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 پیام دبیر کنفرانس
 یبسمه تعال

کنفرانس حفاظت و  نیرا سزاست که بر ما منت نهاد تا شاهد چهاردهم ییو سپاس خدا حمد

مروز زحمات . امیباش ریرکبیام یبرق دانشگاه صنعت یقدرت در دانشکده مهندس یسمتهایدر س ونیاتوماس

 تیریت مدو شرک ریشرکت توان ران،یا کیبرق و الکترون نیبرق،  انجمن مهندس یدانشکده مهندس کسالهی

را به اجرا  میکرده بود یزیبرنامه ر شیپ کسالیآنچه را که از  میبه بار نشست و توانست ران،یشبکه برق ا

. ازشما پژوهشگران میباش یگرام نیپژوهشگران و مولف  ن،یو شاهد حضور با شکوه شما محقق میدرآور

و  یدسته جمع یها پژوهشو مقاالت خود را که حاصل تالش ها و  دیرفتیگرانقدر که دعوت ما را پذ

 یمقاالت، و برگزار یر داورما را د نکهیاز ا نیو همچن دیارسال نمود شیهما نیا یمستمر شماست را برا

  م.یو امتنان را دار یکمال تشکر و سپاسگزار دینمود یاریکنفرانس  نیا

 حفاظت و یها نهیمقاالت در زم نی. امیبود مقاله 150 به کیشاهد ارسال نزد شیهما نیا در

 قرار گرفتند یمقاله ها توسط داوران متخصص مورد داور نیقدرت بوده اند. ا یستمهایدر س ونیاتوماس

 نیمقاله در ا 46تعداد  تیارائه مقاالت در کنفرانس در نها یو مکان یزمان یها تیو با توجه به محدود

. مییحذف نما لیدل نیبه هم زیرا ن یگریمقاالت با ارزش د میشدند، اگر چه مجبور شد رفتهیپذ شیهما

شدند.  یزیمقاله جهت ارائه بصورت پوستر برنامه ر 16و  یمقاله در جلسات شفاه 30مجموعه  نیاز ا

هستند،  یکسانیارزش  یمقاالت دارا نیا یهمگاست که از نظر کنفرانس  یضرور زینکته ن نیالبته ذکر ا

  ت.صورت گرفته اس یزمان یها تیو پوستر تنها بخاطر محدود یآنها به دو گروه شفاه میو تقس

 و خارج از کشور برخوردار بوده رانیا یاز دانشگاهها یهمکاران یارمقاالت از همک نیا یداور یبرا

مقاالت به ما  نیا یکه در داور یکسان یمقاالت و تمام سندگانیاز همه نو میدانیو بر خود الزم م میا

نتشار ا یبرا یسیانگل یمقاله ها ش،یهما نی. از مجموعه  مقاالت ارائه شده در امییکمک کردند تشکر نما

 . چاپ خواهند شد شیدر مجموعه مقاالت هما زیمقاالت ن هیارسال و کل   IEEE Xplore در

 هتیکم یو اعضا ،یعلم تهیقدرت، اعضاء کم یاز همه اعضاء قطب علم دانمیبر خود فرض م انیپا در

 دوارمیو ام مینمودند تشکر نما یهمکار شیهما نیا یخود در برگزار یکه با زحمات شبانه روز ییاجرا

 .میباش ندهیآ یآن در سالها یبعد یها شیبهتر هما یشاهد برگزار یبزود

 سید حسین حسینان 

 دبیر کنفرانس 
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 اعضای کمیته علمی کنفرانس
 آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری

 آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه

 آقای دکتر حسین حسینیان

 آقای دکتر مهرداد عابدی

 پتیانآقای دکتر گئورگ قره

 آقای دکتر حسن غفوری فرد

 آقای دکتر سید محمد شهرتاش

 آقای دکتر مجتبی خدرزاده

 آقای دکتر حسین کاظمی کارگر

 آقای دکتر هاشم علیپور

 خانم دکتر زهرا مروج

 آقای دکتر مهدی داورپناه

 آقای دکتر حیدر صامت

 آقای دکتر سید حمید حسینی

 آقای دکتر کاظم مظلومی

 آقای دکتر مهدی وکیلیان

 پورآقای دکتر احسان حاجی

 آقای دکتر رضا محمدی چپنلو



 

 تهای قدرو اتوماسیون در سیستمکنفرانس حفاظت چهاردهمین 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(

 1398دی ماه  11و  10

 

 

- 7 - 

 آقای دکتر ناصر خدابخشی جوینانی

 آقای دکتر حامد هاشمی دزکی

 آقای دکتر تورج امرایی

 آقای دکتر سید امیر حسینی

 آقای دکتر مجتبی گیلوانژاد

 حسینیآقای مهندس سیدزمان 

 آقای دکتر هاشم علیپور

 آقای دکتر معین عابدینی

 آقای دکتر پیمان جعفریان

 آقای دکتر بهروز وحیدی

 آقای دکتر حسن رستگار

 آقای دکتر امیر خرسندی

آقای دکتر حامد نفیسی
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 کمیته دائمی کنفرانس یاعضا
  انهیاب انیعسکر نیدکتر حس یآقا

  فرد یدکتر حسن غفور یآقا

   انینیحس نیحس دیدکتر س یآقا

    یحائر ونیمهندس هما یآقا

  ینیزمان حس دیمهندس س یآقا

  فام یدکتر محمودرضا حق یآقا

  پوریدکتر هاشم عل یآقا

 مهدی داورپناهدکتر یآقا

  یعیدکتر محمد آقاشف یآقا

  مهندس غالمرضا خوش خلق یآقا

  گلشن یهمدان لیدکتر اسماع یآقا

  یافضل نیمهندس حس یآقا

  دکتر داود فرخزاد یآقا

  ینیحس دیدحمیدکتر س یآقا

  زاده یمهندس محمدحسن متول یآقا

  ییالرضا یمهندس رسول موس یآقا

 یرانیش رضایدکتر عل یآقا

 محمد شهرتاش دیدکتر س یآقا
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 کمیته اجرایی کنفرانس یاعضا
 رئیس کنفرانس آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه

 دبیر کنفرانس دکتر سیدحسین حسینیانآقای 

 دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری

 مسئول روابط بین الملل و مسئول کمیته انتشارات  آقای دکتر حیدرعلی طالبی

 مسئول نمایشگاه  آقای دکتر حامد نفیسی

 قائم مقام کمیته انتشارات  آقای دکتر امیر خرسندی

 آقای عباس خلیلی

 ی محمد خانیآقا

 آقای محمد عبدالحسینی

 آقای جواد استادرضا

 آقای سهراب نصیری

 آقای سید مهدی حسینی

 آقای ایمان صارمی

 آقای علی معصومی

 آقای رحیم زال نژاد

 خانم ثریا رنجبر

 خانم طاهره بنایی

 خانم اکرم براتی
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 کنفرانسدانشجویی کمیته  یاعضا
 خجسته وهاب زادهاحمدرضا آقای 

 زاده یبهنام جبارآقای 

 اتیب نیاسیآقای 

 لو یصف عبدالقادرآقای 

 بهکام رضاآقای 

 مرند یجالل نادرآقای 

 انیوسفی داودآقای 

 یریسام دل حسنآقای 

 ینیام محمدآقای 

 یوسفی یمصطفآقای 

 یفرشاد دیعبدالحمآقای 

  یفرج یمهدآقای 

 یلیجند افشارآقای 

 یچهره بادل هیس نیامآقای 

 یطاهر نیرحسیامآقای 

 یفروغ آواخانم 

 یبیغر نیام محمدخانم 

 انیدروگر محمدآقای 

 یزمان یهدخانم 
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 کنفرانسعلمی حامیان 
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 کنفرانسصنعتی حامیان 
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 کنفرانسصنعتی حامیان ساری 
 شرکت برق منطقه ای اصفهان

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 سیستان و بلوچستانشرکت برق منطقه ای 

 شرکت برق منطقه ای غرب

 شرکت برق منطقه ای فارس

 منطقه ای مازندران گلستانشرکت برق 

 شرکت برق منطقه ای هرمزگان

 شرکت برق منطقه ای زنجان

 شرکت برق منطقه ای کرمان

 شرکت برق منطقه ای استان اصفهان

 شرکت برق منطقه ای استان البرز

 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

 زندرانشرکت توزیع نیروی برق غرب ما

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

 شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
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 شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

 نیروی برق شهر اصفهانشرکت توزیع 

 شهدمنیروی برق شرکت توزیع 

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 مس سرچشمه

 شرکت موج نیرو

 شرکت مهندسی قدس نیرو

 شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان )منیران(
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 ، مقاالت افرسیربانمه کنفرانس
 نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

46 7108 

بینی ارائه یک شاخص نوین جهت پیش

نقطه ناپایداری ولتاژ در شبکه قدرت به 

کمک تخمین حالت ناشی از 

 PMUهای گیریاندازه

مهرداد  ;ایرج پورکیوانی

شهرام منتصر  ;عابدی

 آبادیرضا غنی ;کوهساری

ارائه 

 شفاهی

155 1156 

با در نظر گرفتن  WAMSطراحی سیستم 

 و نامعینی تپ هکبرنامه ریزی توسعه و شب

مطالعه موردی: شبکه  -ترانسفورماتورها 

 برق ایران

محمود  ;سعادت بهرامی

 علی رضا صفاریان ;جورابیان

ارائه 

 شفاهی

54 10111 

بررسی آسیب پذیریهای امنیتی سامانه 

های کنترل و اتوماسیون صنعت برق و 

 راهکارهای امن سازی

امیر عباس  ;سعید خادمی

 محمد ;ذونعمت کرمانی

 حسین یغمایی مقدم

ارائه 

 شفاهی

68 1106 
های قابلیت اطمینان شبکه ¬بهبود شاخص

 توزیع با استفاده از اتوماسیون
 علی باباییان عقدا

ارائه 

 شفاهی

104 1128 
نحوه انجام عملیات نگهداری و تعمیرپست 

 های اتوماسیونی

 پیمان ;محمد حسین فضائلی

 هاشم علیپور ;کریمی فرد

ارائه 

 شفاهی

90 4105 

طراحی و به کارگیری برچسب های 

در سیستمهای  QRهوشمند براساس کد 

 اتوماسیون پست

هاشم  ;محمد حسین فضائلی

 پیمان کریمی فرد ;علیپور 

ارائه 

 شفاهی
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 نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

64 9114 

های حفاظتی در بررسی و غلبه بر چالش

یت های تقوسنکرونیزم ریزشبکه ایستگاه

 فشار گاز کشور با شبکه سراسری

غالمحسین  ;دهقانحسن 

حسن  ;ریاحی دهکردی

 رستگار

ارائه 

 شفاهی

98 2104 

محاسبه زمان تاخیر ارسال پیام جهت 

های جریان زیاد )حفاظت هماهنگی رله

تطبیقی( یک ریز شبکه مجهز به استاندارد 

و بررسی رفتار آن  IEC61850مخابراتی

 در حضور خط

 ;حسین عسکریان ابیانه

حسن  ;سیدسجاد هزاوه

نادر  ;علی بایندور ;دهقانی

 مرندجاللی

ارائه 

 شفاهی

78 5106 

تعیین زمان مناسب انجام تعمیر و 

های استاتیک ¬نگهداری انواع مختلف رله

 و دیجیتال موجود در شبکه

سید امیر  ;رضا اسالمی

 حسینی

ارائه 

 شفاهی

43 1137 

ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی 

مشخصه رله های جریان زیاد در یک ریز 

 PSO-GAشبکه با استفاده از الگوریتم 

 ;سیدهادی موسوی مطلق

 کاظم مظلومی ;جواد نباتی

ارائه 

 شفاهی

58 9110 

در  ACهای دیستانس بررسی عملکرد رله

 HVDCهای انتقال قدرت حضور سیستم

 مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ

دکتر صادق  ;سحر رمضانی

 جمالی

ارائه 

 شفاهی

66 9124 

 منظوربهبود شاخص هماهنگی حفاظتی به

به دست آوردن ظرفیت بهینه منابع تولید 

های توزیع حلقوی: ارتقاء پراکنده در شبکه

 مشخصه عملکرد، تابع هدف و قیود

 ;محمد مصطفی کرامت

 علیپورهاشم  ;سجاد دادفر

ارائه 

 شفاهی
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 نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

93 8120 

طرح حفاظت تک پایانه خطوط انتقال 

LCC-HVDC های مبتنی بر مؤلفه

 فرکانس باالی جریان خط

سید  ;محمد مهرابی کوشکی

 صادق جمالی ;ستار حسینی

ارائه 

 شفاهی

115 1125 

یک الگوریتم جدید برای مکان یابی خطا 

در حالت وجود عدم قطعیت در شبکه های 

 انتقال

در نا ;حسین عسکریان ابیانه

رضا محمدی  ;جاللی مرند

سید  ;امیر خرسندی ;چبنلو

 سجاد هزاوه

ارائه 

 شفاهی

97 1146 

لزوم استفاده از حفاظت دیفرانسیل طولی 

در خطوط کوتاه جهت اجتناب از عملکرد 

مطالعه موردی -ناصحیح حفاظت دیستانس

 در شبکه فوق توزیع منطقه گرمسار

فهیمه  ;یاسر محمودیان

 غالمرضا اساسه ;طاهریان

ارائه 

 شفاهی

86 2105 

روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در 

سیستم کنترل و حفاظت مبتنی بر 

 یادگیری تقویتی و شبکه عصبی

 یاسر صداقت ;سعید خادمی
ارائه 

 شفاهی

100 1107 

مطالعه موردی تأثیر باز نمودن نوترال 

فوق توزیع  T-OFFترانسفورماتور انشعاب 

 بر روی عملکرد حفاظت دیستانس

نیما  ;احسان کرمی

 ;پژمان هاشمیان  ;کدیوریان

گئورک  ;یداله عمویان

 پتیانقره

ارائه 

 شفاهی

44 1156 

ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت 

خطای اتصال به زمین سیم پیچی  100%

 استاتور ژنراتور سنکرون

رضا محمدی  ;حامد دهقان

 قطبی ملکیمهدی  ;چبنلو

ارائه 

 شفاهی

95 1150 

عملکرد بهینه رله دیستانس جهت تمایز 

خطا از نوسان توان با استفاده از روشی 

 جدید

 ;زهرا مروج ;علیرضا جدائی

منصور  ;احمد رضا عیوضی

 سعیدی

ارائه 

 شفاهی
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 نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

153 1719 
حقاظت سریع ژنراتورهای سنکرون با بکار 

 گیری درخت تصمیم در برابر خروج از گام

سیدمحمد  ;محمود لشگری

 شهرتاش

ارائه 

 شفاهی

48 1112 

ارزیابی عملکرد حلقه فاز به زمین مبتنی 

های دیستانس در خطوط بر امپدانس رله

 ای غربکیلوولت برق منطقه 63

مهدی  ;احسان کرمی

 ;پوراحسان حاجی ;وکیلیان

 انیاحمد خلیلی ;افشار بالی

 پوستر

42 1138 
آنالین مانیتورینگ اتوماسیون و سیستم 

 ترانسفورماتورهای قدرت

هاشم  ;اسمعیل همتی

 میثم حسنی ;علیپور
 پوستر

79 1121 

تنظیم بهینه ضریب جبرانسازی جریان 

مولفه صفر رله دیستانس در خطوط دارای 

 TOFFترانسفورماتور 

پیمان  ;پیمان جعفریان

حمید  ;علی عاقلی ;جعفریان

 اسکندری

 پوستر

71 11132 

بکارگیری ابزارها و تکنیک های نمایش 

اطالعات، پیش نیازی برای بهره برداری 

 بدون اپراتور از پست های اتوماسیون

 پوستر جواد حسن پور

91 11151 

طراحی واجرای سناریو محور سامانه 

مدیریت و کنترل بار در شرکت توزیع برق 

 استان اصفهان

پیمان  ;حسین صالحی

 حسین شکراللهی ;فاضلی
 پوستر

101 1117 

معیاری جدید جهت سنجش کفایت زون 

های دیستانس پشتیبان در ¬سوم رله

شبکه  Infeedخطوط موازی و دارای 

 انتقال برق کشور

 ;پیمان جعفریان ;علی عاقلی

 سید محمد هاشمی
 پوستر
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 نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

51 2115 

امنیت سایبری و قابلیت اطمینان جهت 

بهره برداری از سامانه کنترل تولید خودکار 

(AGCنیروگاه در مراکز دیس )پاچینگ 

مهران  ;کیا ساعدی فر

 ;زاده احسان ذبیح ;رسولی

مهدی  ;کمال صیدآبادی

 مقیم زاده

 پوستر

83 1148 

روش جدید دوپایانه ای مکانیابی خطا در 

خطوط انتقال مبتنی بر امواج سیار با 

 درنظر گرفتن اثر خطوط مجاور

حمید  ;مجتبی یوسفی

 جوادی
 پوستر

111 8117 

کاهش تعداد رله ها و تکمیل حفاظت 

ایستگاه های فوق توزیع با استفاده از 

حفاظت هوشمند مبتنی بر استاندارد 

IEC 61850 

 ;محمد رضا پزشکیان

محمد علی  ;غالمرضا صفاری

رحیم نجاتی  ;هرمزی 

 احسان صرافان ;منفرد

 پوستر

40 1139 

های قدرت و کار آموزش حفاظت سیستم

ساز های دیجیتال با استفاده از شبیهرلهبا 

 آموزشی رله و حفاظت

اصغر  ;محمد مهدی رزم آور

سید مجید  ;چیت گران

 مصطفی زاده

 پوستر

114 1133 

کنترل و هوشمند سازی شبکه توزیع با 

استفاده از سیستم اسکادا و شبکه مبتنی 

 TCP/IPبر 

حامد  ;مصطفی سلطان فر

 نصرالهی
 پوستر

45 1122 

ارائه یک روش جدید تشخیص خطای 

با استفاده از  DCقطب در ریز شبکه 

 تبدیل موجک

 مجید ولی ;میالد علیرضاییان

محمد  ;صادق رحیمی ;زاده

 یوسفی نژاد

 پوستر
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گلیسیربانمه کنفرانس  ، مقاالت ان
 نشست نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

14 4106 

Attributes of Big Data 

Analytics for Data-Driven 

Decision Making in 

Cyber-Physical Power 

Systems 

 ;حسین شاهین زاده

حامد  ;جالل مرادی

 ;موسی مرزبند ;نفیسی

 گئورک قره پتیان

ارائه 

 شفاهی
2 

4 8110 

A New Method for the 

End-To-End Testing of 

Differential Relays 

 ;سیدامیر حسینی

Behrooz Taheri; 

Seyed Amir 
Hosseini; Sirus 

Salehimehr; Farzad 

Razavi 

ارائه 

 شفاهی
2 

20 3105 

Fault Detection Method 

for DG Disconnection in 

Inverter-Interfaced 

Microgrids with 

Photovoltaic System 

 ;عبدالحمید فرشادی

حسین  ;حامد نفیسی

 ابیانهعسکریان 

ارائه 

 شفاهی
3 

7 1130 

Adaptive coordination of 

overcurrent relays in 

active distribution 

networks utilizing a 

multi-objective 

optimization approach 

رضا  ;آرش صمدی

 محمدی چبنلو

ارائه 

 شفاهی
3 
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 نشست نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

5 1119 

A New Stabilizing 

Method of Differential 

Protection Against 

Current Transformer 

Saturation Using Current 

Derivatives 

توحید  ;سیامک بهاری

 هیرش سیدی ;حسنی

ارائه 

 شفاهی
4 

24 1140 

Improvement of Security 

of Transformer 

Differential Protection in 

Breaker-and-a-Half 

Substaions 

علی  ;پیمان جعفریان

 عاقلی

ارائه 

 شفاهی
4 

38 1143 

Transformer Terminal-

Duality Model for 

Windings Turn-to-Turn 

Faults Simulation 

مهدی  ;نیما فرزین

احسان حاجی  ;وکیلیان

 پور

ارائه 

 شفاهی
4 

9 8116 

An Energy Variation-

Based Method for 

Discrimination Between 

the Internal Fault and 

Inrush Current in Power 

Transformers 

 ;سیدامیر حسینی

Behrooz Taheri; 

Seyed Amir 
Hosseini; Sirus 

Salehimehr 

ارائه 

 شفاهی
4 
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 نشست نوع ارائه نویسندگان عنوان مقاله کد شماره

17 1131 

Coordination of 

Generator 

Underexcitation 

Protection with 

Underexcitation Limiter 

to Prevent Generator 

Tripping During Power 

Transformer 

Energization: 

Mohammad 

Jahani; 

Mohammad 

Zaman Jelvian; G. 

B. Gharehpetian 

ارائه 

 شفاهی
5 

151  
Ultra-fastDetection and 

Location of busbar Faults 

Employing IMG 

Mohmoud 

Lashgari; S. 

Mohammad 

Shahrtaash 

ارائه 

 شفاهی
5 

28 1103 

Investigation on Impact 

of Motor Dynamics on 

Operation of Current 

Limiting Protectors 

 Behzad ;حامد نفیسی

Keyvani; Hassan 

Bakhtiari 

  چاپ

33 1124 

Probability Evaluation of 

Occurrence of 

Ferroresonance in 

Montazer Qaem 63kV 

Substation 

علیرضا  ;شهاب عارف

داوود  ;صدیقی انارکی

 ابوترابی زارچی

  پوستر

30 1127 

Optimal Adaptive 

Protection Using Setting 

Groups Allocation Based 

on Impedance Matrix 

 ;توحید سلیمانی اقدم

 ;حسین کاظمی کارگر

 علی عباسی

  پوستر

19 2109 

Error locating 

transmission lines with 

thyristor-controlled series 

capacitorsBy fuzzy logic 

method 

Morteza Azimi 

Nasab; 

Mohammad Zand 

  پوستر
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 ان عقداییبابا یعل

 زدیبرق استان  یرویع نیشرکت توز
alibabaiian@gmail.com 

 

ن یهت تامنان باال جیت اطمیاز به قابلین ییکنندگان نهال ارتباط با مصرفیع برق  به دلیتوز یهاشبکه

، کنترل رانیع برق در ایتوز یهاشبکه یباشند. در ساختار معمول و سنتیدار را دار میپا یکیالکتر یانرژ

شود که به توجه به یانجام م یانسان یرویو با اعزام ن یع به صورت دستیتوز یهاو رفع خطا در شبکه

 ش مدت زمانیبر بوده و منجر به افزازمان یندیژه در خارج از شهرها فرایع به ویتوز یدرهایف یپراکندگ

 ع و کاهشیتوز یهانان در شبکهیت اطمیش قابلیگردد. با توجه به توجه بر افزایم یو مقدار خاموش

افته یون گسترش یبر اتوماس یزات هوشمند مبتنیتجهاستفاده از  و  شبکه ونیاتوماس یها، اجرایخاموش

ک ی ین ساله برایچند یک بازه زمانیشده در  یآورجمع ین مقاله با توجه به اطالعات آماریاست. در ا

ر یه، تاثنین هزیون با کمتریاتوماس یریپذو در دسترس یط واقعیون، با توجه به شرایدر فاقد اتوماسیف

ع یه توزدر شبک یبرداربهره یط واقعینان با در نظر گرفتن شرایت اطمیلود قاببون بر بهیاتوماس یاجرا

 یدر پس از اجرایف یز اطالعات واقعیگرفته و نج محاسبات انجامی. با توجه به نتاگرددیم یبررس

افته یکاهش  یدر به مقدار قابل توجهیف یگردد که مدت زمان و مقدار خاموشیون مشاهده میاتوماس

 است.

 یدیلکلمات ک
 های توزیع، قابلیت اطمینان، اتوماسیون، خاموشیشبکه
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 T-OFF 

  

 انیپتقره گئورک، انیعمو دالهیو  انیپژمان هاشم ان،یوریکد ماین ،یکرم احسان

 ، رانیا کرمانشاه،، مانغربیپ شرکت

  رانیا تهران،، تهران( کیتکنی)پل ریرکبیام یصنعت دانشگاه

 

-T وجود انشعاب ن،یفاز به زم یدر برابر خطاها ستانسیاز عوامل بروز خطا در عملکرد حفاظت د یکی

OFF طا سبب بروز خ یقرار داده و ضمن کاهش پوشش حفاظت ریصفر را تحت تأث یتوال ریبوده که مس

مقاله، عملکرد  نیا در. شودیمحل خطا م نییتع جهیمثبت و در نت یمقدار امپدانس توال یریگدر اندازه

و  نیزم یخطا یجبرانساز بیضر شیافزا لهیبه وس T-OFF در خطوط با انشعاب ستانسیحفاظت د

 جی. به کمک نتاردیگیقرار م یابیمورد ارز T-OFF تور انشعابباز نمودن نوترال ترانسفورما نیهمچن

 یپوشش حفاظت یب جبرانسازیضر شیکه افزا شودینمونه، نشان داده م ستمیس کی یبر رو یسازهیشب

 دا  یشد T-OFF و انشعاب هیتغذ نیب هیناح یامپدانس برا یریگاندازه یاما خطا بخشدیخط را بهبود م

که با باز کردن  شودیشده، نشان داده م جادیا یاضافه ولتاژها یریبا درنظرگ ن،ی. همچنابدییم شیافزا

 .گرددیم نییتع یز به درستیمحل خطا ن ،ینوترال عالوه بر بهبود پوشش حفاظت

 نوترال ترانسفورماتور ن،یفاز به زم یخطا ستانس،ی، حفاظت دT-OFFانشعاب 
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 اینیلیاحمد خل ،یبال افشار، پوریاحسان حاج ان،یلیوک یمهد ،یکرم احسان

 رانیا تهران،، فیشر یبرق، دانشگاه صنعت یمهندس دانشکده

  رانیا کرمانشاه،، غرب یامنطقه برق
 

  

برخورد  یداشته و با توجه به نرخ باال یقابل توجه یغرب گستردگ یادر برق منطقه لوولتیک 63خطوط  

داد باالست. تع اریبس نیفاز به زم یاحتمال بروز خطا ،یابرق منطقه نیصاعقه در مناطق تحت پوشش ا

امپدانس را محاسبه نموده و  تدابا نیمورد استفاده، در محاسبات حلقه فاز به زم یهااز رله یقابل توجه

 یسطوح ولتاژ ینوع رله برا نی. عملکرد ادینمایخط، راکتانس را محاسبه م یمیتنظ هیسپس توسط زاو

قابل  Overreach ی(، با خطالومتریک 15خطوط کوتاه )حدودا  کمتر از  یبرا ژهیبه و لوولتیک 63

 اریعملکرد اشتباه بس لوولت،یک 230سطوح ولتاژ باالتر همچون  یکه برا یهمراه است در حال یتوجه

یرار مق یابیرله مورد ارز دگاهیشبکه و از د دگاهیمشکالت از د نیبروز ا لیمقاله، دال نیکمتر است. در ا

نامطلوب در  یرهایآن از مس یو برقرار نیزم انیکه امکان بروز تداخل جر شودی. نشان داده مردیگ

است. با  شتریب اریبس لوولتیک 63رله در سطح  یمحاسبات تمیالگور بهکنار اثرات مربوط  شبکه برق در

فاز به  یخطا یبرا ستانسیشدن حفاظت د Overreach زانیراهکار کاهش م ،یمورد عمل کیمطالعه 

 .گرددیم حیتشر نیزم

 Overreachنوترال ترانسفورماتور،  ن،یفاز به زم یخطا ستانس،یحفاظت د
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Infeed 
 1انیمان جعفریپ، 1ید محمد هاشمیس، 1یعاقل یعل 

ت مطالعات و حفاظت شبکه، شرکت یریحوادث شبکه انتقال، مد یگروه بررس 1

 ران، تهرانیت شبکه برق ایریمد
agheli@igmc.ir 

 

که انتقال ه نقاط شبیست کلیبایبان خطوط انتقال، میو پشت یستانس به عنوان حفاظت اصلیحفاظت د

همان خط و  یستانس اصلید یهارلهن منظور الزم است هر خط انتقال توسط یرا پوشش دهد. به ا

 ط ممکن است به علتیاز شرا یکن در برخیحفاظت گردد. ل یبان خطوط بعدیستانس پشتید یهارله

از شبکه، امکان  یز مجاورت خطوط کوتاه و بلند در قسمتی( و نInfeedه خطا از منابع مختلف )اثر یتغذ

 یاهاجه، خطیبان فراهم نشده و در نتیستانس پشتیه خطوط توسط حفاظت دیجاد پوشش کامل کلیا

 یراین مقاله معیبان رفع گردد. ایپشت یهار حفاظتیتوسط سا تریطوالن ینه با زماین ناحیجاد شده در ایا

د استفاده اصول مور یبان در خطوط انتقال شبکه بر مبنایستانس پشتیت حفاظت دیسنجش کفا یرا برا

دهد. یرا نشان م یشنهادیار پی، صحت معیک حادثه واقعی یران ارائه داده و ضمن بررسیدر شبکه برق ا

 یبرا و ییرا در شبکه انتقال شناسا یضعف پوشش حفاظت یتوان نقاط دارایار، مین معیاستفاده از ابا 

 رفع آن اقدامات مناسب را اتخاذ نمود.

 .، شبکه انتقالیخطوط مواز ؛ ستانسیزون سوم رله د؛ بانی، حفاظت پشتInfeedاثر 
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TOFF
 ید اسکندریحم، یعاقل یعل، انیمان جعفریپ

 مطالعات و حفاظت شبکهران، دفتر یت شبکه برق ایریشرکت مد
jafarian@igmc.ir 

 

از یمورد ن ن برقیتام یو معموال  موقت برا یک طرح اقتصادی TOFFانشعاب  یخطوط دارا

 ن بارید، تامیا خط جدیط احداث پست یاست که تا زمان فراهم آمدن شرا یطیکنندگان در شرامصرف

 رین مسیان از ایشدن جر یل امکان جاریخط به دل یگر مقدور نباشد. وجود انشعاب بر رویق دیاز طر

ن خط قرار یطرف یهارا که در پست یخط اصل یحفاظت یهااتصال کوتاه، عملکرد رله ین خطاهایدر ح

بار  TOFFانشعاب ترانسفورماتور  ین مقاله به حفاظت خطوط دارایدهد. ایر قرار میدارند، تحت تاث

 یلیق ارائه روابط تحلیاز طر یستانس صنعتید یهادر رله یسازادهیو قابل پ یک راهکار عملیپردازد و یم

 یسازهیدهد. مطالعات شبیشنهاد میان مولفه صفر پیجر یسازب جبرانینه ضریم بهیتنظ یاز برایمورد ن

ترانسفورماتور  یدارا یلوولت واقعیک 230ک خط انتقال ی یبر رو PSCAD/EMTDCدر نرم افزار 

TOFFشده،  اصالح یب جبرانسازیدهد که با ضریارائه شده، نشان م یلید صحت روابط تحلیی، ضمن تا

قادر خواهد  یستانس به خوبیرله د 1مات رله، زون یر تنظیگر در سایر دییاز به اعمال هرگونه تغیبدون ن

از وجود  ی، بر کاهش برد رله ناشیخارج یخطاها یت عملکرد رله به ازایبود بدون به خطر افتادن امن

 غلبه نموده و خط انتقال تحت حفاظت را پوشش دهد. TOFFترانسفورماتور 

انشعاب  ؛اتصال کوتاه یخطا ؛حفاظت خط انتقال؛ امپدانس یریگاندازه؛ کاهش برد؛ ستانسیرله د

TOFF 
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DC

 4نژاد یوسفی، محمد  3یمیصادق رح، 2انییرضایالد علیم، 1زاده ید ولیمج

 المی، دانشگاه ایمهندس یبرق، دانشکده فن یمهندس، گروه اریاستاد 1
m.valizadeh@ilam.ac.ir 

 المی، دانشگاه ایمهندس یبرق، دانشکده فن یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو 2
 ، دانشگاه شاهدیمهندس یبرق، دانشکده فن یمهندس، گروه ارشد یکارشناس 3

 المی، دانشگاه ایمهندس یبرق، دانشکده فن یمهندس، گروه ارشد یکارشناس 4

 DC یبارها هیتغذامکان  و AC-DC یهامبدل تعداد از جمله کاهش ییهاتیبنا به مز DC یهاشبکه

 یهاخطوط شبکهبه علت فواصل کوتاه و امپدانس کم ها شبکه نیحفاظت ا .اندشده ری.. امروزه فراگ.و

DCیشبکه هاتر از مخرب تواند یمخطا ده تر بوده و یچی، پ AC ،خطا  عیسر صیتشخ نیبنابرا باشد

اع انو صیختش یبرا یحفاظت دیروش جد کیمقاله  نی. ااست یاتیح اریامر بس کی هاشبکه نیدر ا

 یروش واحدها نی. در ادهدیارائه مرا  DC یهازشبکهیدر ر نیقطب به قطب و قطب به زم یخطاها

 ت ولتاژاف نیشتریب هک یو باس دهندیم صیرا تشخ دارابتدا باس خطا، ه کمک مشخصه ولتاژب یحفاظت

 یریگاندازه انیاز جرموجک  لیتبد لهیبوس در ادامهکند یدار انتخاب مرا داشته باشد به عنوان باس خطا

سپس هرکدام از خطوط  شده وموجک مربوطه محاسبه  لیتبد یانرژ ،دارخطوط متصل به باس خطاشده 

 یررسب یبرا تیدر نها شود،یمبه عنوان خط خطادار شناخته  شدداشته با یشتریب یانرژ راتییتغکه 

 یبر رو MATLAB/Simulinkنرم افزار  با استفاده از یمختلف یخطاها یشنهادیموثر بودن روش پ

 جیموثر بودن روش مربوطه را در نتا توانیکه م شده یسازادهیپ یحلقو شیبا آرا DC زشبکهیر کی

 مشاهده کرد.

 ل موجکیان خطا، تبدی، حفاظت، جرDCز شبکه یر
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 1د سجاد هزاوهیو س 1یر خرسندی، ام2چبنلو ی، رضا محمد1انهیان ابین عسکری، حس1مرند  ینادر جالل

 ر، تهران،یرکبیام یبرق، دانشگاه صنعت یگروه مهندس 1
Naderjalali@aut.ac.ir, Askarian@aut.ac.ir, a_khorsandi@aut.ac.ir, 

S.hazaveh@aut.ac.ir 
 رانی، تهران، اید بهشتیبرق، دانشگاه شه یگروه مهندس 2

Re_mohammadi@sbu.ac.ir 

 یطیقبل، در شرا یهاده که برخالف روشین مکان خطا ارائه گردیجهت تخم یتمین مقاله الگوریدر ا

تواند مقاومت یباشند، میت میعدم قطع یشبکه، دارا شده درنصب یرهایگخط و اندازه یکه پارامترها

ن یترخطا، از روش کم یابیمکان یافتن جواب مسألهی ین بزند. برایتخم یو مکان خطا را با دّقت خوب

 نیت تخمیشده، و در نها یریگاندازه یت پارامترهایمم کردن عدم قطعینیدار خطا، جهت ممربّعات وزن

ن مکان خطا مورد یتخم یرافسون، برا-تونی، روش تکرار نشده است. در ادامه ق خطا، استفادهیمکان دق

رها از یگاندازه یزمانکه هم یطی، در شرایشنهادیپ یخطا یابیمکان تمیاستفاده قرار گرفته است. الگور

 یز دامنهان حالت، فقط ین بزند. در ایتخم یتواند، مکان خطا را با دقّت قابل قبولیز مین رفته باشد نیب

ئه تم ارایکه الگور ییجاگردد. از آنین مکان خطا استفاده مینصب شده، جهت تخم یرهایگولتاژ اندازه

، یرتر کمیگدو ولتاژ، به تعداد اندازه یاز دارد، برخالف روش هاین خطا یک سمت نقطهیشده، به ولتاژ 

ت ی، قابلیارائه شده، از لحاظ اقتصاد شود که روشیاز دارد و باعث میکامل شبکه ن یریپذتیجهت رو

 ،ینهادشیپ یخطا یابیتم مکانیدّقت الگور یابیارز جهت را داشته باشد. یواقع یدر شبکه یسازادهیپ

 Digsilentافزار در نرمک شبکه نمونه یمختلف در نقاط گوناگون  یانواع خطاها با مقاومت خطا

 یتوانسته مکان خطا را با دّقت خوب یشنهادیتم پیالگور دهد، کهیج، نشان مینتا شده است. یسازهیشب

 ن بزند.یتخم

ن ین مرّبعات خطا؛ دقّت تخمیترر ولتاژ؛ کمیگشبکه؛ اندازه یپارامترهاتیخطا؛ عدم قطع یابیمکان

مکان خطا

mailto:Askarian@aut.ac.ir
mailto:S.hazaveh@aut.ac.ir
mailto:S.hazaveh@aut.ac.ir
mailto:Re_mohammadi@sbu.ac.ir
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 3پوریهاشم عل، 2فرد یمیمان کریپ، 1ین فضائلیحسمحمد 

 یانتقال، شرکت مادرتخصص یدفتر فن 1و2و3

 mh.fazaeli,p.karimifard,alipour@tavanir.org.irریتوان

متداول برق وجود دارد قابل  یپست هاریو تعم ینگهدار اتیانجام عمل یکه در حال حاضر برا یروش

 یامتناسب برریو تعم ینگهدار اتیباشند. لذا نحوه انجام عمل ینم یونیاتوماس یاستفاده در پست ها

مورد چند  نیا در قرار گرفته است. یاریاست که امروزه مورد توجه بس یاز مسائل یکی نگونه پست هایا

 یرمدا یکیزیمدل کردن اطالعات ف نحوهوجود دارد که عبارتند از :ریو تعم ینگهداربا  مسئله در رابطه

 یرسازیپست، تصو یسالمت اجزا تیوضع یابیپست به صورت پاناروما، ارز یاطالعات اجزا شیپست، نما

برخوردار  یا ژهیو تیمدار پست از اهم یکیزیف یموارد مطرح شده، مدلساز نی. در بیتیامن یها اریمع

 نیرابطه ب نیو همچن  ینور بریارتباطات ف ،زاتیتجه یپورت ها یواضح است که مدل ساز پر است.

و  شرفتهیپ یو اساس کاربردها هیبه عنوان پا یمجاز یپورت ها یمنطق یو مدارها یکیزیف یمدارها

 یاطالعات به صورت پاناروما مورد تقاضا شیاست که ممکن است رخ دهد. نحوه نما یغلبه بر مشکالت

د، باش یاطالعات م از یادیحجم ز یدارا یونیاتواس یپست هاباشد.  یمریو تعم ینگهداربخش  کارکنان

( بر اساس استاندارد REAL TIMEکه در حالت ) یو اطالعات زاتیشامل اطالعات آالرم تجه

IEC61850 و  زاتیعملکرد تج تیکامل وضع افتیبه منظور در نیشود. بنابر ا یمبادله م زاتیتجه نیب

 تیوضع یابیمشخص کنند، ارزها به آن  اطالعات مربوط دیبا ن امریل در ایپرسنل دخ ه،یثانو مدارات

 روش یمعرفمقاله به  نیاست. در ا یو نگهدار اتیبهبود سطح عمل یموثر برا یروش هیثانو زاتیتجه

 .شود یپرداخته م راتیو تعم ینگهدار اتیانجام عمل یبرا یدیجد

  یمجاز یمدار پست، پورت ها یکیزیف یپست، مدل ساز یتیر امنی، تدابیونیاتوماس یپست ها



 

 تهای قدرو اتوماسیون در سیستمکنفرانس حفاظت چهاردهمین 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(

 1398دی ماه  11و  10

 

 

35 

TCP/IP 

 2ی، حامد نصراله 1 سلطان فر یمصطف

 

 تهران، تهران یاشرکت برق منطقه-برق یکارشناس ارشد مهندس1 

M-Soltanfar@Trec.Co.Ir 
 

زنجان صنعت پرداز)وابسته  یموسسه پژوهش، کیالکترون -برق  یکارشناس مهندس 2

 زنجان، برق استان زنجان( یرویع نیبه شرکت توز
nasrollahi.hamed@gmail.com 

 

 

از  یرلن کنتیمختلف و ارسال فرام یستگاههایافت و پردازش اطالعات ایفۀ دریستم اسکادا اساسا  وظیس

تم سیستم ها ، شامل سین سیبر شبکه را بر عهده دارد. ا یمختلف و نظارت کل یستگاههایمرکز به ا

باشند. از آنجا که شبکه هوشمند  یم یمخابرات یستم هایزات و سیزات مرکز کنترل و تجهی، تجه یمحل

م هوشمند ستیک سین وجود یزات شبکه را دارد بنابراین تجهیت شبکه و ارتباط بیفه کنترل وضعیوظ

ک روش جهت ین مقاله یبرخوردار است.  در ا ییار باالیبس تیان خطوط از اهمیجهت سنس جر

ونرها و ارسال یسکس ینصب شده بر رو یهاRTUافت اطالعات از یشبکه با استفاده از در یهوشمندساز

 .گردد یارائه م wirelessبه اسکادا به صورت  ییویستم رادیک سیق یآن از طر

عیهوشمند توز ستمیسون شبکه، یشبکه، اسکادا، اتوماست یکنترل وضع
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PSO-GA 

 3،کاظم مظلومی 2، جواد نباتی1سید هادی موسوی مطلق
 گروه حفاظت و کنترل، شرکت برق منطقه ای زنجان، زنجان 1

ha_mousavi@zrec.co.ir 
 ر، تهرانیرکبیام یبرق، دانشگاه صنعت یدانشکده مهندس 2

nabati@aut.ac.ir  
 دانشیار، گروه فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان 3

kmazlumi@znu.ac.ir 

 از یکی، یزات حفاظتین نوع تجهیر از ایل استفاده فراگیبه دل ادیز انیجر هایرله یهماهنگ مسأله

 یمشخصه متفاوت یهایباشد. منحنیع میع و فوق توزیتوز یهااز شبکه حفاظت ت دریاهم پر مسائل

ها عملکرد رلهزمان  بیانتخاب شده، ش یبه پارامترها اد وجود دارد که با توجهیان زیجر یهارله یبرا

 یتواند هماهنگیک شبکه میاد در یان زیجر یهامشخصه رله ینه منحنیکند. انتخاب بهیر مییتغ

 در هارله یهماهنگ مسأله بندیفرمول  و هوشمند هایتمیالگور با ظهور جاد کند.یا یبهتر یحفاظت

ک ین مقاله یدر اافت. ی شیافزا هارله یهماهنگ مسأله حل برای مهندسان ییتوانا سازی، نهیبه قالب

 مسألهاز  یاد به عنوان قسمتیان زیجر یهامشخصه رله ینه منحنیانتخاب به ید برایتابع هدف جد

ج یبکار گرفته شده و نتا IEEEباس  8ک شبکه نمونه ی یبرا یشنهادیگردد. روش پیارائه م یهماهنگ

هتر ها برله ید، هماهنگیرله ها توسط تابع هدف جد یمشخصه برا ینه منحنیدهد با انتخاب بهینشان م

 ابد.ییش میها افزاشده و سرعت عملکرد آن

PSO-GA ینه سازیتم بهیالگوراد جهت دار، یان زیمشخصه رله، رله جر ی، منحنیحفاظت یهماهنگ

mailto:ha_mousavi@zrec.co.ir
mailto:nabati@aut.ac.ir
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 3یثم حسنی، م2پوری، هاشم عل1یل همتیاسماع
 توانیر یو نظارت شبکه انتقال شرکت مادر تخصص یکارشناس دفتر فن 1

e.hemmati@tavanir.org.ir 
 توانیر یو نظارت شبکه انتقال شرکت مادر تخصص یر کل محترم دفتر فنیمد 2

alipour@tavanir.org.ir 
 توانیر یو نظارت شبکه انتقال شرکت مادر تخصص یکارشناس دفتر فن 3

m.hassani@tavanir.org.ir 

که نان شبیت اطمیقابلکه یبطور باشدیقدرت م یهان ادوات پستیترقدرت از مهم یترانسفورماتورها

با  قدرت یعمر ترانسفورماتورها باشد.یآنها ماز  یح و اصولیصح یر و نگهداری، تعمیبرداراز بهرهمتاثر 

ن یت ایش وضعین امر مستلزم پایش است و ایران در حال افزایسال در شبکه برق ا 40 یسن باال

قدرت  یاهت ترانسفورماتوریوضع یابیارز یبررس ین براین و آنالیفالباشد. دو روش آیترانسفورماتورها م

-تورترانسفورما یع خطاهایص سری، دقت مطلوب و تشخیبرقین به سبب عدم بیوجود دارد که روش آنال

که قدرت شب یعمر ترانسفورماتورها ین مقاله ابتدا به بررسیت دارد. در ایگر ارجحیقدرت، بر روش د یها

نگ یتوریستم مانیسن یترن و مدرنیآخر یهایژگیو یپرداخته شده است. در ادامه به بررسران یبرق ا

 .شود یمقدرت پرداخته  ین ترانسفورماتورهایآنالشرفته یپ

، نگیچنجر، بوشتپنگ ترانسفورماتور قدرت، یتورین مانیستم آنالیترانسفورماتور قدرت، س

محلول در روغن یگازهاز یآنال

mailto:e.hemmati@tavanir.org.ir
mailto:alipour@tavanir.org.ir
mailto:e.hemmati@tavanir.org.ir
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 3زادهید مصطفید مجی، س2گرانتی، اصغر چ1آوررزم یمحمد مهد
 نان،ک قومس، سمیق و توسعه، شرکت ابتکار الکتریکنترل، واحد تحق-کارشناس ارشد برق 1

mehdi.razmavar@gmail.com 
 سمنان، سمنان یا، شرکت برق منطقهیقدرت، دفتر فن-کارشناس برق 2

asghar_chitgaran@yahoo.com 
 سمنان، سمنان یا، شرکت برق منطقهیقدرت، دفتر فن-کارشناس ارشد برق 3

m.mostafazadeh@gmail.com 

تال و یجید یهاقدرت و استفاده گسترده از رله یهاحفاظت شبکه یگدهیچیت و پیبا توجه به اهم

 یورضر یامر ها، فراهم کردن آموزش مناسب در صنعت و دانشگاهن رلهینسل قبل با ا یهارله ینیگزیجا

مانند استفاده از  یمختلف یهاروش یلهیوس به یها و مراکز آموزششگاهیاست. رله و حفاظت در آزما

 یهارله یمت باالیشود که با توجه به قیآموزش داده م یافزارو امکانات نرم یشگاهیزات آزمایتجه

ر ست. دیفراهم ن یسنت یهازات تست و تنوع آنها، امکان آموزش جامع و به روز با روشیتال و تجهیجید

رله و حفاظت با هدف رفع کمبودها و  یساز آموزشهید آموزش با استفاده از شبیک روش جدیقاله ن میا

 رله و یساز آموزشهیشب یایها و مزایژگیح ویشده است. پس از توض یموجود معرف یمشکالت آموزش

 آموزش یهاساز در دورههین شبیجه استفاده از اید جهت آموزش حفاظت است  نتیجد یحفاظت که ابزار

رله و  یتخصص یهاها و دورهشگاهیآزما یاز اهداف آموزش یادیساز بخش زهین شبیا .ه شده استیارا

زه یانگ یکاربرد یهاتیط کاربر پسند و قابلیل داشتن محین به دلیدهد و عالوه بر ایحفاظت را پوشش م

ساز هین شبیبا استفاده از ا یکیالکترون یهادوره یدهد. برگزاریش میآموزش را افزا یران و اثرگذاریفراگ

 دارد. یترساده یسازادهینه کمتر و پیهز

 یهاشگاه رله و حفاظت، رلهی، آزمایساز آموزشهیقدرت، شب یهاستمیآموزش حفاظت س

.تالیجید

mailto:asghar_chitgaran@yahoo.com
mailto:m.mostafazadeh@gmail.com
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در شبکه فوق  یمطالعه مورد

 ع منطقه گرمساريتوز
 3، غالمرضا اساسه2انیمه طاهری، فه1انیاسر محمودی

 سمنان یااژ، شرکت برق منطقهیکارشناس رل 1
Power.electric@gmail.com 

 سمنان یاستم، شرکت برق منطقهیس گروه مطالعات سیرئ 2
 سمنان یاانتقال، شرکت برق منطقه یر دفتر فنیمد 3

 

ستم قدرت از جهت یس یهان بخشیاز مهمتر یکینتخاب حفاظت مناسب خطوط انتقال، به عنوان ا

ت یهمار با ایان اتصال کوتاه، بسیزات در اثر عبور جریب تجهیاز آس یریستم و جلوگیس یداریحفظ پا

در مورد خطوط کوتاه  ن حفاظت خطوط انتقال،یبه عنوان متداول ترستانس یحفاظت دآنجا که از است. 

تناب اج ین خطوط امرین خطوط کوتاه و در نظر گرفتن حفاظت مناسب ایی، تعروبرو است یبا مشکالت

خطوط کوتاه، متوسط و بلند، خطوط  یبندار استاندارد دستهیمع ین مقاله ضمن معرفی. در ار استیناپذ

در ادامه با  و اندشده یل طولیفرانسید نصب رله دیع استان سمنان مشخص و کاندیکوتاه شبکه فوق توز

 یولل طیفرانسیع منطقه گرمسار لزوم استفاده از رله دیحوادث رخداده در شبکه فوق توز یمطالعه مورد

 شده است. یستانس بررسیدر خطوط کوتاه جهت اجتناب از عملکرد ناخواسته رله د

ستانسیحفاظت د ؛یل طولیفرانسی؛ حفاظت دعیفوق توزنتقال؛ خط کوتاه؛ شبکه خط ا
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خطا در خطوط  يابيمکان ياانهيد دوپايروش جد

ط ار با درنظر گرفتن اثر خطويبر امواج س يانتقال مبتن

 مجاور
 2ید جوادیحم، 1یوسفی یمجتب

 تهران یاشرکت برق منطقه 1
m-yousefy@trec.co.ir 

 تهران ید بهشتیار دانشگاه شهیدانش 2
h2.javadi@gmail.com 

بر  یع، مبتنیتوزخطوط انتقال و فوق یق مکان خطا برایدق یید جهت شناسایجد یروشن مقاله، یادر 

 ینهادشیاست. روش پشنهاد شدهیانه خط پیزمان در دو پار همیغ یهایریگار با استفاده از اندازهیامواج س

از خطا و موج منعکس شده از  یار ناشین موج سیاولدن یرس یهاق خطا از زمانیافتن محل دقی یبرا

انه یدو پا یهاداده یزمان سازبه هم یازیب نین ترتید. به اینمایانه خط استفاده مینقطه خطا به دو پا

ل مودال یاستخراج شده از تبد ییمود هوا یهاانیله جریاز خطا به وس یار ناشیخط نخواهد بود. امواج س

افزار  ط نرمیلوولت در محیک 400ک خط ی یبر رو یشنهادیند. روش پیآیبدست م

PSCAD/EMTDC افزار ط نرمیل به محیه و تحلیتجز یآن برا یهایشده و خروج یسازهیشب

MATLAB مختلف یهاتیط مختلف خطا شامل موقعیشرا ین روش به ازایاند. عملکرد امنتقل شده 

یابی میزان مقاومت خطا، نسبت به مکان و یا زمان متفاوت شروع خطا، و همچنین هیخطا، انواع خطا، زاو

ار دو یک روش امواج سیران و یشبکه قدرت ا یهااستفاده شده در اغلب رله یخطا با روش امپدانس

 است.آن نشان داده شده یسه و برتریمقاک یکالس یاانهیپا

 ل کالرکی؛ تبدل موجک گسستهیخطا؛ تبد یابی؛ مکاناریخطوط انتقال؛ امواج س       
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 4یرضا جدائی،عل3یمنصور سعید، 2 یوضیاحمدرضا ع، ،*1زهرا مروج

 انن، دانشگاه سموتریبرق و کامپ ی، دانشکده مهندساستاد1
zmoravej@semnan.ac.ir 

 ، دانشگاه سمنانوتریبرق و کامپ یدانشکده مهندس ،ارشد یکارشناس یدانشجو 2

ahmadreza_eivazi@yahoo.com 
 نشرکت مشانیر تهرا 3

 دانشگاه سمنان وتر،یبرق و کامپ ی، دانشکده مهندسیدکتر یدانشجو4

a.jodaei@semnan.ac.ir 

 ایاز بار و  یمانند از دست رفتن بخش عمده ا یاغتشاش ایکه اختالل  دهدیرخ م ینوسان توان  زمان

 نوسان نیدر ح تواندیدر زون سوم  م ستانسید ی. حفاظت رله دیبه وجود ا ستمیخط در س کیخروج 

از  اجتناب شود. استفاده ستانسید یرله ها یاز عملکرد ناخواسته  دیعمل کند پس با یتوان به نادرست

توان و مراحل  خطا در طول نوسان صیالزم جهت تشخ ییعدم کارا لیموجود به دل یسنت یروش ها

سرعت  یدارا نیباال و همچن نانیاطم تیروش با قابل کی نیکارامد نبوده و بنابرا یساز هیشب دهیچیپ

ند. اگر ک یید و آن  را شناسایبرقرار نما زینوسان توان و خطا تما نیاست تا بتواند ب ازیباال ن صیتشخ

نوسان توان به زون سوم رله آن را  یوجود داشته باشد که بتواند قبل از وارد شدن مشخصه  یروش

 یا با روشت میمقاله بر آن نیکرد. در ا یریجلوگ ستانسید یاز عملکرد اشتباه رله  توانیدهد م صیتشخ

نموده  قراربر زینوسان توان و خطا تما نیب میبتوانلغزش ژنراتور است  هیبر زاو یآن مبتنکه اساس  دیجد

چاپ  یت روش نسبت به مقاله هایجه ها نشان دهنده قابلینت .میکن یریو ازعملکرد نا خواسته  رله جلوگ

 باشد. یشده م

.خطا - ستانسید یرله  - لغزش هیزاو - وسان توانن

mailto:zmoravej@semnan.ac.ir


 

 تهای قدرو اتوماسیون در سیستمکنفرانس حفاظت چهاردهمین 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(

 1398دی ماه  11و  10

 

 

42 

IEC61850 

 انهیان ابین عسگریمرند، حسیندور، نادر جاللیبا ی،علیدسجاد هزاوه، حسن دهقانیس

s.hazaveh@aut.ac.ir, force_aria@yahoo.com, ali.bayandour@gmail.com 
naderjalali@aut.ac.ir, askarian@aut.ac.ir 

 ایران-دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 

 

رله(  ی)هماهنگ یروزرسانزشبکه جهت بهیک ری یهابه رلهMCPU ک یاز  یام ارسالیمحاسبه زمان پ

، کاهش زمان یکشنه کابلی( آن با هدف کاهش هزیقید )حفاظت تطبایان زیجر یهارله یپارامترها

ش شبکه به صورت یو پا IEC61850 یو استاندار مخابرات یزات مخابراتیر پارامترها در حضور تجهییتغ

ل در مدار قرار یستم به دلیس یر توپولوژییاز تغMCPU  یخبر یزان زمان بیازمند محاسبه می، نیآن

ر ییغن زمان تیداد خطا در ان حاالت مختلف رخیباشد. همچنید پراکنده میمنابع تولا نگرفتن یگرفتن 

 یتمام یبرا MCPU  یخبرین زمان بیترشیگردد و در ادامه بیم یها بررسرله یروزرسانو به یتوپولوژ

 گردد.یزشبکه محاسبه میر یهارله

MCPUی، استاندارد مخابراتیاد، صنعتیان زیجر یهارله، رله یزشبکه، هماهنگی، ر 

IEC61850یقی، حفاظت تطب.

mailto:s.hazaveh@aut.ac.ir
mailto:force_aria@yahoo.com
mailto:ali.bayandour@gmail.com
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 2اسر صداقتی، 1ید خادمیسع

 مشهد، قات،یو تحق یزیخراسان، معاونت برنامه ر یشرکت برق منطقه ا 1
s.khademi@krec.ir 

 مشهد،  وتری، گروه کامپی، دانشکده مهندس یدانشگاه فردوس 2
y_sedaghat@um.ac.ir  

ستم یرخ داده در س یخطاها یابیو مکان ی، جداسازییشناسا یهوشمند برا ین مقاله روشیدر ا

شبکه  کی، و ینیماش یریادگیستم یک سیشود. از یم یقدرت معرف یهاستگاهیون و کنترل ایاتوماس

تگاه سیک ای یآالرم و رخدادها یهاگنالیس یزکننده الگوهایبه عنوان آنال یه بازگشتیچند ال یعصب

م ستین دو سیا یهایشود. ورودیسه میص خطا در آنها مقایو دقت تشخ یزمان ییقدرت استفاده و کارا

 یهایباشند و خروجیستم قدرت میس یهادیو کل یحفاظت یهااز عملکرد رله یناش یهاهوشمند، آالرم

 یخچه ایتار ین شبکه ها، با کمک مجموعه داده هایکنند. ایستم را مشخص میخطادار س یآنها، اجزا

ت یدر وضع یص خطا، حتیتشخ ند.یب یستم، آموزش مینگ و در تعامل با مهندسان سیسپاچیمرکز د

 یستدر، بهیر مخابراتیبودن مس یزیا نویها و رخدادها، ، غلط بودن اطالعات آالرمیستم حفاظتینقص س

و  ییارادهد. کیارائه م یپرسپترون معمول یسه با شبکه عصبیدر مقا یج قابل قبولیشود و نتایانجام م

ده ید رسییع،  به تایدر شبکه فوق توز یستم قدرت واقعیک سیاز  یقسمت یبر رو یشنهادیدقت روش پ

 ینیماش یریادگیبر  یستم مبتنیخطا و سرعت عملکرد س ییدقت شناسا دهد یج نشان میاست. نتا

 شتر است. یب

 ؛ستم قدرتیش سیحفاظت و پا ؛ز الگویو آنال یی؛ شناساینیماش یریادگیص هوشمند خطا؛ یتشخ
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QR

 3فرد یمیمان کریپ، 2پور یهاشم عل، 1ین فضائلیمحمد حس

 

 ریتوان یانتقال، شرکت مادرتخصص یدفتر فن 1و2و3
mh.fazaeli,p.karimifard,alipour@tavanir.org.ir 

 

  

تفاده از دارند، اس ریپردازش تصو تیو استفاده از ابزارآالت هوشمند که قابل یتکنولوژ شرفتیامروزه با پ

ه روب یا ندهیکاال و... به صورت فزا یحمل و نقل، فروشگاه ها ریها نظ نهیاز زم یاریدر بس QR یکدها

ر نظر گرفت، استفاده آنها د دراز برچسب ها  نگونهیا یتوان برا یکه م ییاز کاربردها یکیاست.  شیافزا

 ندی، فرآQR یهوشمند  شامل کدها یبرچسب ها یمقاله به معرف نیباشد. در ا یم یونیاتوماس یپستها

 شود. ی( پرداخته  مRFID)ریمشابه نظ یآنها با روش ها سهیو مقا یطراح

 (RFID)، یونیاتوماس ی(، پست هاQRع )یپاسخ سر یکدها
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 2ینیر حسید امیس، *1یرضا اسالم

 

 زیز، تبریسهند تبر یار، گروه قدرت دانشکده برق، دانشگاه صنعتیاستاد 1
eslami@sut.ac.ir 

 
 گانیگان، گلپایگلپا یو مهندس یار، دانشکده برق، دانشکده فنیاستاد 2

hosseini.amir@gut.ac.ir 

-ازمند برنامهیزات نین تجهیشود که هر کدام از ایاستفاده م یددزات متعیتجهامروزه در صنعت برق از 

ها، یخاموش یهستند تا ضمن کاهش حداکثر یر و نگهداریات تعمیانجام عمل یبرا یمناسب یزمان یزیر

 کیل حوادث به وجود آمده در یحلبر اساس تجربه و تابد. یز تا حد امکان کاهش یمربوطه ن یهانهیهز

 یم ،اتفاق افتاده است عیفوق توز ینه حفاظت پست هایکه در زم یحوادث یچند ساله و بررس یانزمبازه 

 ت.داش یدارتریپا بکهشضمن کاهش حوادث، ا ت داد رییرا تغ یر و نگهداریتعم یزیرنحوه برنامهتوان 

مقاله ن یا هدف د.یشیاند ینگهدار ر ویات تعمیعملو انجام  یزیرجهت بهبود برنامه ید راهکاریبا نیبنابرا

، وستهیر به وقوع پیاخ یکه در سال ها ییهانهیرانه با توجه به هزیگشیپ ینگهدار نهیهز نه کردنیبه

که در خصوص انجام  ییهایخاموش ده،شن نیمات ینه انرژیهز یبر اساس بررسن مقاله یباشد. در ایم

ن یهمچنافتد و یا نواقص اتفاق میحوادث و که بر اثر وقوع  ییهاین خاموشیو همچن ینگهدار یهابرنامه

ابق مطو  شدهنه یبه ینگهدار یزیربرق، برنامه یهادر پست یگهدارن یهاکار گروه امه انجنیهزبر اساس 

ت یابلو با ق قموف یر و نگهداریک تعمیانجام  تجه ین بازه زمانیبهتر یحفاظت یهارله مستینوع و س با

 شود.ینان باال محاسبه میاطم

 نهی، کاهش هزینه سازیبه ،یو نگهدار ریتعم ،نانیت اطمیش قابلیافزا
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PMU

 یآبادیرضا غن، یکوهسارشهرام منتصر ، یمهرداد عابد، یوانیپورک رجیا
 

 تهران، ک(یتکن یر )پلیرکبیام یدانشگاه صنعت، برق یدانشکده مهندس

است. تاکنون  یآن ضرور منیاز عملکرد ا نانیاطم یقدرت برا شبکهولتاژ  یداریپا نیآنال یابیارز

 نیاز ا یمحاسبه برخ. اندافتهیولتاژ توسعه  یداریناپابه  یکینزد زانیم نییجهت تع یمختلف یهاشاخص

ار رفت یبه درست رودیم ظارکه انت یها در موارداز شاخص یداشته و برخ یادیز یها بار محاسباتشاخص

ت که به صوراست ولتاژ ارائه شده  یداریپا یابیارز یبرا زهیشاخص نرمالک یمطالعه  نیاند. در انکرده

قرار  یز مورد بررسین IEEE 39 busبکه ش یافته و بر رویک شبکه دو باس توسعه ی یبر رو یاضیر

ولتاژ مشخص شده و نقطه وقوع  یدارید رخداد ناپایکاند یهان شاخص باسیبه کمک ا. گرفته است

شاخص و  یابیگردد. جهت ارزیم ینیبشیها پها به کمک ابزار برازش دادهک از آنیولتاژ هر یداریناپا

 یعالوه بر سادگ یشنهادیپ حالت استفاده شده است. روشن یاز ابزار تخم یدارینقطه ناپا ینیبشیپ

ورد ولتاژ م یداریپا نیآنال نظارت یبراتواند  یماست که  عیسر یابه اندازه ت اعتماد،یمحاسبه و قابل

 .ردیاستفاده قرار گ

ن یولتاژ، تخم یداری(، شاخص پاPMUفازور ) یریگاندازه یولتاژ، واحدها یولتاژ، فروپاش یداریناپا

 یدارین پایحالت، نظارت آنال
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IEC 61850 

، محمد 4، احسان صرافان3منفرد یم نجاتیرح، 2 محمد علی هرمزی،1غالمرضا صفاری

 5انیرضا پزشک

 برق منطقه ای فارس مدیر دفتر فنی انتقال، 1
r1safa@yahoo.com 

 مدیر امور بهره برداری، برق منطقه ای فارس 2
ali_hormozi@yahoo.com 

 فارس یکارشناس حفاظت، برق منطقه ا3
rahimnejati88@gmail.com 

 برق منطقه ای فارسرئیس گروه کنترل و اتوماسیون ایستگاه ها،4
ehsan8531@gmail.com 

 فارس یستگاه ها، برق منطقه ایون ایکارشناس کنترل و اتوماس5
info@pezeshkian.ir 

رله استفاده  2ا ی 1در یهر ف یبه ازا یع بمنظور حفاظت خطوط خروجیفوق توز یستگاه هایامروزه در ا

ن مقاله با یباشد در ا یرله م 4 یال 3از به ین جهت حفاظت هر کدام از ترانس ها نیشود همچن یم

 کور، تعداد رلهذپرتکل م یو حفاظت یکنترل یت هایبا توجه به قابل IEC61850استفاده از استاندارد 

 24موجود حداقل  یکه در طرح ها یدر خروجیف 12ترانس و  2 یع دارایفوق توز یستگاه هایها در ا

که در  متوسطن حفاظت باسبار سمت فشار یرله کاهش داده شده است. عالوه بر ا 4از است، به یرله ن

 جاد شده است.یا موجود معموال وجود ندارد، یطرح ها

 حفاظت.در،ی، فIEC61850استاندارد  رله،
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AC

HVDC

 2یصادق جمال، 1یرمضانسحر 

 تهران، رانیدانشگاه علم وصنعت ا، برق یدانشکده مهندس 1
s_ramezani95@elec.iust.ac.ir 

دانشکده  قدرت، یهااز سامانه یبردارون و بهرهیاتوماس یقطب علم ،اریدانش 2

 تهران، رانیدانشگاه علم وصنعت ا، برق یمهندس
sjamali@iust.ac.ir 

 دهیچک
 ینهیک گزیبه  2(VSCبر مبدل منبع ولتاژ) یمبتن 1یم ولتاژ باالیان مستقیانتقال جرامروزه خطوط 

ن منابع به یا یابیر، مبدل گشته است. راهیدپذیتجد یمنابع انرژ یدیجهت انتقال توان تول یاقتصاد

در رفتار  یراتیی، منجر به تغ ACمعمول  یها با ژنراتورهاآن ینیگزیو جا یرسانبرق یهاستمیس

باشد یها م VSCکنترل به کار رفته در  یاز استراتژ یرات ناشیین تغیقدرت شده است. ا یهاستمیس

ره را بر عهده دارند. اگر نقطه یو غ DCو، کنترل ولتاژ یاز جمله کنترل توان راکت یف متفاوتیکه وظا

رد، یحل خطا قرار گان رله و میباشد که م یابه گونه ACستم یبا س VSC-HVDCاتصال مشترک 

ش یزااز خطا، منجر به اف یمبدل به منظور جبران افت ولتاژ ناش یو صورت گرفته از سویکنترل توان راکت

 2ه یواقع در ناح یک خطایآن احتماال ممکن است  یجهیگردد که در نتیولتاژ باس اتصال مشترگ م

 یهارله یحفاظت یان نواحیم یشده و هماهنگ یتلق 3ه یداد در ناحیک رویرله به عنوان  یحفاظت

در  یحفاظت 3و  2ه یعملکرد ناح ین مطالعه به بررسیرو به رو سازد. در ا یستانس را با مشکل جدید

ج یتاق نیان شده از طریل بیه وتحلیم. تجزیامختلف پرداخته یط خطایستانس تحت شراید یک رلهی

 رد.  یگید قرار مییمورد تا PSCAD/EMTDCط یدر مح یسازهیشب

 یدیکلمات کل
 VSC-HVDCوی،توان راکتیحفاظت یستانس، نواحید یهامبدل، رله ی، کنترل مجزا 
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 حسن رستگار، یدهکرد یاحین ریغالمحس، حسن دهقان

 ریر کبیام یدانشگاه صنعت
h.dehghan@aut.ac.ir, gholam@aut.ac.ir, rastegar@aut.ac.ir 

ت یتقو یهاستگاهیا زشبکهیموجود در سنکرون نمودن ر یحفاظت یهان مقاله با هدف غلبه بر چالشیدر ا

 یه برام دوگانیتنظ یان جهتیاضافه جر یهارله ینه حفاظتی، طرح بهیفشار گاز کشور با شبکه سراسر

الت ها و مشکچالش یگردد. پس از بررسیشنهاد میو متصل به شبکه پ یارهیجز یبردارهر دو حالت بهره

باند  یم دوگانه که از مخابرات با پهنایان با تنظیاضافه جر یهااستفاده از رله ی، طرح حفاظتیطرح فعل

شود. تابع هدف در هر یسه میمقا یسنت یان جهتیاضافه جر یهارله یرد، با طرح حفاظتیگیکم بهره م

دهد که ین دو طرح نشان میسه ایج مقایباشد. نتایها مدو طرح حداقل نمودن زمان عملکرد کل رله

ان خطا، قادر به یجر یهااز به نصب محدود کنندهیم دوگانه بدون نیتنظ یهارله ینه حفاظتیطرح به

جر به ن طرح منیا یرین، بکارگیتجربه شده است. عالوه بر ا یاست که در طرح سنت یغلبه بر مشکالت

 یزشبکه نسبت به طرح سنتیاز ر یبردارها در هر دو حالت بهرهکاهش محسوس در زمان کل عملکرد رله

ا ر ید پراکنده با شبکه سراسریتول ین طرح که امکان سنکرون نمودن واحدهایا یراد. اجیخواهد گرد

 د.یزشبکه خواهد گردینان ریت اطمیش قابلید، منجر به افزاینمایسر میم

 یظتحفا یت فشار گاز، هماهنگیستگاه تقوی، ایان جهتیاضافه جر یهاد پراکنده، رلهیزشبکه، تولیر

mailto:h.dehghan@aut.ac.ir
mailto:gholam@aut.ac.ir
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 3مقدم ییغماین ی، محمد حس 2یر عباس ذونعمت کرمانیام، 1ید خادمیسع

 مشهد، قات،یو تحق یزیخراسان، معاونت برنامه ر یشرکت برق منطقه ا 1
s.khademi@krec.ir 

 مشهد، ،یخراسان، معاونت بهره بردار یبرق منطقه ا شرکت 2
a.kermani@krec.ir 

 مشهد،  وتری، گروه کامپی، دانشکده مهندس یدانشگاه فردوس 3
hyaghmae@um.ac.ir  

ز شبکه ا یگسترده ا فیصنعت برق، ط ونیکنترل و اتوماس یها و شبکه ها ستمیبه س یبریحمالت سا

 یتینام یها فاقد کنترل ها ستمیس نیدهد. ا یقرار م ریصنعت را تحت تاث نیو حساس ا یرساختیز یها

خرب م یت هایفعال ییشبکه ها، قادر به شناسا نیشود بهره برداران ا یباعث م نیساده هستند و ا یحت

 ای کنند ینفوذ م ،یتیبخش، با هر هدف و ن نیمهم ا یها یکه به دارائ یگریهر فرد د تیفعال ایهکرها 

 ایمخرب  راتییاز تغ یریجلوگ یبرا یخاص یتیکنترل امن چیکه ه یزمان تا دارند، نباشند. یدسترس

 آنها تیامن تیهمچنان بر وضع ون،یاتوماس یها ستمیس یوجود نداشته باشد، نواقص طراح رمجازیغ

 یها نم یریپذ بیفع آسر یخواهد بود و آنها را به شدت در معرض نفوذ قرار خواهد داد؛ و حت رگذاریتأث

مخاطرات نفوذ را کاهش دهد. . با توجه به  ایشبکه شود  یخرابکاران به کنترِلرها یتواند مانع از دسترس

 نیصنعت برق،  ا ونیاتوماس کنترل و ستمیخاص س یبریسا تیامن یهافقدان دستورالعمل ایکمبود 

 اداسن یبر استاندارد و برخ یمبتن یو راهبرد ییاجرا یکارهاو راه هاهیدارد در قالب توص یمقاله سع

  ن امر مهم بپردازد. یبه ا ،یباالدست

  برق ونیستم کنترل و اتوماسیت سی؛ امنیتیامن یهایریپذبیآس
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 جواد حسن پور

 

  خراسان یاع مشهد، شرکت برق منطقهیفوق توز یبردارگروه بهره
j.hasanpour@krec.ir 

 

ست. ازمند ایاز اطالعات ن یادیل حجم زیستم قدرت بزرگ به  تحلیک سینه از یکارا و به یبرداربهرهدر 

د. باش یق و برخط از شبکه قدرت میستم اسکادا فراهم آوردن اطالعات دقیفه سیدر مراکز کنترل، وظ

 ستم پرداخته ویحالت س یابیشود تا به کمک آن به ارزیسپاچرها قرار داده میار دین اطالعات در اختیا

از  یادیش حجم زیستم قدرت بزرگ، نمایک سیستم قدرت اتخاذ کنند. در یدر رابطه با س یماتیتصم

 یاهع ) به خصوص در رابطه با پستیمات سریسپاچرها در اتخاذ تصمیکه بتواند به د یاگونهها به داده

ر از شتیهر چه ب یاستفاده یزه اصلیها انگن چالشیز است. اید چالش برانگیبدون اپراتور( کمک نما

 یاها جنبهکین تکنیا یریگبه کار .باشدیش اطالعات و بهبود مستمر آن مینما یهاکیابزارها و تکن

است.  یط بحرانیها در شراع آنیسر ییپاسخگو یل کنندهیسپاچرها و تسهید یسازدر توانمند یدیکل

ع مشهد با هدف فراهم نمودن یپردازد که در مرکز فوق توزیم ییهاکیابزارها و تکن ین مقاله به معرفیا

 اند. جاد و بکار گرفته شدهیها، ااز راه دور پست یامکان بهره بردار

 ونیاتوماس یهاع مشهد، پستی،  مرکز کنترل فوق توز یانسان یش اطالعات ، فاکتورهاینما
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 3 ین شکراللهیحس، 2یمان فاضلیپ، 1ین صالحیحس

 ع برق استان اصفهانیون شبکه توزیاتوماسگروه 
Ho_salehy@yahoo.com, pfazeli@gmail.com, 

shokrollahihosein@yahoo.cm 

فشار  یه هاشبکترل جامع استقرار سیستم مانیتورینگ و کن یراستادر شرکت توزیع برق استان اصفهان 

در و مشاهده رفتار مصرف بار  یخروج و یبار ورود کنترلبه منظور و ADMS)ف و متوسط )یضع

 WAMS ت و کنترل بار موسوم به سامانه مکملیریمد سامانه یمقاطع اوج مصرف اقدام به راه انداز

در  د.یانجام گرد IEC61968-3ر اساس الزامات مندرج در استاندارد ب سامانهطراحی این نموده است. 

  ,  Billingاین سیستم قابلیت ارتباط با نرم افزارهای قرائت از راه دور کنتورهای مشترکین فهام, 

RTU بر یمبتنس یق سرویهای پستهای فوق توزیع از طر SCADA تجهیزات و یبرق منطقه ا

بار لحظه ای شرکت از امانه ، ن سیدر ا .داردمنصوبه شبکه توزیع  فشار متوسط و فشار ضعیف وجود 

ها و یا اطالعات بر خط مربوط به بار دریافت شده  DCUمدیریت شبکه و همچنین یس هایطریق سرو

برق منطقه ای به صورت منحنی های خطی ، ستونی ، عقربه ای ) گیج(  network visionاز سرویس 

 ش و کنترل بار مصرفییکمک ابزار های این بخش نسبت به پا اشود  و در نهایت ب یمو ... نمایش داده 

به  ییک سایک بار وپیپ یزیت مصرف کنترل و برنامه ریریمقرر شده در بخش مد یو هایمطابق سنار

 گردد. یصورت برخط انجام م

ش ی، نما ( (ADMS سیستم مانیتورینگ و کنترل جامع ،  WAMSت و کنترل بار)مکمل (یریسامانه مد

 ش بار برخطیبار بر خط ، پا

mailto:Ho_salehy@yahoo.com
mailto:pfazeli@gmail.com
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 د محمد شهرتاشیس ،یمحمود لشگر

 

 های قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران برداری سیستمقطب علمی اتوماسیون و بهره

 
lashgari@elec.iust.ac.ir 

shahrtash@iust.ac.ir 
 

سنکرون ارائه شده است.  یخروج از گام ژنراتورها ینیبشیع به منظور پیسر یتمین مقاله الگوریدر ا

 یکیلکترر توان ایو تنها با استفاده از مقاد یکیمکان یهااز به دادهیقادر است بدون ن یشنهادیتم پیالگور

م، خروج از گام یاغتشاش و سپس استفاده از درخت تصم یژنراتور در دو زمان وقوع و پاکساز یخروج

 39شبکه  یبر رو یشنهادیتم پیعملکرد الگور یابیج بدست آمده از ارزید. نتاینما ینیبشیژنراتور را پ

 تم است.یالگور %96 ینشان دهنده دقت باال یبردارط مختلف بهرهیدر شرا IEEEن یش

 گذرا. یداریع، ناپایسر ینیبشیم، پیحفاظت خروج از گام، درخت تصم
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WAMS

 3انیرضا صفاری، عل2انیمحمود جوراب، 1یسعادت بهرام

 

ه و یلویه کهگیناح، خوزستان ی، شرکت برق منطقه ایبردارکارشناس بهره 1

 راحمد، لندهیبو
b.saa11@yahoo.com 

 د چمران اهواز، اهوازی، دانشگاه شهیاستاد گروه برق، دانشکده مهندس  2
mjoorabian@scu.ac.ir 

  د چمران اهواز، اهوازی، دانشگاه شهیدانشکده مهندسار گروه برق، یاستاد 3
a.saffarian@scu.ac.ir 

ه گسترده با در نظر گرفتن برنامه ناح رستم اندازه گس طراح برا ن مقاله روشدر ا

قدرت ارائه شده است.  نسفورماتورهاستم قدرت و نامشخص بودن تپ ترامدت ستوسعه بلند زر

 مختل شده )قطع شده( به واسطه نصب واحدها هانه کردن تعداد پستتابع هدف به صورت کم

ود در نظر گرفته شده است. ق رگاندازه هاها و تعداد کانالPMU، تعداد فازور رگاندازه

ک نده در افته آستم توسعهو س ستم فعلر ماندن سپذجهت مشاهده رپذمشاهده

 خط زرک مساله برنامهبه صورت  شنهاداند. روش پدر نظر گرفته شده زربازه برنامه

 هاشبکه ن روش بر رو، اشنهادروش پ د کاراح  در آمده است. به منظور تاعدد صح

ش قرار گرفته ورد آزماران ملوولت اک 400و  230و شبکه  IEEEنه استاندارد ش 57و  39

  است.

توسعه شبکه؛ شبکه برق  یزیر؛ برنامهیفازور یریگاندازه یه گسترده؛ واحدهایناح یریستم اندازه گیس

رانیا

mailto:mjoorabian@scu.ac.ir
mailto:a.saffarian@scu.ac.ir
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 3، حامد دهقان2يملک يقطب ي، مهد1چبنلو يرضا محمد

  ید بهشتیبرق دانشگاه شه یدانشکده مهندس

 رانیتهران، ا
re_mohammadi@sbu.ac.ir  

m_ghotbi@sbu.ac.ir 
hamed.dehghan891@Gmail.com 

 دهیچک
ش طبع آن کاهق و بهیعا یریاز پ یق ناشیعا ین ژنراتور سنکرون که در اثر خرابیاتصال به زم یخطا  

ه نکیل ایدلشود. بهیاز لرزش م یناش یکیمکان یجاد صدمه هاید سبب ایآیوجود م یقیت عایخاص

ن )هسته یک کالف و زمین یق بیمختلف دو برابر ضخامت عا یفازها یهان کالفیق بیضخامت عا

 یبرا یادیز یهاروش ن است. تاکنونیزم یژنراتور مربوط به خطا یداخل یاستاتور( است، اکثر خطاها

 مورد یهان روشیدر اکثر ا یک نقطه خنثینزد یص خطاهایاست اما تشخن خطا ارائه شدهیص ایتشخ

وم ک سیژنراتور و بر اساس روش هارمون ین مقاله، با استفاده ولتاژ خروجیاست. در امطالعه قرار نگرفته

چ استاتور یپمیس %100 طول ن دریاتصال به زم یص خطایجهت تشخ یقیتطب یروش یولتاژ نقطه خنث

با  ن شدهیزم یتور هاحفاظت ژنرا یی، توانایشنهادیپ یقیاست. روش تطبژنراتور سنکرون ارائه شده

ک یونروش هارم ین مشکل اساسینه استاتور دارد. همچنین شیاتصال به زم یامپدانس باال را در برابر خطا

حل  یشنهادیپ یبیچ استاتور، با ارائه روش ترکیم پیس %5کمتر از  یص خطاهایسوم که در تشخ

 است.شده

 یدیکل کلمات
اژک سوم ولتیه گسسته، هارمونیل فورین، تبدیاتصال به زم ی؛ خطایداخل یژنراتور سنکرون؛ خطا  

mailto:re_mohammadi@sbu.ac.ir
mailto:m_ghotbi@sbu.ac.ir
mailto:hamed.dehghan891@Gmail.com
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AGC

 زادهمیمق ی، مهدیدآبادیزاده، کمال صحیاحسان ذب، یمهران رسول، فریا ساعدیک

 ران، تهران،یت شبکه برق ایریشبکه برق کشور، شرکت مد یمعاونت راهبر

saedifar@igmc.ir 
rasuli@igmc.ir 

zabihzade@igmc.ir 
seidabadi@igmc.ir 

moghimzadeh@igmc.ir 

همانند  نگیسپاچیاسکادا د یهاستمیسزات مرتبط، یو تجه یارتباط یهادر شبکه یشرفت فناوریبا پ

 یدهایدر معرض تهدش یش از پی(، بیبانکدار)مانند اطالعات  یخود در عرصه فناور انیهمتا گرید

 یاژهیگاه وین حوزه از جایرعامل در ایو پدافند غ یبریت ساین رو، موضوع امنیاند. از اگرفتهقرار  یبریسا

اسکادا  یهان ماژولیاز کارآمدتر یکیبعنوان  (AGC) خودکار دیتول ترلکن سامانهباشد. یبرخوردار م

توان  دیتول میتنظله یبوسشبکه فرکانس  حیتصحجهت را  یکه اقدامات ستیابزارنگ، یسپاچیدر مرکز د

 یاهاز معدود حلقه یکی .شودیخوانده مز ین هیو با نام کنترل فرکانس ثانودهد یارائه م هاروگاهیو نیاکت

از است یباشد که نیم AGC شود،یاجرا مبدون دخالت اپراتور انسان  اسکادا ستمیس یکه بر رو یکنترل

شده است  ین مقاله سعی. در اشود یریگیپ یشتریت بیبا حساسنه ین زمیدر ا یبریت سایامن یهاچالش

 یهازمی، مکانAGCدر  یبریدات سایو انواع تهد یاز ساختار عملکرد یکل یک نمایجاد یاتا عالوه بر 

نان یت اطمیش قابلیو افزا یبریحمالت سا یشده و مورد آزمون قرار گرفته جهت مقاوم ساز یبررس

 ه گردد. یستم ارایس

 نگ.یسپاچینان، اسکادا، دیت اطمیروگاه، قابلی، نیبریت سای، امن(AGC) د خودکاریکنترل تول
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LCC-HVDC

 3یصادق جمال، 2ینیرحسید ستار میس، 1یکوشک یمحمد مهراب

 

 تهران، دانشگاه علم و صنعت، ارشد یکارشناس یدانشجو 1
m_mehrabikooshki@elec.iust.ac.ir 

 تهران، دانشگاه علم و صنعت، یدکتر یدانشجو 2
s_mirhoseini@elec.iust.ac.ir 

 تهران، دانشگاه علم و صنعت، استاد 3
sjamali@iust.ac.ir 

 

بر  یمبتن LCC-HVDCخطوط انتقال حفاظت  یانه برایپاتک یک طرح حفاظتین مقاله یدر ا

 یمرز یژگیاز و یشنهادیان خط انتقال ارائه شده است. طرح حفاظت پیجر یفرکانس باال یهامؤلفه

-لتریل وجود واحد فیبه دل یخارج یاز خطا یان ناشیجر یفرکانس باال یهاخط انتقال در حذف مولفه

 نیز بیار حفاظت جهت تمایص خطا و  معیار تشخیمع شامل اریاز دو معن طرح یبرد. ایراکتور بهره م

با انجام  یشنهادیطرح حفاظت پ ییل شده است. عملکرد و کارایتشک یاز خارج یداخل یخطاها

ر یی، تغپنجره دادهر طول یی، تغمختلف یمتعدد با در نظر گرفتن مکان و مقاومت خطا یهایسازهیشب

ج یقرار گرفته است. نتا یابیمورد ارز انتقال خط از یر توان عبورییو اثر تغ یبردارنمونهفرکانس 

 یهاط مختلف، تنها با استفاده از دادهیدر شرا یشنهادیدهد طرح حفاظت پیها نشان میسازهیشب

با  یداخل یانواع خطاص یقادر به تشخگر خط، یبا طرف د دادهاز به تبادل یخط و بدون ن طرفکی

قابل  ساده و یشنهادین طرح پیهمچن باشد. یم ACو  DCدر سمت  یخارج یاز خطاها مقاومت باال

 .استبرخوردار  ییو از سرعت باالبوده اعتماد 

 فرکانس باال یها، مؤلفهیو خارج یداخل یخطاها، HVDC، خط انتقال یطرح حفاظت
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 3پوریهاشم عل، 2کرامت یمحمد مصطف، 1سجاد دادفر

ران یبرق ا یرویع نید، انتقال و توزیتول یرو، شرکت مادر تخصصیوزارت ن 3و  2، 1

 رانیر(، تهران، ای)توان
1s.dadfar@tavanir.org.ir ،2 keramat@tavanir.org.ir 2 

h.alipour@tavanir.org.ir 

ع یکه توزخطا در شبگر بروز ید یدار است. از سویپا یکیالکتر یع انرژیکنندگان در توزن برق مصرفیتأم

 یباشد. هماهنگیم یضرور یامر یحفاظت یرو هماهنگنیاشود. از یم یجاد مشکالت متعددیسبب ا

 نصبابلقد پراکنده یت تولین حداکثر ظرفییو تع یعدد یهارله یهاتیبا استفاده از قابل ینه حفاظتیبه

ن مقاله یت در ایکرد حائز اهمی(، دو روPCI) یحفاظت ید عدم بر هم خوردن هماهنگیدر شبکه با ق

-انیجر-مشخصه ولتاژ یعالوه بر استفاده از منحن شده،مطرح یحفاظت یهماهنگ شود. طرحیبرشمرده م

ر نمودن تیمنظور کاربردز بهره گرفته شده است. بهین یکمک یمیم دوگانه، از پارامتر تنظیزمان و تنظ

عه مورد مطال یحفاظت یمورد فوق بر شاخص هماهنگ مشترک هر سه یریکارگفوق، اثرات به یهاتیقابل

مورد  IEEEنه یش 30و  14تست  یهادر شبکه یشنهادیروش پ یقرار گرفته است. صحت اثر سنج

ت یظرف یریکارگها و بهدر کاهش زمان عملکرد رله یمطلوب یج مطالعه برتریقرار گرفته است. نتا یبررس

ودن روش ب یاتیعملو  یکاربردان یبه منظور بان ذکر است که یشاآورد. یفراهم مدات پراکنده یباالتر تول

 ت.ده اسیارائه گردز ینان جهت اجرا در شبکه یفانکشن حفاظت اضافه جر یاگرام منطقی، دیشنهادیپ

دار دو ان جهتیفه جراضا ان خطا جهت موافق و مخالف، رلهیان، جرید پراکنده، حفاظت اضافه جریتول

یع حلقویمه، شبکه توزیتنظ


