع تهوالی م بهت بههعنوان یهک
روش حفاظتی پشتیبان ناحیه گسترده برای تشهخیص مسهتقیم خهط
معیو در شبکه انتقال جبرانشده سری معرفهی شهده اسهت .در ایهن
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روش برخالف طرحهای ارائهشهده در [ ،]9-11خهط معیهو میتوانهد
بهطور مستقیم بدون نیاز به یهافتن ناحیهه خطها شناسهایی گهردد کهه
پیچیدگی طرح پیشهنهادی را کهاه میدههد .در [ ،]15یهک طهرح
حفههاظتی پشههتیبان ناحی هه گسههترده مبتن هی بههر تعههداد محههدودی از
PMUهای جایابی شده در باسهای شبکه ارائه شهده اسهت کهه قابه
کاربرد در خطو چندترمیناله بوده و قادر به تشخیص شرایط خطها از
سایر شرایط و اتفاقات همچون تجاوز بار و نوسان توان میباشد.
عالوه بر طرحهای حفاظتی پشتیبان ناحیهه گسهترده  WABPکهه
بهههعنوان جههایگزینی بههرای زون  3رلههههای دیسههتانس بههرای حفاظههت
پشتیبان شبکه انتقال مطرحشدهاند ،برخی دیگر از طرحهای حفهاظتی
پشتیبان مطرحشده از قابلیت انهدازهگیریهای فهازور سهنکرون ناحیهه
گسترده برای نظارت بر عملکرد صحیح زون  3رلههای دیستانس بههره
بردهاند [ .]16-18در [ ،]16امپدانس ظاهری مبتنی بر اطالعات فازور
سههنکرون استخراجشههده از  PMUهههای جایابیشههده در باسهههای
استراتژیک بهعنوان یک راهکاری برای پشتیبانی عملکرد صحیح زون 3
رلههای دیستانس تحت شرایط بحرانی سیسهتم قهدرت بکهار مهیرود.
عملکرد این روش عمدتًا به محه  PMUههای جایابیشهده در شهبکه
بسههتگی دارد .در [ ،]17زاویههه فههاز امپههدانس تههوالی م بههت و تههابع
مانیتورینگ گذار بهعنوان دو معیاری برای نظارت بهر عملکهرد صهحیح
زون  3رله دیستانس مبتنی بر انهدازهگیریهای ناحیهه گسهترده ارائهه
شده است .در [ ،]18یک روش طبقهبندی خطا مبتنی بهر ماشهینهای
بردار پشتیبان بهعنوان یک روش کنتهرل نظهارتی بهر عملکهرد زون 3
مطرحشده است .این طرح قادر به تفکیک خطاهای سه فهاز از شهرایط
تجاوز بار میباشد و میتواند شرایط ناپایداری ولتاژ را از شرایط نوسهان
توان نیز تفکیک نماید .بااینوجود روش پیشنهادی نیازمنهد بهه حجهم
زیادی از شبیهسازیها برای ایجاد سناریوهای مختلفی از شرایط وقهوع
خطا برای آموزش روش ماشین بردار پشتیبان میباشد.
بههرای جلههوگیری از مشههارکت رلههههای دیسههتانس آس هیبپذیر در
گسترش خروجهای پیدرپی ،ارزیابی آسیبپذیری سیسهتم حفهاظتی
شبکه انتقال برمبنای تشخیص رلههای بحرانی ،بهعنوان یکهی دیگهر از
روشهای مطرحشده برای جلوگیری از عملکرد بیمورد زون  3رلههای
دیستانس است .حاشیه عملکرد رله بهعنوان یک شاخصی برای ارزیاب 8ی
وضعیت رله در هر نقطهه کهار در مقهاالت ارائهه شهده اسهت .در [،]19
حاشیه زون  3رله دیستانس بهعنوان تابعی از ولتاژ باس استخراج شده
است که از آنالیز حساسیت آن به تغییهر تهوان عبهوری از خهط ،بهرای
کنترل مارجین استفاده میشود .در [ ،]20یک شهاخص آسهیبپذیری
برای ارزیابی زمانواقعی زون  3رلههای دیستانس مستعد به تجاوز بهار
در هر نقطه کار ارائه میگردد و رلههای بحرانهی شناساییشهده تحهت
نظارت قرار میگیرند تا از عملکرد بیمورد آنها در شهرایط تجهاوز بهار
جلوگیری شود .روش پیشنهادشده در [ ،]21یک راهکاری برای ارزیابی
امنی هت حالههت دائههم شههبکه از طری هق شناسههایی رل هههای دیسههتانس
آسیبپذیر در مقاب تجاوز بار ارائه میدهد بهطوری که بعد از تشخیص

Serial no. 87

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی . . .

رلههای بحرانی یک زون تطبیقهی ضهد تجهاوز بهار بهرای جلهوگیری از
عملکرد بیمورد رلهه پیشهنهاد میشهود .در [ ،]22بهرای جلهوگیری از
مشارکت رلهها در وقهوع خروجههای پیدرپهی ،یهک سهازوکاری بهرای
ارزیابی زمان واقعی آسیبپذیری زون  3رلهههای دیسهتانس برمبنهای
اندازهگیریهای فازور سنکرون ارائه میشود.
در این مقاله برای جلهوگیری از عملکهرد بیمهورد زون  3رلهههای
دیستانس در شرایط بحرانی سیستم قدرت ،یهک شاخصهی مبتنهی بهر
زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط پیشنهاد میشود که قهادر بهه
تشههخیص خطاهههای سهههفاز از شههرایط تجههاوز بههار میباشههد .بههرخالف
طرحهههای حفههاظتی پشههتیبان ناحیههه گسههترده  WABPکههه نیههاز بههه
جمعآوری اطالعات فازور سنکرون تمامی باسها برای تشخیص ناحیهه
خطا و خط معیو دارند ،طرح نظارتی پیشنهادی بههمنظور تشهخیص
شرایط خطا از تجاوز بار ،تنها بهه انهدازهگیری اطالعهات فازورسهنکرون
باسهای تحت پوش زون  3برای محاسبه شاخص نظارتی نیهاز دارد.
لذا سرعت عم طرح پیشنهادی نسبت به طرحههای  WABPموجهود
باالست .عملکرد صحیح این شاخص برای تشخیص خطاهای سههفاز از
تجاوز بار بهصورت تحلیلی و نیز از طریق شبیهسازی بر روی سیسهتم
 IEEE-39 BUSمورد ارزیابی و اثبات قرار میگیرد.

9

 -2فرمولبندی و آنالیز شاخص نظارتی مبتنی بر مؤلفه
سوپرایمپوز توان مختلط
زون  3رله دیستانس جهت فهراهم آوردن حفاظهت پشهتیبان خطهو
متص به خط اصلی در صهورت عهدم عملکهرد حفاظهت اصهلی بههکار
میرود که حدود  120درصد بلندترین خط بعدی را پوشه میدههد.
اگر به هر دلی زون  1و زون  2رله دیستانس بهعنوان حفاظهت اصهلی
نتواند خطای موجود در ناحیه خود را رفع کنهد ،مسهئولیت تشهخیص
خطا توسط زون  3رله دیسهتانس پشهتیبان آن خهط میباشهد .وجهود
مؤلفههای توالی صفر و منفی جریهان طهی خطاههای نامتقهارن امکهان
تشخیص آسان اینگونه خطاها از پدیدههای متقهارن همچهون نوسهان
توان و تجاوز بار استاتیکی را فراهم میآورد .بااینوجود ازآنجاکه خطای
سهفاز و اتفاقاتی همچون نوسان توان و تجاوز بهار پدیهدههای متقهارنی
هستند ،تنها جریان توالی م بت طی این اتفاقات وجهود دارد بههطوری
که امکان تمیز دادن این دو پدیده از هم بسیار سخت میباشد؛ بنابراین
طی این اتفاقات ،بهدلی افزای یکباره اندازه جریان و کهاه ولتهاژ،
اندازه امپدانس دیدهشده توسط رله دیستانس کهاه یافتهه و امکهان
ورود امپدانس دیدهشده بهه داخه مشخصهه زون  3رلهه دیسهتانس و
درنتیجه احتمال عملکرد بیمورد آن طی شرایط تحت استرس سیستم
قدرت افزای مییابد .از طرفی ازآنجاییکه زون  3رله دیستانس ناحیه
بزرگی را میپوشاند لذا تصمیم نادرست رله دیستانس میتواند پایداری
سیستم قدرت را به خطر انداخته و آغازگر خروجهای پیدرپی شود .در
این قسمت برای نظارت بر عملکرد صحیح رله دیستانس یهک شهاخص
نظارتی مبتنی بر زاویه فاز مؤلفه سهوپرا0یمپوز تهوان مخهتلط معرفهی
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میگردد که از اندازهگیریهای فازور سنکرون باسهای تحهت پوشه
زون  3رلههه دیسههتانس اسههتخراج میگههردد .در ادامههه ضههمن معرف هی
مؤلفههای سوپر ایمپوز ولتاژ و جریان ،عملکهرد شهاخص پیشهنهادی و
نحوه استخراج آن برای خطاهای داخ و خارج خط و شرایط تجاوز بار
مورد بررسی و تحلی قرار میگیرد.

GPS
دریافت کننده

میکروپروسسور
]∆V[n] & ∆I[n

 -2-1مؤلفههای سوپرایمپوز و استخراج کمیت فازوری آن
وقتی سیستم قهدرت در معهرض وقهوع یهک اختاللهی قهرار میگیهرد،
متغیرهای شبکه همچون ولتاژ و جریان ناشی از وقوع آن اختالل دچار
تغییر میشوند .مؤلفه سوپرایمپوز یا مؤلفه افزودهشده ،نامی است که به
تغییرات ایجادشده ناشی از وقوع آن اختالل در ولتاژ و جریان نسبت به
شرایط عادی سیستم قدرت اطالق میشود .اگهر اخهتالل رخداده یهک
خطای اتصال کوتاه باشد به مؤلفه سوپرایمپوز مؤلفه تحمیلی خطها
نیز گفته میشود که حاص تفریق آن متغیر در شهرایط قبه و بعهد از
خطا است .بر اساس قضیه جمع آثار ،تغییر ولتاژ و جریان ناشی از وقوع
خطا در هر نقطه از خط انتقال را میتوان با صهفر کهردن تمهام منهابع
ولتاژ قب از خطا و جایگزینی تمامی بارها و اجزای شبکه بها امپهدانس
معادل آنها ،محاسبه کرد [ .]23به شهبکه الکتریکهی بهدسهت آمهده،
شبکه مؤلفه خطا یها شهبکه افزودهشهده میگوینهد .بههعبارتدیگر
مطابق تئوری جمع آثار ،یک شهبکه دچهار اخهتالل را میتهوان بهه دو
شبکه جدا از هم ،یکی شبکه قبه از وقهوع اخهتالل و دیگهری شهبکه
مؤلفه سوپرایمپوز تقسیم کرد .در فضای دیجیتال ،مؤلفهه سهوپرایمپوز
یک سیگنال نمونهبرداریشهده حاصه تفریهق نمونهه فعلهی از نمونهه
متناظر بها آن در سهیک قبلهی بهدسهت میآیهد .در ایهن مقالهه بهرای
استخراج مؤلفه سهوپرایمپوز سهیگنال نمونهبرداریشهده از رابطهه زیهر
استفاده میشود [:]25 ،24
()1
]) x(k )  x(k )  x(k  nN )  [ x(k  nN )  x(k  mN
در رابطههه  x(k ) ،)1نمونههه فعل هی نمونههه  kام) س هیگنال N ،تعههداد
نمونهها در هر سیک  x(k  nN ) ،نمونهه متنهاظر بها نمونهه  kام در n
سیک قب  x(k  mN ) ،نمونه متناظر با نمونه  kام در  mسهیک قبه
میباشههند n .و mنی هز اعههداد صههحیحی هسههتند کههه  mبزرگتههر از
nمیباشد .در این مقاله مقدار  nبرابر  2و مقدار  mبرابر  4انتخا شده
اسههت .اثههر تغیی هرات دینههامیکی بههار و نوسههان تههوان روی مؤلفههههای
سوپرایمپوز با اسهتفاده از جملهه داخه براکهت در رابطهه  )1کهاه
مییابد .رابطه  )1مقدار مؤلفه سوپرایمپوز را تنها برای  nسیک بعد از
خطا بهطور دقیق استخراج میکند و مؤلفه استخراجی برای سیک های
بعدی دارای دقت کافی نخواههد بهود .بهرای اسهتخراج مؤلفهه فهازوری
فرکانس اصلی) توالی م بت مؤلفه سوپرایمپوز سیگنال بهدستآمده در
 ،)1از الگوریتم فوریه تمام سهیک موجهود در تجهیهزات انهدازهگیری
فازورسنکرون و یا رلههای دیجیتال مجهز بهه  GPSاسهتفاده میشهود.
ساختار داخلی تجهیز اندازهگیری فازورسنکرون برای اسهتخراج مؤلفهه
فازوری سوپرایمپوز ولتاژ و جریان مطابق شک  )1خواهد بود.

Serial no. 87

سنکرون سازی

ولتاژ و جریان

Phase-locked
Oscillator

آنالوگ ()V&I

DFT

A/D

V & I

مبدل آنالوگ

Anti-aliasing

به دیجیتال

فیلتر پایین گذر

]V[n]&I[n

Positive-seq

V1 & I1
Modem
فازور سنکرون
1

V1 , I1 , V1 , I1

2

1

1

شکل  :1ساختار داخلی تجهیز اندازهگیری مؤلفه سوپرایمپوز
فازورسنکرون

 -2-2تعریف و آنالیز عملکرد شاخص نظارتی
1

3

در این قسمت بهمنظور نظارت بر عملکرد صحیح زون  3رله دیستانس
در شرایط تجاوز بار ،یک شاخص جدیهدی مبتنهی بهر مؤلفهه فهازوری
سوپرایمپوز توالی م بت ولتاژ و جریان معرفهی میشهود .عملکهرد ایهن
شاخص برای خطاهای متقارن داخ و خارج خط و برای شرایط تجاوز
بار مورد تحلی و اثبات قرار میگیرد .مؤلفه فازوری سوپرایمپوز ولتاژ و
جریان بهدستآمده از باسهای تحهت پوشه زون  3رلهه دیسهتانس
برای استخراج مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط تزریقشده به خط ناشهی
از وقوع اختالل اتصال کوتاه یا تجاوز بار) اسهتفاده میشهود .شهک 2
مدار معادل مؤلفه سوپرایمپوز خط انتقال را در اثر وقهوع یهک خطهای
داخ خط  MNرا نشهان میدههد .بها فهرض ایهن کهه  U mو U n
بهترتیب مؤلفههای فازوری سوپرایمپوز ولتاژ در باسهای  Mو

 I m ،N

و  I nبه ترتیب مؤلفههای فازوری سهوپرایمپوز جریهان تزریقشهده از
باسهای  Mو  Nبه داخه خهط باشهد ،شهاخص نظهارتی پیشهنهادی
بهصورت زیر استخراج میگردد:
MI mn  arg(Sm )  arg(Sn )  Sm  Sn
()2
بهطوری که:

()3
Sm  U mI m
()4

Sn  U nI n

 S mو  Snبهههترتیب مؤلفههه فههازوری سههوپرایمپوز تههوان مخههتلط
بهدسهتآمده در باسههای  Mو  Nمیباشههند MImn .شهاخص نظههارتی
متناظر با هر خط تحت پوش زون  3میباشد که از مجموع زاویه فهاز
مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط بهدستآمده از دو باس ابتهدا و انتههای
آن خط از طریق اندازهگیریهای فازورسنکرون ولتاژ و جریهان حاصه
میشود.
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 -2-2-1مدلسازی عملکرد در خطاهای داخلی
بهمنظور بررسی عملکرد شاخص نظارتی پیشنهادی در خطاهای داخ
خط ،از مدار معادل دیاگرام تکخطی خط انتقال با مدل  نشان داده
شده در شک  )2اسهتفاده شهده اسهت .شهک  ) -2شهبکه مؤلفهه
سوپرایمپوز متناظر با شبکه خطادار نشان دادهشده در شک -2الف) را
نشان میدهد Zm .و  Znبهترتیب امپدانس منبهع معهادل دیدهشهده از
باسهای  Mو  Nمیباشند .با فرض وقوع یک خطای داخلی در نقطه F
از خط  ،MNمؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط مطابق روند ذی بهدسهت
خواهد آمد .با توجه به شک  ،) -2مؤلفه فازوری سهوپرایمپوز ولتهاژ
در باسهای  Mو  Nبهصورت زیر بهدست میآید:
U m  Z mI m
()5
U n  Z n I n

()6

مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط تزریقشده به خط  MNاز باسهای
 Mو Nبهصورت زیر محاسبه میشود:
2
()7
S  U I    Z I
m

()8

m

m

m

m

Sn  U n I n   Z n I n

2

با توجه به روابط  )7و  ،)8شاخص نظارتی ارائه شده در رابطه  )2در
خطاهای داخلی بهصورت زیر حاص میگردد:
()9

MI mn  arg(Sm )  arg(Sn ) 
180

  Z m I m    Z n I n    Z m    Z n
2

2

در شبکه انتقال معموالً امپدانس معادل تونن دیدهشده از هر بهاس
ماهیت سلفی دارد بهطوری که امپدانس منبع  Zsرا میتوان تقریبهًا بها
راکتانس منبع  XSبرابر دانست؛ بنابراین زاویه فاز امپدانس معادل منبع
دیدهشده از باس  Mو  Zm Nو  )Znرا میتوان تقریبًا برابر با  90درجهه
فرض کرد .همانطوری که از رابطه  )9دیده میشود در هنگهام وقهوع
خطاهای داخ خط ،مقدار شاخص نظارتی مجموع زاویه فاز امپهدانس
معادل منبع توالی م بهت دیدهشهده از دو بهاس ابتهدا و انتههای خهط
حفاظتشده را منعکس میکند که تقریبهًا زاویهه فهازی برابهر بها 180
درجه خواهد داشت.
N

Zn

) Z (D  d

F

Zd

In

En

) Z (D  d

I n
U n

Zc

F

Zc

M

Zd

Zm

I m

Rf

I f

Em

Um

(-2الف)

N

Zn

Im

Zc

Un

M

Zm

Zc

U f

U m

(-2ب)
شکل  :2دیاگرام تکخطی توالی مثبت شبکه انتقال در حین وقوع
خطای داخلی-2( .الف) :شبکه معادل دارای خطا (-2ب) :شبکه مؤلفه
سوپرایمپوز

Serial no. 87

توجه به این نکته ضروری است کهه شهاخص نظهارتی پیشهنهادی
تحت تأثیر خروجی منبع ولتاژ سوپرایمپوز مدلشده در نقطه خطا قرار
نمیگیرد و مسهتق از محه وقهوع خطها اسهت .بههعبارتدیگر ،عهدم
وابستگی شاخص نظارتی بهه مقهدار مقاومهت خطها یکهی از مهمتهرین
ویژگی ذاتی ایهن شهاخص میباشهد کهه مشهک اضهافه بهرد رلهههای
دیستانس در تشخیص سریع خطاهای با مقاومت را مرتفع میسازد.
 -2-2-2مدلسازی عملکرد در خطاهای خارجی
شک  3مدارمعادل دیاگرام تکخطی خط انتقهال را بهه همهراه شهبکه
سوپرایمپوز متناظر با وقوع یک خطای متقارن در خارج خط  MNو در
پشت باس  Nنشهان میدههد .مؤلفهه سهوپرایمپوز تهوان مخهتلط در
باس Mو زاویه فاز آن با توجه به شک  ) -3بهصهورت زیهر محاسهبه
میشود:
2

()10
S m  U m I m   Z m I m
()11

90

   Zm

2

S m    Z m I m

همانطور کهه از رابطهه  )11مشهاهده میشهود ،در هنگهام وقهوع
خطای خارجی در نقطه  Fدر شک  ،) -3زاویه فاز مربو به مؤلفهه
سوپرایمپوز توان مختلط در باس  Mکه جهت خطا را در روبروی خهود
میبیند تقریبًا برابر  -90درجه خواهد شد .زاویه فاز مؤلفه سهوپرایمپوز
توان مختلط در باس  Nمطابق روابط زیر استخراج میشود:
) U n  ZD.(I n  I c )  Z m .(I n  2I c
()12
با توجه به رابطه  ،)12جریهان شهارژینگ خهازنی خهط در مقابه
مؤلفه سوپرایمپوز جریهان خطها عهدد کهوچکی بهوده و میتهوان از آن
صرفنظر کرد بنابراین رابطه  )12بهصورت زیر اصالح میگردد:
U n  ( ZD  Z m )I n
()13
مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط تزریقی از سمت باس  Nبهه داخه
خط  MNبا توجه به رابطه  )13بهصورت زیر بهدست میآید:
2

()14

j ( X m  X D ) I m

2



()15



Sn  U n I n  ( Z m  ZD) I m

 90

2

S n  j ( X m  X D ) I m

با توجه به روابط مستخرج در  )11و  ،)15مقدار شاخص نظارتی
پیشنهادی در خطاهای خارجی که مجموع زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز
توان مختلط را ابتدا و انتهای خط منعکس میکند بهصورت زیر خواهد
بود:
()16

MI mn  arg(Sm )  arg(Sn ) 
0

2

  Z m I m  ( Z m  ZD) I m
2

همانطور که از رابطه  )16اثبات میشود در حهین وقهوع خطهای
خارجی زاویه فازی که شاخص نظارتی خهط مهنعکس میکنهد عهددی
نزدیک صفر درجه است .با مقایسه بین روابط  )9و  ،)16عملکرد مؤثر
شاخص نظارتی در تشخیص بین خطاهای داخ خط از خطاهای خارج
خط بهخوبی اثبات میگردد .همانطور که از روابط  )11و  )15دیهده
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میشود ،زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط در باس  Mکهه خطها
در جهت روبرو اتفاق افتاده ،نزدیک به  -90درجه و مقدار آن در بهاس
 Nکه خطا در جهت معکوس میباشد ،مطابق با رابطه  )15نزدیک بهه
 +90درجه میشود که نشهانگر قابلیهت روش پیشهنهادی در تشهخیص
جهت خطا میباشد.
F

Zn

N

M

ZD

In

En

Zn

F

Im

ZC ZC

Un

N

Rf
U n I f
U f

I n

Zm

(الف)

Um

M

ZD

IC

ZC ZC

IC

Em

Zm

I m

U m

(ب )
شکل  :3دیاگرام تکخطی توالی مثبت شبکه انتقال در حین وقوع
خطای خارجی-3( .الف) :شبکه معادل خطادار (-3ب) :شبکه مؤلفه

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی . . .

تحلی شههده در شههک  ) -3تحههت تههأثیر قههرار میدهههد .از طرفههی
ازآنجاییکه مقدار شاخص مانیتورینگ مستق از مدل و مقدار خروجی
منبع سوپرایمپوز است میتوان نتیجه گرفت کهه همهان مهدار معهادل
تحلی شده بهرای خطاههای خهارجی در شهک  ،) -3بهرای تحلیه
شرایط تجاوز بار نیز صدق میکند بها ایهن تفهاوت کهه مقهدار جریهان
تزریقی توسط منبع معادل سوپرایمپوز در نقطه خطها ،بههجای جریهان
تحمیلی اتصال کوتاه ،برابر با جریان تحمیلی ناشی از تجاوز بار خواههد
بود؛ بنابراین انتظار میرود که مقدار شاخص نظارتی در شهرایط تجهاوز
بار مشابه با مقدار بهدستآمده آن در شرایط خطای خارجی باشد.
در شرایط نوسان تهوان نیهز نتهایج مشهابهی قاب اسهتخراج اسهت.
ازآنجاییکه نوسان توان منجر به ایجاد تغییرات مداوم در فلوی عبهوری
از خط میشود ،مؤلفه سوپرایمپوز جریان تا زمان تداوم نوسان توان در
جهت یکسان در ابتدا و انتهای خط وجهود خواهنهد داشهت []27 ،26؛
بنابراین جهت مؤلفه سوپرایمپوز جریان در دو طرف خط بها جههت آن
در شرایط وقوع خطای خارج خط یکسان خواهد بود و نتایج حاصه از
تحلی مدار شک  ) -3برای وقوع نوسان توان نیز معتبر خواهد بود.

سوپرایمپوز

 -2-2-3مدلسازی عملکرد در شرایط تجاوز بار
شرایط تجاوز بار در اثهر انتقهال فلهوی عبهوری خطهو خارجشهده بهه
خطو مجاور با بارگذاری سنگین ،در شرایط بحرانی سیستم قدرت رخ
میدهد که میتواند منجر به افزای و تغییر ناگهانی جریان عبهوری از
خط شده و در بدترین حالت باعث ورود امپهدانس بهار بهه زون  3رلهه
دیستانس و عملکرد بیمورد آن شود .عملکرد بیمورد زون  3در چنین
شرایطی منجر به وخیمشدن حادثه شده و احتمهال وقهوع رخهدادهای
آبشاری و درنتیجه خاموشیهای گسترده را افزای میدهد .مطابق بها
قانون جمعآثار ،در یک شبکه با منابع مختلهف ،ههر منبهع و اثهر آن را
میتوان بهطور مستق آنالیز کرد .مطابق بها ایهن اصه  ،ههر شهبکه در
معرض وقوع اختالل را میتوان به دو شبکه ،یکی قب از وقوع اخهتالل
و دیگری شبکه سهوپرایمپوز ناشهی از اخهتالل تقسهیم کهرد؛ بنهابراین
تغییرات ناگهانی ایجادشده در فلوی عبوری از خط میتوانهد منجهر بهه
ایجاد مؤلفه سوپرایمپوز شده بهطوری که این تغییرات ،جریان عبهوری
از خط را همچون وقوع یک خطای خارج خط تحت تأثیر قرار میدهد.
بهمنظور مدلسازی شرایط تجاوز بار ناشی از انتقال فلوی خطهو
دیگر ،فرض میشود که مطابق با شک -4الف) ،بار در باس  Nافزای
یابد که منجر به تغییر و افزای فلوی عبوری از خطو متصه بهه آن
باس میشود .شک  ) -4مدار معادل شبکه نشان دادهشده در شهک
-4الف) را از دید دو بهاس ابتهدا و انتههای خهط  MNنشهان میدههد.
تغییرات ایجادشده ناشی از این حادثه ،منجر بهه ایجهاد شهبکه معهادل
سوپرایمپوز در شک -4ج) میشود که با اعمال قانون جمع آثار مقدار
جریان منبع سوپرایمپوز مدلشده در باس  ،Nبرابر مقهدار جریهان بهار
تغییریافته خواهد بود .تجاوز بار ،جریان عبوری از ابتدا و انتهای خط را
از دید رلهههای ابتهدا و انتههای آن مشهابه بها حالهت خطهای خهارجی

Serial no. 87

(الف)

(ب )

(ج )
شکل :4مدلسازی تجاوز بار در شبکه انتقال-4( .الف) :قسمتی از
شبکه دچار افزایش بار (-4ب) :مدار معادل شبکه از دید خط -4(MN
ج) :مدار معادل سوپرایمپوز تجاوز بار

 -3طرح نظارتی پیشنهادی بر عملکرد صحیح زون 3
رلههای دیستانس
همانطور که در بخ  2-2اثبات گردید ،شاخص نظارتی پیشنهادی
در رابطه  )2بهطور مؤثری قادر به تشخیص بین خطاهای داخ خط
از خطاهای خارجی و تجاوز بار میباشد .بهطوری که در حین وقوع
خطاهای داخلی شاخص  MImnمنعکسکننده مجموع زوایای فاز
امپدانس توالی م بت منابع دیدهشده از دو باس ابتدا و انتهای خط
میباشد که تقریبًا مقداری برابر با  -180درجه دارد .درحالیکه زاویه
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فاز شاخص نظارتی در حین وقوع خطاهای خارجی و یا تجاوز بار
مقداری نزدیک به صفر درجه دارد؛ بنابراین با توجه به این ویژگی،
میتوان از قابلیت شاخص پیشنهادی برای نظارت بر عملکرد زون 3
رلههای دیستانس آسیبپذیری که در معرض عملکرد بیمورد قرار
دارند بهره برد و ضمن تشخیص خطاهای متقارن سهفاز رخ داده در
حین تجاوز بار از عملکرد بیمورد زون  3در شرایط بحرانی سیستم
قدرت جلوگیری نمود .با لحاظ خطاهای تجهیزات اندازهگیری و
بهمنظور تنظیم میزان حساسیت شاخص نظارتی ،جهت بهبود قابلیت
حاشیه امنیت طرح نظارتی ،معیار تشخیص
اطمینان و افزای
خطاهای داخلی از خطاهای خارجی و تجاوز بار بهصورت زیر ارائه
میشود:
در خطاهای داخلی:
180    MI mn  180  

()17

در خطاهای خارجی یا شرایط تجاوز بار:
0    MI mn  0  

()18

 زاویه حاشیه امنیهت میباشهد کهه بههدلی امکهان وجهود خطاههای
اندازهگیری ناشی از اشباع ترانس جریان ،حالت گذرای تهرانس ولتهاژ و
خطای تخمین فازور در نظر گرفته میشود و بسته به شرایط و ساختار
سیستم قدرت موردمطالعه میتواند در یک مقدار مناسهب در محهدوده
 30    60انتخا گردد .در این مقاله مقدار  برابر با  60درجه در
نظر گرفته شده است .اگر زاویهه فهاز شهاخص  MImnبهرای پهنج نمونهه
متوالی در محدوده تعریفشده در رابطه  )17قرار گیرد وقهوع خطهای
سهفاز در محدوده زون  3رله تحت نظارت تشخیص داده میشهود و در
این صورت اجازه عملکرد مطمئن زون  3صادر میشود .برای نظارت بر
عملکرد زون  3رله دیستانس ،شاخص نظارتی میبایست برای هر خهط
تحت پوشه زون  3بها اسهتفاده از انهدازهگیریهای فهازور سهنکرون
بهدستآمده از  PMUها و یا رلههای دیجیتال مجهز بهه  GPSموجهود
در دو طرف خط ،محاسبه شود .شک  )5نحوه نظارت شاخص  MIبر
عملکرد صحیح زون  3را نشان میدهد.

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی . . .

برای تمام خطو تحت پوش
زیر محاسبه شود:
()19

زون  3هر رله دیستانس مطابق رابطهه





MIi  MIij , MI jk1 ,..., MI jkn , n  1,..., N

بهطوری که  ، MIiمجموعه شاخصهای نظارتی مربو به خطو تحت
پوش زون  3رله دیستانس  iام واقع در باس  iمیباشد MI ij .شاخص
نظارتی مربو به خط بین بهاس  iو jبهوده و  MI jkشهاخص نظهارتی
n

مربو به خطو مجاور تحهت پوشه زون  3رلهه iمیباشهند N .نیهز
تعداد خطو مجاور بعهد از خهط ijرا کهه تحهت پوشه زون  3رلههi
هستند را نشان میدهد .سازوکار ارسهال اطالعهات از باسههای تحهت
پوش زون  3رله دیستانس به مرکز کنترل در شهک  )6نشهان داده
شده است .مطابق با شک  ،)6اطالعات فازورسنکرون ولتهاژ و جریهان
اندازهگیریشههده از باسهههای تحههت پوشهه زون  3رلههه  ،Riبههرای
تخصیص یک برچسب زمانی مشترک بهمنظور سنکرونیسم زمهانی بهه
واحد جمعکننهده دادهههای فهازوری  ،PDCارسهال میشهوند .سهپس
اطالعات فازورسنکرون با یک رفرنس زمهانی مشهترک ،بهرای محاسهبه
شاخص نظارتی برای خطهو تحهت پوشه زون  3رلهه  Riاز طریهق
کانال ارتباطی مخابراتی همچون فیبر نهوری بهه مرکهز کنتهرل محلهی
 )LCCارسههال میشههود .در مههواردی کههه امپههدانس وارد زون  3رلههه
دیستانس شده ولهی هیچیهک از شهاخصهای نظهارتی خطهو تحهت
پوش در محدوده آستانه تعریفشده قرار نداشته باشند در این صورت
از عملکرد رله جلوگیری میشود.

Zseen  Zset  Issue  1

 <ZS: 1زون 3رله
دیستانس

=1تریپ

شکل  :6سازوکار ارسال اطالعات به مرکز کنترل جهت محاسبه

=0بالک
چک کردن شاخص  MIبرای
خطوط مجاور تحت پوشش زون 3

R
0  Issue  0

MI

180  Issue  1

MI

شکل  :5سازوکار نظارتی بر عملکرد صحیح زون  3رله دیستانس

زون  3رلههای دیستانسی که در شبکه توسط اپراتور جزو رلهههای
آسیبپذیر شناختهشدهاند میتوانند بهجای بلوک عملکرد آنها ،توسط
شاخص نظارتی  MIتحت نظارت قرار گیرند .شاخص مذکور میبایسهت

Serial no. 87

شاخص نظارتی

برخالف طرحهای حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده  )WABPکهه
یههک طههرح حفههاظتی یکپارچههه بههر اسههاس اطالعههات فازورسههنکرون
بهدستآمده از تمهامی باسههای شهبکه انتقهال ارائهه میکنهد ،طهرح
پیشنهادی برای نظارت بر عملکرد رلههایی که توسط اپراتور آسیبپذیر
شناختهشدهاند بهکار میرود که تنها نیاز به ارسال اطالعهات باسههای
تحت پوش زون  3رله دیسهتانس بهرای اعمهال نظهارت بهر عملکهرد
صحیح آن است؛ بنابراین طرح پیشهنهادی سهرعت عملکهرد بیشهتری
نسبت به طرحهای  WABPموجود برای تشخیص شرایط خطا از سهایر
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اتفاقات متقارن شهبکه خواههد داشهت .بها توجهه مراجعهی کهه تهأخیر
مخابراتی مربهو بهه طرحههای انهدازهگیری ناحیهه گسهترده را مهدل
میکنند [ ،]28-29تأخیر عملکرد طرح نظارتی پیشنهادی تنها ناشهی
از تأخیر مربو به فرآیند استخراج فازور ،تأخیر مخهابراتی مربهو بهه
ارسال دادهها به  PDCو مرکهز کنتهرل ،تهأخیر اجهرای الگهوریتم و در
نهایت تأخیر مربو به ارسال فرمان قطع و عملکرد بریکر خواههد بهود
که مجموع زمان مربو به این فرآیند کمتر از  200میلیثانیه میباشد
که در مقایسه با تأخیر عملکهرد زون  3کهه در بهازه  0/8الهی  1ثانیهه
است ،قاب قبول میباشد.

 -4شبیهسازی و آنالیز صحت عملکرد
بهمنظور ارزیابی و تأیید قابیلت شاخص نظارتی پیشنهادی ،عملکرد آن
به ازای شرایط مختلف سیستم قدرت روی سیستم استاندارد IEEE-39
 BUSمورد بررسی قرار میگیرد [ .]17سیستم تست در نرمافزار
 PSCAD/EMTDCشبیهسازی میشود و سیگنالهای ولتاژ و جریان
بهدستآمده از باسهای موردنیاز در اتفاقات مختلف سیستم برای
تخمین فازور و محاسبه شاخص نظارتی به نرمافزار  MATLABارسال
میشود .از مدل خط با پارامترهای توزیعشده استفاده شده است و
منابع با ژنراتور سنکرون با  AVRو گاورنر مدل شدهاند .سیگنالهای
اندازهگیریشده ابتدا از یک فیلتر پایینگذر  antialiasingعبور داده
میشوند و سپس از الگوریتم فوریه تمام سیک  DFTبا نرخ
نمونهبرداری  20نمونه بر سیک تخمین فازور زده میشوند .زون  3رله
دیستانس در هر خط طوری تنظیمشدهاند که ک خط اصلی و نیز
طول بلندترین خط بعدی را نیز پوش دهد .در ادامه عملکرد شاخص
نظارتی پیشنهادی در شرایط مختلفی همچون خطاهای سهفاز داخ و
خارج خط ،شرایط تجاوز بار استاتیکی ،شرایط نوسان توان و نیز شرایط
خطای سهفاز در طی تجاوز بار مورد بررسی قرار میگیرد.

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی . . .

باشد و بهمنظور حفظ امنیت عملکرد رله دیستانس ،از عملکرد رلهه در
خطاهههای خههارج از زون جلههوگیری نمای هد .اثههر فاکتورهههایی همچههون
مقاومت خطا ،محه خطها و لحظهه وقهوع خطها بهر عملکهرد شهاخص
پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد .جدول  )1نتایج حاصه از ایهن
بررسی را نشان میدهد .زمان وقوع تمهامی خطاهها در لحظهه  1ثانیهه
بوده و مقدار  MIمتناسب با نمونه متهوالی پهنجم اسهت کهه در داخه
محدوده تعریفشده در رابطه  )17یا  )18قرار میگیرد .نتهایج نشهان
داده شده عملکرد صحیح شاخص  MIرا در تشخیص مطمئن خطاهای
متقارن داخلی از خارجی را در بازه زمانی کمتهر از یهک سهیک نشهان
میدهد.
جدول  :1بررسی تأثیر محل خطا ،لحظه وقوع خطا و مقاومت خطا بر
شاخص نظارتی پیشنهادی MI

اثر مح وقوع خطای سه فاز
MI26-27

MI27-17

S 
17  27



S
27  17

S
26  27

S
27  26

-181
+96

-86

-95

-182
-97





-8
-104

ABC

+3
-85

-85

+88

لحظه
تشخیص
خطا ثانیه)

مح خطا

1/009

وسط خط
27-26

1/009
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خطا اهم)

1/009

0

1/009
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 -4-1بررسی عملکرد شاخص نظارتی در خطاهای متقارن سهفاز

 -4-2بررسی عملکرد شاخص نظارتی در شرایط تجاوز بار

داخلی و خارجی

استاتیکی

شاخص نظارتی میبایست برای حفظ قابلیت اعتماد طرح حفاظتی قادر
به تشخیص خطاهای سهفاز داخ زون از خطاهای سههفاز خهارج زون

پدیده تجاوز بار به ورود بیمهورد امپهدانس بهار بهه ناحیهه زون  3رلهه
دیستانس در شرایط بارگذاری سهنگین اطهالق میشهود کهه ناشهی از
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انتقال توان خطو خارجشده به خطو بارگذاری سنگین رخ میدهد.
زون  3رله دیستانس در چنین شرایطی بهرای حفهظ امنیهت عملکهرد
سیستم ،نباید عم کند .با درنظرگرفتن شهرایط بارگهذاری اضهطراری
تعریفشده توسط  ،NERCبهمنظور ایجاد شرایط تجاوز بار ،بار موجهود
در باس 27بهتدریج افزای مییابد بهطوری که منجر به افزای فلهوی
عبههوری از خطههو مجههاور 26-27و  27-17شههده و منجههر بههه ورود
امپدانس بار به زون  3رله دیستانس R26-27میگردد .این پدیده ،همانند
وقوع یک خطای خارجی واقهع در بهاس27میباشهد کهه نتهایج آن در
شک  8نشان داده شده است.

تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی . . .

شک -8الف) ورود امپدانس بهار بهه زون  3رلهه  R26-27را در چنهین
شرایطی نشان میدهد که عملکرد آن منجر به خروج بیمورد خطهو
27-26و  27-17میشههود .خروجهی شههاخص نظههارتی  MIدر خطههو
تحت پوش زون  3رلهه  R26-27در شهک  ) -8و -8ج) نشهان داده
شده است .نتایج بهدستآمده نشانگر عدم وقوع یک خطای داخه زون
 3میباشد که در این شرایط میبایسهت از عملکهرد زون  3جلهوگیری
نمود؛ بنابراین شاخص پیشنهادی بهطور مهؤثری عملکهرد زون  3را در
چنین شرایطی پشتیبانی و نظارت میکند.
 -4-3بررسی عملکرد شاخص نظارتی در شرایط وقوع خطای
سهفاز در حین تجاوز بار استاتیکی

(الف)

(ب)

طرحهای متهداول محدودکننهده مشخصهه زون  3بهرای جلهوگیری از
تجاوز بار ،قابلیت اعتماد رله را در تشخیص خطاهای سه فاز با مقاومت
را که امپدانس دیدهشده آنهها در ناحیهه بلهوک شهده قهرار میگیهرد،
کاه میدهد .از طرفی در شرایط تحت اسهترس سیسهتم قهدرت بها
وضعیت بارگذاری سهنگین در ضهریب تهوان پهایین ،احتمهال عملکهرد
بیمورد رله همچنان پابرجاست .از طرفی بهدلی طبیعت متقارن پدیده
تجاوز بار و عدم وجود جریان توالی صفر و منفهی ،تشهخیص خطاههای
سهفاز رخداده در طی شرایط تجهاوز بهار فرآینهدی پیچیهده میباشهد؛
بهطوری که در این شرایط رله میبایست با تشخیص وقوع خطها دارای
عملکرد بهموقع باشد [ .]21[ ،]17 ،16برای ارزیابی عملکهرد شهاخص
 MIدر چنین شرایطی ،یک خطای سهفاز با مقاومت  100اهم در طهی
تجههاوز بههار در بههاس ،27در خههط  27-17شبیهسههازی میشههود .نتههایج
متناظر در شک  9نشان داده شده است .شک -9الف) تغییرات مکان
هندسی امپدانس دیدهشده توسط رله  R26-27را در حین وقهوع خطهای
سهفاز در شرایط تجاوز بار را نشان میدهد.
با توجه به شک -9ج) ابتدا به دلی تجاوز بار ،شهاخص  MIخهط
 17-27زاویه فاز نزدیک به صفر درجه را نشان میدهد بهطوری که در
حین وقوع خطای سهفاز در این خط در لحظهه 1.08ثانیهه ،زاویهه فهاز
مربوطه بالفاصله از صفر درجه به  -180درجه تغییر پیهدا میکنهد کهه
نشانگر عملکرد صحیح شاخص نظارتی در تشخیص مطمهئن و سهریع
خطاهای سه فاز در حین تجاوز بار میباشد .شاخص نظارتی مربو بهه
خط  27-26نیز بهدرستی در شرایط تجاوز بار زاویه فاز نزدیک به صفر
را نشان میدهد که نشانگر عدم وجود خطا در این خط میباشد.
 -4-4بررسی عملکرد شاخص نظارتی در شرایط وقوع نوسان

(ج)
شکل  :8نتایج شبیهسازی طی تجاوز بار استاتیکی( ،الف) :مکان
هندسی امپدانس دیدهشده توسط رله( ،R26-27ب) :زاویه فاز مؤلفه
سوپرایمپوز توان مختلط در دو طرف خط  27-26به همراه شاخص
نظارتی مربوطه (ج) :زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط در دو
طرف خط  27-17به همراه شاخص نظارتی مربوطه.

Serial no. 87

توان ناپایدار
یکی از عوام مهم دیگر در عملکرد بیمورد زون  3رله دیستانس وقوع
نوسانهای توان ناشی از خروج خطو و عملیات کلیدزنی میباشد .در
چنین شرایطی برای جلهوگیری از عملکهرد بیمهورد رلهه ،آن را بلهوک
میکنند .بهمنظور بررسی عملکرد شاخص  MIطهی نوسهانهای تهوان،
یک خهطای سهفاز در خط  26-29نزدیهک به باس  29در لحهظه 0/7
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هریک از خطو مذکور میباشد؛ بنابراین شاخص نظارتی قادر است تا
از عملکرد بیمورد زون  3در طی شرایط نوسان توان جلوگیری نماید.

(الف)
(الف)

(ب)

(ب )

(ج)

(ج)

شکل  :9نتایج شبیهسازی برای خطای سهفاز با مقاومت  100اهم در
خط  27-17طی تجاوز بار استاتیکی( ،الف) :مکان هندسی امپدانس
دیدهشده توسط رله( ،R26-27ب) :زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان
مختلط در دو طرف خط  27-26به همراه شاخص نظارتی مربوطه( ،ج):
زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط در دو طرف خط  27-17به
همراه شاخص نظارتی مربوطه

ثانیه ایجاد میشود و پس از  0/5ثانیه با باز شدن کلیهدهای دو طهرف
خط اثر خطا حذف میشود .این عملیات منجر به وقوع یک نوسان توان
ناپایدار شده و سیگنالهای ولتاژ و جریان در مح رله  R26-28در شهک
-10الف) نشان داده شده است .امپدانس دیدهشده توسهط رلهه R26-28
در حین نوسان توان ناپایدار مطابق شک  ) -10بهصورت متناو از
داخ زون  3رله عبور میکند .با توجه به این که نوسان توان منجر بهه
ایجاد تغییرات متناو جریان/توان عبوری از خطو  26-28و 28-29
میشود ،مؤلفه سوپرایمپوز جریان بهطور مداوم در جهت یکسان در دو
طرف ابتدا و انتهای خط وجود خواهد داشت؛ بنابراین مشهابه بها وقهوع
یک خطای خارجی نزدیک به باس  29در خط  ،26-29مقدار زاویه فاز
شاخص نظارتی  MIدر خطو  26-28و  28-29مطابق با شک -10
ج) و -10د) خواهد بود که نشهانگر عهدم وجهود خطهای داخلهی در

Serial no. 87

(د)
شکل  :10نتایج شبیهسازی طی نوسان توان ناپایدار( ،الف) :ولتاژ و
جریان در محل رله ( ،R26-28ب) :مکان هندسی امپدانس دیدهشده
توسط رله( ،R26-28ج) :شاخص نظارتی و زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز
توان مختلط در دو طرف خط ( ،28-26د) :شاخص نظارتی و زاویه فاز
مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط در دو طرف خط .28-29

 -4-5بررسی عملکرد شاخص نظارتی در خطوط جبرانشده
سری
خطو انتقال بلند ،بهمنظور افزای قابلیت انتقال توان و بهبود پروفی
ولتاژ از خازنهای جبرانکننده سری استفاده میکنند .حفاظت خطو
جبرانشده سری نیز توسط رله دیستانس همراه با مشکالتی است که
این مشکالت شام تغییر برد رله دیستانس و اختالل در تعهیین جهت
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میدهد .همچنین شک  )11نتایج مربو به وقوع خطای سهفاز در
 25درصد ابتدای خط  28-26را نشان میدهد.
همانطوری که در شک -11الف) دیده میشود به دلیه پدیهده
معکوس شدن ولتاژ امپدانس دیدهشده توسط رله در خارج از زون و در
جهت معکوس خواهد بود .بااینوجود نتایج مربو به عملکرد شهاخص
نظارتی در شهک های  ) -11و -11ج) حهاکی از تشهخیص درسهت
خطای سهفاز در خط جبرانشده سری  28-26میباشد.
الف)

)

ج)
شکل  :11نتایج حاصل وقوع خطای سهفاز در خط جبرانشده سری
26-28؛ (الف) :مکان هندسی امپدانس دیدهشده توسط رله R2628

(ب) :زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان مختلط در دو طرف خط 26-28
به همراه شاخص نظارتی مربوطه (ج) :زاویه فاز مؤلفه سوپرایمپوز توان
مختلط در دو طرف خط  28-29به همراه شاخص نظارتی مربوطه

خطا توسط رله دیستانس میباشد .در وقوع خطا در خطو جبرانشده
سری وجود امپدانس خازنی باعث کاه امپدانس سلفی بین رله تا
مح وقوع خطا میشود که این حالت منجر به افزای برد رله
دیستانس برای خطاهای خارجی بعد از شین انتهای خط و کاه برد
آن برای خطاهای نزدیک به خازن موجود در ابتدای خط خواهد شد؛
بنابراین بهمنظور ارزیابی عملکرد شاخص نظارتی در حضور
جبرانکنندههای سری ،یک خازن سری در ابتدای خط  26-28با
درجه جبرانسازی کلی  70درصد درنظرگرفته میشود .نتایج مربو به
عملکرد شاخص  MIبهازای وقوع خطای سه فاز در وسط خطو -28
 26و  28-29که تحت پوش زون  3رله  R26-28هستند در جدول 2
نشان داده شده است که عملکرد مطلو شاخص  MIرا در تشخیص
خطاهای داخلی از خارجی در خطو جبرانشده سری را نشان
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همانطوری که در رابطه  )9اثبات شد مقدار زاویهه فهاز شهاخص
نظارتی  MIدر خطاهای داخ خط به مح وقهوع خطها و پارامترههای
خههط حفاظتشههونده بسههتگی نههدارد بلکههه منعکسکننههده زاوی هه فههاز
امپدانسهای معادل توالی م بت دیدهشده از دو بهاس ابتهدا و انتههای
خط است؛ بنهابراین انتظهار مهیرود کهه جبرانکننهده سهری خهط در
خطاهای داخلی اثری بر عملکرد و مقهدار زاویهه فهاز شهاخص نظهارتی
نداشته باشد .از طرفی در هنگام وقوع خطای خارجی زاویه فهاز مؤلفهه
سوپرایمپوز توان مختلط در باسهی کهه خطها پشهت سهر آن قهرار دارد
مطابق با رابطه  )14به زاویه فاز مجموع امپدانس خط حفاظتشونده و
امپدانس معادل دیدهشده از سمت باس دیگر بستگی دارد که حتی بها
حضور خازن سری مقدار این زاویه فاز عددی م بت و بین  60الهی 90
درجه میباشد .لذا مقدار شاخص نظارتی در این حالت نیز در محهدوده
تعریفشههده  )18بههرای خطاهههای خههارجی خواهههد بههود؛ بنههابراین
همانطوری که مشاهده میشود شاخص نظارتی پیشنهادی تحت تأثیر
حضور جبرانکننده سهری خهط قهرار نمیگیهرد و قهادر بهه تشهخیص
مطمئن خطاهای سه فاز داخلی و خارجی در حضور جبرانکننهدههای
سری است .با توجهه بهه نتهایج بهدسهتآمده در حضهور خهازن سهری
میتوان انتظار داشت که شاخص نظارتی پیشهنهادی در حضهور ادوات
 FACTو تجهیزات محدودکننده جریهان خطها  ،FCLکهه تغییهری در
امپدانس سری خط حفاظتشونده ایجهاد میکننهد ،میتوانهد عملکهرد
قاب قبولی داشته باشد .بااینوجود به دلی محهدودیت صهفحه بررسهی
عملکرد شاخص نظارتی در حضور این تجهیزات میتواند موضهوع کهار
تحقیقاتی در مقاالت آینده باشد.
جدول  :2بررسی تأثیر جبرانسازی سری بر شاخص نظارتی
پیشنهادی MI
اثر وقوع خطا در داخ و خارج خط جبران شده 26-28
MI28-29

S 
29  28

MI26-28

S 
28  29

S 
28  26

-9
-94

-192
+85

-97

-189
-95

S 
26  28

-95
-13

-94

+80

-93

لحظه
تشخیص
خطا ثانیه)

مح خطا

1/012

وسط خط
28-26

1/012

وسط خط
29-28
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 -4-6مقایسه طرح پیشنهادی با سایر طرحها
روش پیشنهادی در این مقاله همچون طرحهای پیشنهادی در مقهاالت
[ ]16-18از قابلیهت انههدازهگیریهای فههازور سههنکرون بهدسههتآمده از
باسهای شبکه برای نظارت بر عملکرد صحیح زون  3رله دیستانس در
شرایط بحرانی استفاده میکند .هدف این مقاله ،تشخیص شرایط تجاوز
بار استاتیکی از شرایط خطاههای متقهارن سههفاز جههت جلهوگیری از
عملکرد بیمورد رله است که امنیت عملکهرد زون  3رلهه دیسهتانس را
بهبهود میبخشهد .همچنهین روش پیشهنهادی بها تشهخیص خطاهههای
سهفازی که در حین شرایط تجهاوز بهار رخ میدههد ،منجهر بهه بهبهود
قابلیت اعتماد زون  3رله دیستانس میگردد .روش پیشهنهادی نسهبت
به روشهای ارائهشده در مراجع [ ]18-16دارای برتریهایی بهه شهرح
ذی میباشد:
در [ ،]16ابتدا یک استراتژی برای ناحیهبندی سیستم قدرت بر

اساس جایابی بهینه PMUها ارائه میگردد و بر اساس مکان
PMUها ،شبکه به چند ناحیه رؤیتپذیر تقسیم میشود .طرح ارائه
شده ،برای تشخیص خطای سهفاز از نوسان توان و تجاوز بار در هر
ناحیه ،نیاز به مقایسه اندازه امپدانس ظاهری دیدهشده توسط
رلههای موجود در باسهای مجهز به  PMUمحصورکننده آن ناحیه
دارد درحالیکه روش پیشنهادی در این مقاله تنها نیاز به محاسبه
شاخص نظارتی در خطو تحت پوش زون  3رله داشته و
مستق از اندازه امپدانس دیدهشده توسط سایر رلهها است .لذا
قابلیت اعتماد روش پیشنهادی بهدلی عدم وابستگی آن به
امپدانس دیدهشده توسط سایر رلهها باالتر از روش مرجع []16
است .از طرفی روش ارائهشده در [ ،]16افزون بر این ،نیاز به یک
شاخص مبتنی بر مجموع جریانهای اندازهگیریشده از PMUهای
محصورکننده هر ناحیه برای تشخیص شرایط وقوع خطا را دارد تا
بتواند ناحیه معیو را در سیستم شناسایی کند؛ انتخا یک مقدار
آستانه مطمئن برای شاخص جریان نیز یکی از چال هایی است
که میتواند امنیت طرح پیشنهادی را با مشک مواجه کند.
درحالیکه روش پیشنهادی در این مقاله تنها بر اساس شاخص
نظارتی محاسبه شده از مؤلفههای سوپرایمپوز ،قادر به تشخیص
مستقیم خطاهای سهفاز از تجاوز بار بوده و نیازی به شاخص کمکی
دیگری ندارد .لذا طرح پیشنهادی در این مقاله پیچیدگی کمتری
نسبت به طرح ارائهشده در [ ]16دارد .از طرفی ازآنجاکه برای
نظارت بر عملکرد هر رله بحرانی تنها نیاز به جمعآوری
اندازهگیریها از باسهای تحت پوش زون  3آن رله است و نیازی
به اندازهگیری از سایر باسها نمیباشد لذا بهدلی حجم پایین
اندازهگیریها و تسهی ارسال آنها به مرکز کنترل ،سرعت عملکرد
روش پیشنهادی باالتر از سرعت عملکرد طرح ارائهشده در []16
خواهد بود که نیازمند ارسال اطالعات از تمامی باسها به مرکز
کنترل است .همچنین الزم بهذکر است که هر دو طرح پیشنهادی
در این مقاله و مرجع [ ،]16بهدلی قابلیت تشخیص خطاهای
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سهفاز از تجاوز بار منجر به بهبود در امنیت عملکرد زون  3رله
میگردند.
 در [ ،]17زاویه فاز امپدانس توالی م بت دیدهشده توسط رله و تابع
مانیتورینگگذاری بهدستآمده از جریان سهفاز بهعنوان دو معیاری
برای نظارت بر عملکرد صحیح زون  3رله دیستانس جهت تشخیص
شرایط خطای سهفاز از سایر پدیدههای متقارن ارائه میشود.
همچون مرجع [ ،]16طرح ارائهشده در این مقاله نیز نیاز به دو
معیار جداگانه برای تشخیص خطاهای سهفاز از تجاوز بار را دارد
درحالیکه روش پیشنهادی در این مقاله تنها با استفاده از شاخص
نظارتی محاسبهشده از اطالعات دو طرف خطو تحت پوش زون
 3قادر به تشخیص شرایط خطای سهفاز از شرایط تجاوز بار است؛
بنابراین پیچیدگی محاسباتی روش ارائهشده در این مقاله کمتر از
روش ارائهشده در [ ]17میباشد .ازطرفدیگر برای تشخیص شرایط
خطای سهفاز از شرایط تجاوزبار ،از زاویه فاز امپدانس دیدهشده
توسط رله که همان زاویه فاز توان عبوری از مح رله است استفاده
میشود .چنانچه زاویه فاز امپدانس دیدهشده کمتر از  45درجه
باشد شرایط تجاوز بار محرز میشود و چنانچه زاویه فاز مربوطه
عددی بزرگتر از  45درجه باشد خطای سهفاز شناسایی میگردد.
ایراد عمده این روش عدم تضمین تشخیص خطاهای سهفاز با
مقاومت خطای باال میباشد بهطوری که در این وضعیت بهدلی
مقاومت خطا ،زاویه فاز امپدانس دیدهشده توسط رله ممکن است
کمتر از مقدار آستانه  45درجه باشد و خطای سهفاز با حضور
مقاومت تشخیص داده نشود .از طرفی در هنگام وقوع شرایط
بارگذاری سنگین با ضریب توان پایین که در آن فلوی توان راکتیو
خط قاب توجه میباشد ،زاویه فاز امپدانس دیدهشده عددی
بزرگتر از  45درجه خواهد بود و لذا امکان تشخیص این نوع تجاوز
بار از طرح مذکور سلب خواهد شد لذا طرح مرجع [ ]17نمیتواند
بهطور کام و در همه شرایط منجر به بهبود امنیت و قابلیت
اعتماد زون  3رله دیستانس شود .درحالیکه روش پیشنهادی در
این مقاله مطابق با نتایج بخ  2-4و  3-4میتواند خطاهای سه
فاز با مقاومت خطای باال در حین تجاوز بار را تشخیص داده و نقص
روش پیشنهادی در [ ]17را برطرف نماید.
 در [ ،]18یک روش طبقهبندی اتفاقات مبتنی بر ماشینهای بردار
پشتیبان بهعنوان یک روش نظارتی بر عملکرد صحیح زون 3
مطرحشده است که قادر است تا شرایط خطاهای سهفاز را از سایر
اتفاقات همچون شرایط ناپایداری ولتاژ و شرایط نوسان توان
تفکیک نماید .عمده هدف موردمطالعه در مرجع [ ،]18تشخیص
خطاهای متقارن سهفاز از شرایط تجاوز بار دینامیک همچون نوسان
توان و ناپایداری ولتاژ است بهطوری که پدیده تجاوز بار استاتیک
بررسی نشده است .درحالی که نوآوری روش پیشنهاد شده در این
مقاله ارائه یک شاخص نظارتی مبتنی بر مؤلفههای سوپرایمپوز
برای تشخیص خطاهای سهفاز از شرایط تجاوز بار استاتیک
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میباشد .از طرفی روش ارائهشده در [ ،]18نیازمند به حجم زیادی
از شبیهسازیها برای ایجاد سناریوهای مختلفی از شرایط وقوع
خطا برای آموزش روش ماشین بردار پشتیبان میباشد که
پیچیدگی طرح پیشنهادی را افزای میدهد .از طرفی وابستگی
عملکرد صحیح طرح مذکور به فرآیند یادگیری کام ماشین بردار
پشتیبان ،امنیت و قابلیت اعتماد طرح ارائهشده را تحت تأثیر قرار
میدهد .درحالیکه روش ارائهشده در این مقاله تنها نیاز به
اندازهگیری فازورسنکرون ولتاژ و جریان از باسهای تحت پوش
زون  3را دارد تا بتواند با محاسبه شاخص نظارتی شرایط خطای
سهفاز را از تجاوز بار تشخیص دهد .همچنین طرح ارائهشده در
[ ،]18جهت تفکیک بین خطا از سایر اتفاقات متقارن ،عالوه بر
فازور ولتاژ و جریان نیاز به اندازهگیری توان اکتیو و راکتیو عبوری
از خط را نیز دارد؛ بنابراین تعداد اندازهگیریهای بیشتری برای
پیادهسازی روش ارائهشده در [ ]18نیاز است که این موضوع
پیچیدگی و سرعت طرح ارائه شده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

 -5نتیجهگیری
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 عدم تأثیرپذیری شاخص نظارتی پیشنهادی از مقاومت خطای باال.
 عدم تأثیرپذیری شاخص نظارتی پیشنهادی از شهرایط بارگهذاری
قب از وقوع خطا و مستق از جهت عبور توان بهدلی استفاده از
شبکه معادل سوپرایمپوز).
 قابلیت بهکارگیری شاخص نظارتی برای خطو جبرانشده.
از قابلیت طرح حفاظتی میتوان در طرحههای حفاظهت پشهتیبان
ناحیه گسترده برای شبکههای انتقال در حضور انواع جبرانکننهدههای
سری انعطافپذیر بهره برد .شاخص نظارتی پیشنهادی در کنار مزایایی
که دارد ،عملکرد صحیح آن وابسته به صحت عملکرد سیستم مخابراتی
و وجود اطالعات فازور سنکرون از باسهای تحت پوش زون  3است؛
بنابراین یکی از نکات ضعف طرح پیشهنهادی آن اسهت کهه در صهورت
وجود اشکال در PMUها و یا سیستم مخهابراتی مورداسهتفاده ،امنیهت
طرح نظارتی پیشنهادی در معرض ریسک قرار میگیرد.

مراجع
[1] A. G. Phadke, and J. S. Thorp, “Expose hidden failures to
prevent cascading outages” IEEE Computer Applications in
Power, vol. 9, no. 3, pp.20-23, 1996.
[2] Powergrid, “Report of the enquiry committee on grid
disturbance in northern region on 30th July 2012 and in
Northern, Eastern and North-Eastern Region on 31st July
2012,” Tech Rep. GRID_ENQ_REP_16_8_12, New Delhi,
India, 2012.
[3] J. Khodaparast, & M. Khederzadeh, “Three-phase fault
detection during power swing by transient monitor” IEEE
Transactions on Power Systems, vol. 30, no. 5, pp. 25582565, 2015.
[4] A. P. Apostolov, D. Tholomier, S. H. Richards, “Distance
protection and dynamic loading of transmission lines” In
IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp. 100105, 2004.

زون  3رله دیستانس در تشخیص سریع خطاهای متقارن سهفاز از سایر
اختالالت سیستم قدرت همچون تجاوز بار استاتیکی و دینامیکی دچار
مشک است .بهطوری که عملکرد بیمورد زون  3طی شهرایط بحرانهی
سیستم قدرت میتواند منجر به وقوع خروجههای آبشهاری و درنتیجهه
فروپاشی گسترده سیسهتم قهدرت شهود .در ایهن مقالهه یهک شهاخص
نظارتی مبتنی بر مؤلفههای سوپرایمپوز توان مختلط پیشنهاد میشهود
که از اندازهگیریهای فازور سنکرون دو طهرف خطهو تحهت پوشه
زون  3رله دیسانس بهدست میآید که بهعنوان معیاری برای تشخیص
خطاهای متقهارن سههفاز از تجهاوز بهار بههکار گرفتهه میشهود .نتهایج
شبیهسازی ،کارایی و قابلیت شاخص پیشنهادی را در تشخیص سریع و
[ ]5وحید فتحی و هیرش سیدی« ،بهبود عملکرد رلههای دیستانس
مطمئن شرایط خطا از شرایط تجاوز بهار نشهان میدهنهد .بههطورکلی
در حفاظت خطو انتقال کوتاه» ،مجله مهندسی برق دانشگاه
روش پیشنهادی نسبت به روشهای موجود دارای برتری و مزیتهایی
تبریز ،جلد  ،43شماره  ،2صفحات .1392 ،29-21
بهصورت زیر است:
[ ]6عباس صابری نوقابی و نادر هاتفی ترشیزی« ،تنظیم بهینه رله
 برخالف طرحهای حفاظتی پشتیبان ناحیه گسهترده کهه نیهاز بهه
دیستانس با درنظر گرفتن عدم قطعیتها» ،مجله مهندسی برق
جمعآوری اطالعات فهازوری ولتهاژ و جریهان از تمهامی باسههای
دانشگاه تبریز ،جلد  ،46شماره  ،1صفحات .1395 ،231-221
شبکه برای تشخیص ناحیه خطا و خط معیو دارد ،روش نظارتی
پیشنهادی فقط نیاز به اطالعهات باسههای تحهت پوشه زون 3
[7] C. H. Kim, J. Y. Heo, and R. K. Aggarwal, “An enhanced
zone 3 algorithm of a distance relay using transient
رلههای دیستانسی که توسط اپراتور آسیبپذیر شهناخته شهدهاند
components and state diagram,” IEEE Trans. Power Deliv,
دارد؛ بنابراین تأخیر مخابراتی کمتری در این روش وجود خواههد
vol. 20, no. 1, pp. 39-46, 2005.
[8] S. Das, R. Dubey, B. K. Panigrahi, and S. R. Samantaray,
داشت.
“Secured zone-3 protection during power swing and voltage
instability: an online approach,” IET Gener. Transm.
 تشخیص سریع خطاهای سهفاز رخداده با مقاومت در حین تجهاوز
Distrib, vol. 11, no. 2, pp. 437-446, 2017.
بار در بازه زمانی کمتر از یک سیک و بهبود قابلیت اعتماد زون 3
[9] M. M. Eissa, M. E. Masoud, and M. A. Elanwar, “A novel
back up wide area protection technique for power
رله دیستانس.
transmission grids using phasor measurement unit” IEEE
 تشخیص پدیده تجاوز بار و جلوگیری از عملکهرد بیمهورد زون 3
Trans. Power Deliv, vol. 25, no. 1, pp. 270-278, 2010.
[10] Z. He, Z. Zhang, W. Chen, O.P. Malik, and X. Yin, “Wideرله دیستانس و درنتیجه بهبود امنیت زون  3رله دیستانس.
area backup protection algorithm based on fault component

Serial no. 87

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

. . . تشخیص خطاهای متقارن سهفاز در طی
[20] T. G. Bolandi, M. R. Haghifam, and M. Khederzadeh, “Real
Time Monitoring of Zone 3 Vulnerable Distance Relays to
Prevent Maloperation under Load Encroachment
Condition,” IET Genr. Transm. Distrib. vol. 11, no. 8, pp.
1878-1888, 2017.
[21] M. Jin, and T. S. Sidhu, “Adaptive load encroachment
prevention scheme for distance protection.” Electric Power
Systems Research, vol. 78, no. 10, pp. 1693-1700, 2008.
[22] T. G. Bolandi and M. R. Haghifam, “PMU based real time
vulnerability assessment of zone 3 distance relay to prevent
cascading outages,” CIGRE Session 2016, Paris, French,
pp. 1-11, 2016.
[23] H. Saadat, Power System Analysis, McGraw-Hill, 1999.
[24] T. G. Bolandi, H. Seyedi, and S.M. Hashemi, “Protection of
transmission lines using fault component integrated power”
IET Genr. Transm. Distrib, vol. 8, no.12, pp. 2163-2172,
2014.
[25] P. Jafarian, M. Sanaye-Pasand, “High-speed superimposedbased protection of series-compensated transmission lines,”,
IET Genr.Transm. Distrib, vol. 5, no. 12, pp. 1290–1300,
2011.
[26] A.P. Apostolov, D. Tholomier, S.H. Richards,
“Superimposed components based sub-cycle protection of
transmission lines,” IEEE PES Power Syst. Conf.
Exposition, pp. 592–597, 2004.
[27] S.M. Hashemi, M.T. Hagh, H.Seyedi, “Transmission-line
protection: a directional comparison scheme using the
average of superimposed components”, IEEE Trans. Power
Deliv.,vol. 28, no. 2, pp. 945–954, 2013.
[28] J. Zare, F. Aminifar, &, M. Sanaye-Pasand,
“Communication-constrained regionalization of power
systems for synchrophasor-based wide-area backup
protection scheme” IEEE Transactions on Smart Grid, vol.
6,no. 3,pp. 1530-1538, 2015.
[29] IEEE Standard for Synchrophasor Data Transfer for Power
Systems, IEEE Standard C37.118.2-2011, 2011.
[30] NERC, NERC Recommendations to August 14, 2003
Blackout-Prevent and Mitigate the Impacts of Future
Cascading Blackouts, 2003. http://www.NERC.com.

1398  بهار،1  شماره،49  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 380

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

voltage distribution” IEEE Trans. Power Deliv, vol. 26, no.
4, pp. 2752-2760, 2011.
P. K. Nayak, A.K. Pradhan, and P. Bajpai, “Wide-area
measurement-based backup protection for power network
with series compensation” IEEE Trans. Power Deliv, vol.
29, no. 4, pp. 1970-1977, 2014.
M. K. Jena, S.R. Samantaray, and B.K. Panigrahi, “A New
Wide-Area Backup Protection Scheme for SeriesCompensated Transmission System” IEEE Systems Journal,
(to be published), 2015.
J. Suonan, K. Liu, G. Song, “A novel UHV/EHV
transmission-line pilot protection based on fault component
integrated impedance” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 26,
no. 1, pp. 127–134, 2011.
T. Ghanizadeh Bolandi, H. Seyedi, S. M. Hashemi, and P.
Soleiman Nezhad, “Impedance-Differential Protection: A
New Approach to Transmission-Line Pilot Protection”
IEEE Trans. Power Deliv, vol. 30, no. 6, pp. 2510-2518,
2015.
J. Zare, F. Aminifar, and M. Sanaye-Pasand,
“Synchrophasor-based wide-area backup protection scheme
with data requirement analysis” IEEE Trans. Power Deliv.,
vol. 30, no. 3, pp. 1410 – 1419, 2015.
P. Kundu, and A.K. Pradhan, “Synchrophasor-assisted zone
3 operation”, IEEE Trans. Power Deliv, vol. 29, no. 2, pp.
660-667, 2014.
P. K. Nayak, A. K. Pradhan, and P. Bajpai, “Secured zone 3
protection during stressed condition” IEEE Trans. Power
Deliv, vol. 30, no. 1, pp. 89-96. 2015.
K. Seethalekshmi, S. N. Singh, and S. C. Srivastava, “A
classification approach using support vector machines to
prevent distance relay maloperation under power swing and
voltage instability”. IEEE Trans. Power Deliv, vol. 27, no.
3, pp. 1124-1133, 2012.
S.H. Li, N. Yorino, and Y. Zoka, “Operation margin
analysis of zone 3 impedance relay based on sensitivities to
power injection”. IET Genr. Transm. Distrib, vol. 1, no. 2,
pp. 312-317. 2007.

زیرنویسها
1

Cascading outages
Power system vulnerability
3
Power swing
4
Static load encroachment
5
Wide Area Measurement System (WAMS)
6
Wide Area Backup Protection (WABP)
7
Phasor Measurement Unit (PMU)
8
Relay Operation Margin
9
Superimposed Component Complex Power (SCP)
1
0
Monitoring Index (MI)
1
1
Superimposed component
1
2
Fault component
1
3
Superimposed network
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

Serial no. 87

