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  چكيده 

در سالهاي اخير الگوريتمهاي زيادي به منظور حفاظت خطوط 
در اين مقاله با . ي سري ارائه شده استل جبران شدهانتقا

شود كه با استفاده اليز همبستگي، روشي ارائه ميآن استفاده از 
خط  دو انتها در ي جريان اضافه شده به جريان باراز مولفه

و سپس جمع در يكديگر  جريان هايمولفهاين  و ضرب انتقال
كه  در صورتي. اقدام به تشخيص خطا خواهد نموداين مقادير 

جمع مقادير روند صعودي داشته باشد خطا داخلي و در 
صورتي كه روند نزولي داشته باشد نشان از خطاي خارجي 

هاي انواع خطاها با مقاومت وقوع به ازاي .خواهد داشت
زواياي مختلف وقوع خطا،  ،نقاط متفاوت، خطا در مختلف

و  شرايط مختلف كاري برقگير ،درصدهاي مختلف جبرانسازي
 بررسي شده است والگوريتم عملكرد  باع ترانس جرياناش

عين حال سريع  نتايج بدست آمده نشان از عملكرد دقيق و در
اشباع ترانس جريان و عملكرد برقگير . اين الگوريتم دارد

اين الگوريتم . حت الگوريتم ندارندتأثيري در سرعت و ص
 راي سري شدهتحت هر شرايطي قادر است خط انتقال جبران 

  .فاظت نمايدح

  مقدمه -1

   با رشد تكنولوژي مقدار مصرف برق نيز افزايش يافت و
خطوط  احداث افزايش، تأسيس نيروگاههاي بيشتر،ي اين الزمه
بكارگيري يد، افزايش ظرفيت خطوط موجود با جد انتقال

هاي كنوني راي تأمين بار در شبكهب. باشدمي جبرانسازي سري
خود مورد استفاده قرار  ا در حد نهايياكثر خطوط و نيروگاهه

هاي قدرت كنوني و كار در شبكه وسعتبا توجه به  .گيرندمي
ي ناپايداري نقش حفاظت در حفظ و نگهداري از نزديكي نقطه
با توجه به اين . باشداي بسيار حائز اهميت ميچنين شبكه

و قابل  سرعت عملكرد بسيار زيادشرايط، نياز به حفاظتي با 
 .شودي كنوني احساس ميهاي بسيار پيچيدهشبكه ظيم برايتن

ديفرانسيل با توجه به مزاياي زيادي كه  از اين رو حفاظت
  .باشدميست راه حل مناسبي دارا

نسيل در سالهاي اخير مقاالت مختلفي در رابطه با حفاظت ديفرا
ر چند توان درا مي اين مقاالت. خطوط انتقال ارائه شده است

  .دادو مورد بررسي قرار  نمودبندي اصلي دستهگروه 
بر اساس  آنها كار اصولشود كه گروه اول شامل مقاالتي مي 

در روشهاي حفاظت  .باشدي زمان ميمقادير در حوزه
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ارائه شده روي مقادير زماني  هايرانسيل زماني الگوريتمديف
مقادير گيري آنها بر اساس كنند و اصول تصميمها كار مينمونه

هاي يك و نمونهي حفاظتي قرار دارد جريان دو انتهاي ناحيه
اند هاي انتهاي ديگر كه در زمان يكسان روي دادهانتها با نمونه

در . گيرندو يا در يك الگوريتم مورد استفاده قرار مي مقايسه
دار ها از اهميت زيادي برخوراين روشها سنكرون بودن نمونه
ممكن است ها نمونهنكرونيزم است و در صورت عدم س

  .وريتم حفاظتي عملكرد صحيحي نداشته باشدالگ
شابه تستفاده از آناليز همبستگي و سنجش با ا ]2[و  ]1[جع امر

نتقال جبران نشده را حفاظت خط ا ،دو انتها سيگنالهاي جريان
با استفاده از روش پردازش سيگنال در ] 3[مرجع  .اندنموده
ي خطوط تعيين گذرا را براي كليهه امواج ي زمان پالريتحوزه

ي پالريته امواج گذراي خطوط با يكديگر نموده و با مقايسه
اين . كند كه خطا روي خط يا باسبار اتفاق افتاده استتعيين مي

و براي  نياز به نمونه برداري با فركانس بسيار بااليي دارد روش
با پهناي باند  يارتباط دو انتهاي خط انتقال بايستي از كانال

ي ميانگين با استفاده از پنجره] 4[مرجع  .استفاده نمودبزرگ 
طرح حفاظت ديفرانسيلي جريان  براي خطوط انتقال 1متحرك

ي امواج با استفاده از پالريته] 5[مرجع . را ارائه نموده است
گذراي ضبط شده در دو انتها و مقايسه آنها خطاي داخلي و 

  .دهدص ميخارجي را از هم تشخي
شود كه اساس كارشان بر اساس گروه دوم شامل مقاالتي مي

 .كنندي فاز قرار دارد و از مدل فازوري خط استفاده ميمقايسه
روشهاي حفاظت ديفرانسيل بر اساس مقايسه فاز بسته به در 

هاي يك سيكل الگوريتم حفاظتي نياز است حداقل نمونه
فاز بدست آمده سيستم قدرت بدست آمده سپس بر اساس 

- براي يك سيكل و مقايسه با فاز انتهاي ديگر خطا تعيين مي

شود در صورتي كه اختالف فاز جريان دو انتها نزديك به صفر 
 180باشد نشان از خطاي داخلي خواهد بود و اختالف فاز 

در . باشددرجه نشان از نبود خطا يا خطاي خارجي مي
ي فاز نيز نياز يسهروشهاي حفاظت ديفرانسيل بر اساس مقا

در . هاي يك انتها براي انتهاي ديگر ارسال شوداست نمونه
ي سري ممكن است هنگام وقوع خطاي خطوط جبران شده

                                                                 
1 Moving Window Averaging 

درجه  180داخلي اختالف فاز جريانهاي دو انتها نزديك به 
-يك رله] 6[مرجع . باشد و اين الگوريتم با مشكل مواجه شود

. و تغذيه ارائه نموده استي ديفرانسيل براي خطوط از دو س
در اين مقاله يك شاخص جديد براي نواحي عملكرد و عدم 
عملكرد بر اساس مدل فازوري جريانهاي دو انتها ارائه شده 

و استفاده از  بر اساس روش فازوري] 7[ر مرجع د .است
 ي جرياني خطا كه به جريان بار اضافه شده استمولفه

] 8[در مرجع  .انجام داده استخطوط چند ترميناله را حفاظت 
سري مورد ارزيابي  شدهحفاظت ديفرانسيل براي خطوط جبران

ي گسسته به منظور در اين مقاله روش فوريه. قرار گرفته است
نواحي حفاظتي . حفاظت سيستم مورد ارزيابي قرار گرفته است

  .در مختصات كارتزين و قطبي بررسي شده است
-شوند كه اساس كارشان مقايسهمي گروه سوم مقاالتي را شامل

روشهاي حفاظت در  .باشدي توان دو انتهاي خط مي
ي اختالف توان ديفرانسيل توان تشخيص خطا بر اساس مقايسه

در صورتي كه اختالف توان دو انتها . شودمي   دو انتها انجام 
ي از مقدار تلفات خط بيشتر باشد نشان از خطا در ناحيه

در روشهاي حفاظت ديفرانسيل توان . شتحفاظتي خواهد دا
عالوه بر ترانس جريان به ترانس  گيري توان دو انتهابراي اندازه

  .ولتاژ نيز نياز داريم
حفاظت ديفرانسيل بر اساس اصل بقاي انرژي ] 9[در مرجع  

- اكتيو دو طرف خط اندازه در اين مقاله توان. ارائه شده است

اختالف اين دو توان از مقدار شود در صورتي كه مي گيري
ي مشخصي بيشتر باشد نشان از وقوع خطا در داخل ناحيه

  .باشدحفاظتي مي

گروه چهارم شامل مقاالتي است كه دو روش با اساس كار 
بسته به نياز سيستم  .كنندمتفاوت را با يكديگر تركيب مي

حفاظتي بعضي اوقات نياز است براي از بين بردن نقايص 
مربوط به يك الگوريتم حفاظتي از الگوريتم ديگري در كنار 

كه در اين حالت نوع الگوريتم شود الگوريتم قبلي استفاده 
حفاظتي الگوريتم تركيبي خواهد بود كه عالوه بر پوشش 

  .ه مزيت تبديل خواهد نمودنقايص الگوريتم قبلي آنها را ب
اين . حفاظت ديفرانسيل تركيبي را ارائه نموده است] 10[مرجع 

ي ديفرانسيل جرياني و الگوريتم امواج گذرا را با مرجع رله



3 
 

هاي هر دو يكديگر تركيب نموده است تا بتواند از ويژگي
  .روش استفاده نموده و معايب هر يك از آنها را برطرف نمايد

  ي سريشدهحفاظت خطوط انتقال جبرانمشكالت  -2

-هنگام استفاده از خازن سري در خط انتقال مشكالتي پيش 

آيد كه هنگام نبود خازن چنين مشكالتي وجود نخواهد مي
در نتيجه استفاده از روشهاي متعارف به منظور حفاظت  داشت

ي سري با مشكالت جدي مواجه خواهد شدهخطوط جبران
رسي مشكالت ايجاد شده هنگام نصب در ادامه به بر .شد

شود و هر يك به اختصار شرح مي خازن سري در خط پرداخته
   .شودداده مي

  كاهش امپدانس -2-1

  گيري قرار بگيرد ي اندازههرگاه خازن بين محل خطا و نقطه
بدين صورت كه . گيري امپدانس دچار مشكل خواهد شداندازه

راكتانس خط كم شده و باعث مقدار امپدانس خازن از مقدار 
  . گيري خواهد شدكاهش مقدار امپدانس اندازه

  افزايش امپدانس  -2-2

گيري قرار ي اندازههنگامي كه خازن بين محل خطا و نقطه
بگيرد و مقدار راكتانس خط تا باس در مقايسه با راكتانس 

گيري شده از مقدار خازن كوچك باشد امپدانس اندازه
ه براي آن تنظيم شده است بيشتر خواهد بود و امپدانسي كه رل

  .شودباعث عدم عملكرد مي

  وارونگي ولتاژ -2-3

گيري قرار ي اندازههنگامي كه خازن بين محل خطا و نقطه
خازن  داشته باشد و ميزان امپدانس القايي در مقايسه با امپدانس

نشان داده شده است ) 1(شكلبزرگتر باشد همانطور كه در 
گيري شده نسبت به ولتاژ ترمينال ژنراتور به اس اندازهولتاژ ب
كند كه باعث وقوع درجه اختالف فاز پيدا مي 180ي اندازه

  .وارونگي ولتاژ خواهد شد

  
  .ي سريشدهاژ در خط انتقال جبرانوارونگي ولت) 1شكل 

  وارونگي جريان -2-4

نشان داده شده است، هنگامي كه ) 2(همانطور كه در شكل 
گيري و محل خطا واقع شود و ي اندازهخازن بين نقطه

ي خطا تا ژنراتور بزرگتر امپدانس خازن از راكتانس بين نقطه
دهد در اين شرايط ولتاژ باس باشد وارونگي جريان روي مي

فاز ي ژنراتور با يكديگر همگيري شده و ولتاژ پايانهاندازه
  . شودمي فازخواهند بود و جريان نسبت به آنها پيش

  اضافه ولتاژ -2-5

در صورتي كه ميزان راكتانس خط و امپدانس خازن هنگام  
ايجاد خطا تقريباً با يكديگر برابر شوند باعث ايجاد يك مدار 

ولتاژهايي ناشي از  رزونانسي خواهد شد كه باعث بروز اضافه
  .ي تشديد در خطوط خواهد شدپديده

  
  .ي سريشدهتقال جبرانان در خط انوارونگي جري) 2شكل 

  الگوريتم ارائه شده -3

جريان اضافه شده به جريان بار  بر الگوريتم ارائه شده مبتني
 بعد از وقوع خطاهاي داخلي. باشدبعد از وقوع خطا مي
 دو انتهاشده به جريان بار براي اضافه اختالف فاز بين جريان

در لحظات ابتدايي نزديك به صفر بوده و براي خطاهاي 
ضرب . باشددرجه مي 180خارجي اين اختالف فاز حدود 

مقدار جريان اضافه شده به جريان بار براي هر دو سو در 
باشد و براي يكديگر براي خطاهاي داخلي همواره مثبت مي
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درجه كه  180به علت اختالف فاز  خطاهاي خارجي اين مقدار
در صورتي  .منفي خواهد بود و انتها نسبت به يكديگر دارندد

با مقادير قبلي جمع كنيم،  پيوستهمقادير ضرب شده را به طور 
هنگام وقوع خطاي داخلي جمع اين مقادير سير صعودي داشته 

 خارجي، براي خطاهاي گيرندقرار ميزمان در باالي محور و 
شده به جريان  درجه جريان اضافه 180به علت اختالف فاز 
ضرب مقادير منفي شده و جمع آن با بار براي هر دو انتها 

و در زير  داشتمقادير قبلي باعث كاهش و سير نزولي خواهد 
- مي ، با استفاده از اين روشقرار خواهند گرفت زمانمحور 

توان خطاهاي داخلي و خارجي را از يكديگر تشخيص داد و 
در حالتي كه  .مودحفاظت ني سري را شدهخطوط جبران

خطايي رخ نداده است دامنه جريان سيكل جديد با سيكل قبلي 
يكسان است و اختالف جريان سيكل جديد با سيكل قبلي 

ي جريان اضافه شده براي نزديك به صفر است، در واقع مولفه
ي مولفهبعد از ضرب هر دو انتها نزديك به صفر خواهد بود 

حاصلضرب از  مقداريكديگر جريان اضافه شده دو انتها در 
اين مقادير با جمع شود و ها كوچكتر ميتك مولفهمقدار تك

و ) 1( تمعادال. خواهد بودهمواره نزديك به صفر مقادير قبلي 
جريان اضافه شده به جريان بار را به ترتيب براي جريان ) 2(

معيار ) 3(ي معادله. دهدسمت فرستنده و گيرنده نمايش مي
صادق ) 4(ي نامعادله در صورتي .دهدنشان ميعملكرد را 

باشد رله عمل نموده و خطي كه در آن خطا روي داده است را 
   .كنداز مدار خارج مي

)1                     (∆ k I k I k n  

)2 (∆ k I k I k n                

)3 (∑   ∆ ∆ i                                              

)4 (                                                                       

به ترتيب جريان اضافه  ∆ و  ∆در معادالت باال  
در تعداد نمونه  n ،ار سمت فرستنده و گيرندهشده به جريان ب

، شودشروع مي n+1كه از  ام kي بيانگر نمونه k، هر سيكل
I  وI  به ترتيب بيانگر جريان سمت فرستنده و

معيار  Resشاخص عملكرد براي رله و  OPباشند، گيرنده مي
بزرگتر  Res از OPدر صورتي كه  باشدبازدارنده عملكرد مي

اين الگوريتم براي خطاهاي  .باشد رله عملكرد خواهد داشت
به سرعت   OPشديد واكنش بسيار سريعي دارد به طوري كه 

اين الگوريتم  .شوديابد و از حد بازدارنده بيشتر ميافزايش مي
به  .در مقابل نويزهايي كه در سيستم وجود دارند مقاوم است

ي يك انتها در انتهاي و ضرب نمونهعلت ماهيت انتگرالي 
ي كه نويز روي سيگنال يك انتها سوار شود و ديگر در صورت

ي جريان انتهاي ديگر مشكلي نداشته باشد پس از ضرب مولفه
ي جريان يك انتها دو انتها در يكديگر به علت اينكه مولفه

ي داراي نويز آن باشد پس از ضرب با مولفهنزديك به صفر مي
ويز نمايد و باعث كاهش حساسيت الگوريتم به نرا تضعيف مي

به منظور ارتباط دو انتهاي خط نياز به استفاده از كانال  .شودمي
الگوريتم به راحتي قابل ساخت و  .باشدبا پهناي باند زياد نمي

 اي نيازافزار پيچيدهباشد و براي اجراي آن به سختاجرا مي
باشد، به قابليت اطمينان اين الگوريتم بسيار باال مي .نيست

تمام انواع خطاها كه ممكن است در خط طوري كه در مقابل 
باشد و خط را در مقابل روي دهد داراي عملكرد مناسبي مي

درصد . نمايدخطاهاي ضعيف و شديد به خوبي حفاظت مي
نوع خطا و  .باشدعملكرد رله تأثير گذار نمي جبرانسازي بر

عملكرد . بر عملكرد رله تأثير گذار نيست ي وقوع خطازاويه
. نداردي رله تأثير صحيح اشباع ترانس بر عملكردبرقگير و 

سرعت عملكرد رله بسيار باالست و هنگام وقوع خطاهاي 
كند و براي خطاهاي شديد از ناپايداري سيستم جلوگيري مي

با . باشدبا شدت كمتر نيز از سرعت مناسبي برخوردار مي
ي كه در آنها خطا روتوان فازهايي از اين الگوريتم مياستفاده 

اين الگوريتم هنگام وقوع خطاهاي  .داده است را مشخص نمود
در  كه خطا در صورتي يار شديد در مرز بين دو ناحيهبس

دهد و در قرار داشته باشد آن را تشخيص ميي حفاظتي ناحيه
ي حفاظتي باشد عملكردي نخواهد صورتي كه در خارج ناحيه

نمايد ظت ميي حفاظتي را به طور كامل حفاداشت و كل ناحيه
 .دهدو براي خطاهاي خارجي هيچ عملكردي نشان نمي

  هاسازينتايج شبيه -4

ف بر عملكرد رله     در اين قسمت به بررسي تأثير عوامل مختل
بررسي تأثير مقاوت خطا، تاثير نوع خطا، تأثير . پردازيممي

زاويه شروع خطا بر عملكرد رله به ترتيب در بخشهاي اول تا 
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در بخش چهارم تأثير برقگير بر عملكرد . شده استسوم انجام 
ترانس جريان در بخش پنجم تأثير اشباع . شودرله بررسي مي

بخش ششم تأثير ميزان در . شده استبر عملكرد رله بررسي 
در بخش . جبرانسازي بر عملكرد رله نشان داده شده است

ي داده هفتم قابليت رله در تشخيص فازي كه در آن خطا رو
. شودفاز نشان داده مياست و قابليت قطع جداگانه براي هر 

بخش هشتم به بررسي سرعت عملكرد تحت عوامل گوناگون 
با توجه به مشكالتي كه در اثر نصب خازن سري در . پردازدمي

ها به ي بخشبراي كليه ،به جز بخش چهارمشود خط ايجاد مي
درصد  70ي شدهنجبرا خطمنظور بررسي تأثير خازن سري 

ها بر روي ي بررسيكليه. بوده استنظر بدون برقگير مورد 
هاي منحني .شودانجام مي) 3(سيستم نشان داده شده در شكل 

. دهندرا نشان مي OPها مقدار سازينشان داده در شبيه
همانطور كه در شكلها مشخص است هنگام وقوع خطاهاي 

اي خطاهاي خارجي باشد و برمثبت مي OPداخلي مقدار 
مقدار در نظر گرفته شده براي . منفي يا صفر است OPمقدار 

Res باشد، در صورتي كه مي 20ها برابر سازيي شبيهدر كليه
بيشتر شود رله عمل خواهد نمود و در  20از  OPمقدار 

باشد رله هيچ واكنشي نشان نخواهد  20صورتي كه كمتر از 
باشد كه در واقع حد بازدارنده از عملكرد مي 20عدد . داد

بسيار بزرگ انتخاب شده است و اين به منظور افزايش قابليت 
ه باشد تا به ازاي تمام شرايطي كاطمينان در عملكرد رله مي

ها در نظر گرفته نشده است رله سازيممكن است در شبيه
در  Res ،5در صورتي كه مقدار . واكنش نابجايي نداشته باشد

فاز با مقاومت نظر گرفته شود رله قادر است خطاهاي تك
ي به ازاي كليه. اهم را نيز به درستي تشخيص دهد 1500

در صورتي ها در نظر گرفته شده است سازيشرايط كه در شبيه
- باشد نيز الگوريتم به درستي عمل مي 5برابر  Resكه مقدار 

به منظور واضح هاي انجام شده سازيي شبيهدر كليه .نمايد
رسم شده بودن بيشتر شكلها تنها عملكرد رله روي يك فاز 

فاز نشان هايي كه نياز است عملكرد هر سهاست و در بخش
  .نشان داده خواهد شد، عملكرد دو فاز ديگر نيز داده شود

  .سيستم مورد مطالعه) 3شكل 

  مقاومت خطا بر عملكرد رلهبررسي  -4-1

فاز به ي تكخطابه بررسي عملكرد رله به ازاي  در اين بخش
اهم در نقاط نشان  200و   01/0با مقاومت  Aزمين در فاز 

نتايج بدست آمده نشان  .پردازيممي) 3(داده شده در شكل 
هاي متفاوت به مقاومت روش ارائه شده به ازايدهد كه مي

و ) 4(ي عملكرد رله در شكلهاي نحوه .كنددرستي عمل مي
را  OPهاي رسم شده مقدار منحني .نشان داده شده است) 5(

دهند همانطور كه در شكلها مشخص است هنگام نشان مي
كه  20مثبت بوده و از عدد  OPوقوع خطاهاي داخلي مقدار 
باشد بيشتر خواهد شد و باعث حد بازدارنده از عملكرد مي

كمتر يا  OPشود براي خطاهاي خارجي مقدار عملكرد رله مي
-مساوي صفر خواهد بود و باعث هيچ عملكردي در رله نمي

با سرعت بيشتري  OPبه ازاي وقوع خطاهاي شديد . شود
يش سرعت عملكرد خواهد شد و يابد و باعث افزاافزايش مي

مقدار پيك آن براي خطاهاي شديد بيشتر از خطاهاي ضعيف 
. به وضوح مشخص است) 5(و ) 4(باشد كه در شكلهاي مي

اهم  01/0سرعت در تشخيص خطا براي خطا با مقاومت 
  .باشداهم مي 200بيشتر از خطا با مقاومت 

  
اهم در نقاط  01/0مقاومت با A فاز به زمين در فاز خطاي تك) 4ل شك

  .مختلف
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اهم در نقاط  200با مقاومت A فاز به زمين در فاز خطاي تك) 5شكل 
  .مختلف

  بر عملكرد رله بررسي نوع خطا -4-2
در اين بخش به بررسي عملكرد رله به ازاي خطاهاي سه فاز 
به زمين، دو فاز و دو فاز به زمين در نقاط نشان داده شده در 

فاز به زمين نيز در قسمت پردازيم، خطاي تكمي) 3(شكل 
مقاومت خطا براي خطاهاي فاز  .قبل مورد ارزيابي قرار گرفت

مقدار ) 6(شكل  .اهم در نظر گرفته شده است 200به زمين 
OP اهم را در نقاط  200فاز با مقاومت هنگام وقوع خطاي سه

 F5و  F1براي خطا در نقاط  OPمقدار . دهدميمختلف نشان 
  .باشنداند و به وضوح مشخص نميروي يكديگر قرار گرفته

  
  .اهم در نقاط مختلف 200با مقاومت  Gخطاي ) 6شكل 

به بررسي عملكرد رله هنگام وقوع خطاي دو فاز ) 7(در شكل 
اند در به يكديگر برخورد نموده Bو  Aبررسي شده كه فازهاي 

براي خطاهاي خارجي  اين شكل به خوبي مشخص است كه
بزرگتر  20منفي بوده و براي خطاهاي داخلي از  OPمقدار 

-عملكرد رله به ازاي وقوع خطاي دو) 8(در شكل . شده است

به . اهم بررسي شده است 200به زمين با مقاومت  Bو  Aفاز، 
بزرگتر بوده و براي  20از  OPازاي وقوع خطاي داخلي مقدار 
  .خطاي خارجي منفي شده است

  
  .در نقاط مختلف خطاي ) 7شكل 

  
  .اهم در نقاط مختلف 200با مقاومت  Gخطاي ) 8شكل 

  خطا بر عملكرد رله شروعي بررسي تأثير زاويه -4-3

در اين قسمت زواياي متفاوت شروع خطا عملكرد رله به ازاي 
رله به ازاي وقوع كه شود و نشان داده خواهد شد بررسي مي

در اين  .خواهد داشتطا با زواياي مختلف عملكرد صحيحي خ
است و نوع در نظر گرفته شده اهم  01/0بررسي مقاومت خطا 

عملكرد  .باشدفاز به زمين مي خطاي اعمال شده خطاي تك
ي براي كليهدرجه  90خطاي صفر و رله به ازاي زواياي شروع 

ازاي عملكرد رله به ) 9(در شكل . شده استبررسي نقاط 
ي شروع خطاي صفر بررسي شده است و نشان داده شده زاويه

كوچكتر از صفر  OPاست كه براي خطاهاي خارجي مقدار 
در شكل . است 20باشد و براي خطاهاي داخلي بزرگتر از مي

درجه  90ي شروع خطاي عملكرد رله به ازاي زاويه) 10(
  .بررسي شده است و صحت عملكرد رله نشان داده شده است

  
  .وقوع خطا با زاويه وقوع خطاي صفر درجه) 9شكل 



7 
 

  
  .درجه 90ي وقوع خطاي وقوع خطا با زاويه) 10شكل 

  بررسي تأثير برقگير بر عملكرد رله -4-4

به منظور حفاظت خازن سري در برابر اضافه ولتاژهاي ناشي از 
برقگير به علت رفتار . شوداتصال كوتاه از برقگير استفاده مي

هاي حفاظتي كه داراست براي برخي الگوريتم غيرخطي
در اين بخش به بررسي عملكرد رله در . كندمشكالتي ايجاد مي
به همين منظور دو نوع خطاي شديد . پردازيمحضور برقگير مي

كنيم و تحت و ضعيف را در نقاط مختلف به سيستم اعمال مي
ه با توجه ب. ملكرد رله را بررسي خواهيم نموداين شرايط ع

اينكه اساس كار الگوريتم پيشنهادي تنها بر جريان قرار دارد 
حضور و يا عدم حضور برقگير تأثيري بر عملكرد رله نخواهد 

شود و هنگام وقوع خطاهاي شديد برقگير وارد مدار مي. داشت
و باعث كاهش ميزان جبرانسازي  دهداثر خازن را كاهش مي

دهند خط روي ميشود و براي خطاهاي شديد كه در وسط مي
ممكن است وارونگي جريان به علت كاهش ميزان جبرانسازي 

- هايي كه اصول كارشان مبتني بر مقايسهروي ندهد و الگوريتم

باشد در اين شرايط ي فاز جريان دو انتها با يكديگر مي
عملكرد صحيحي داشته باشند ولي در صورتي كه خطا ضعيف 

ر شود براي خطاهاي وسط باشد و باعث نشود برقگير وارد مدا
خط وارونگي جريان روي خواهد داد و روشهاي مبتني بر 

برقگير همچنين . ي فاز جريان دچار مشكل خواهند شدمقايسه
در . بر عملكرد روشهاي ديفرانسيل توان نيز تأثير نامطلوبي دارد

 01/0فاز با مقاومت عملكرد رله به ازاي خطاي سه) 11(شكل 
ف نشان داده شده است با توجه به اينكه اهم در نقاط مختل

شود و به هنگام وقوع خطاي شديد برقگير وارد مدار مي
گيرد تأثير راكتانس خازن را صورت موازي با خازن قرار مي

شود جريان دو انتها با يكديگر اختالف كاهش داده و باعث مي

فاز نداشته باشند و مجموع راكتانس خازن و راكتانس خط 
- هاي شديد همواره سلفي باشد و اين امر باعث ميبراي خطا

ي عملكرد همواره مثبت و شود براي خطاهاي داخلي مشخصه
صحت ) 12(شكل . براي خطاهاي خارجي همواره منفي باشد

اهم را نشان  200فاز با مقاومت عملكرد رله براي خطاي تك
مشخص است كه هنگام وقوع ) 12(با توجه به شكل . دهدمي

شود شود و باعث ميضعيف برقگير وارد مدار نميخطاهاي 
دهند مجموع براي خطاهايي كه در وسط خط روي مي

انتها با يكديگر اختالف فاز  راكتانس خازني بوده و جريان دو
شود درجه داشته باشند، كه اين امر باعث مي 180نزديك به 

ي براي خطاهايي كه مجموع راكتانس خازني است مشخصه
خارجي به  براي خطاهاي داخلي همانند خطاهايعملكرد 

ي منفي وارد شود، ولي در خطاهاي داخلي هنگام وقوع ناحيه
شود و مقدار آن ي مثبت ميدر ابتدا وارد ناحيه OPخطا مقدار 

ملكرد ي عبزرگتر خواهد شد كه اين نشان دهنده 20نيز از 
براي  .صحيح رله هنگام حضور يا عدم حضور برقگير است

دهند همواره راكتانس ديده روي مي F4ي طاهايي كه در نقطهخ
هميشه مثبت خواهد  OPشده از دو انتها سلفي بوده و مقدار 

  .بود

  
  .اهم 01/0فاز با مقاومت ي عملكرد رله براي خطاي سهمشخصه) 11شكل 

  .اهم 200فاز با مقاومت ي عملكرد رله براي خطاي تكمشخصه) 12شكل 
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  بررسي تأثير اشباع ترانس جريان بر عملكرد رله -4-5

همواره اشباع ترانس جريان عاملي منفي در تشخيص خطا 
هاي زيادي به منظور شناسايي اشباع الگوريتم .شودميمحسوب 

. اندرائه شدهاشباع ترانس جريان ا و ارائه مدلي براي شرايط
گوريتم روش ارائه شده در اين مقاله بدون استفاده از هيچ ال

نمايد كمكي در شرايط اشباع ترانس جريان به درستي عمل مي
و قادر است هنگام وقوع خطاهاي شديد كه باعث به اشباع 

جريان اوليه  .شود به درستي عمل نمايدرفتن ترانس جريان مي
ي حفاظتي هنگام وقوع خطاي و ثانويه براي دو انتهاي ناحيه

نشان  )13( در شكل F3ي در نقطهاهم  1سه فاز با مقاومت 
ي عملكرد رله براي خطاي سه فاز با مشخصه .داده شده است

اهم در نقاط مختلف براي ترانس جريان ايده آل و  1مقاومت 
نشان داده شده است، ) 15(و ) 14(ي هاواقعي در شكل

شود كه رله به ازاي اشباع ترانس به درستي عمل مشاهده مي
با توجه به اينكه سرعت الگوريتم در تشخيص خطا  .كندمي

ي باشد قبل از اينكه ترانس جريان وارد ناحيهبسيار زياد مي
اشباع شود الگوريتم خطا را تشخيص داده و اشباع ترانس بر 

و ) 14(شكلهاي  يبا مقايسه .تأثير خواهد بودعملكرد آن بي
براي  OPي با يكديگر مشخص است كه در ابتدا مشخصه) 15(

هر دو شكل يكسان است ولي بعد از به اشباع رفتن ترانس 
ها متفاوت شده است و رله در همان ابتدا خطا جريان مشخصه
  .دهدرا تشخيص مي

  سازي بر عملكرد رلهبررسي تأثير ميزان جبران -4-6

در اين بخش به بررسي تأثير ميزان جبرانسازي بر عملكرد رله 
براي اينكه تأثير جبرانسازي بر عملكرد رله به  .شودپرداخته مي

به . ايموضوح مشخص شود برقگير را از مدار خارج نموده
اهم در نقاط مختلف  01/0فاز با مقاومت ازاي خطاي سه

درصد بررسي  30درصد و  70عملكرد رله براي جبرانسازي 
آورده ) 17(و ) 16(هاي نتايج اين بررسي در شكل. شودمي

با توجه به شكلهاي بدست آمده مشخص است كه . شده است
رله به ازاي چنين شرايطي به خوبي عمل نموده و درصد 

  .جبرانسازي تأثيري بر عملكرد صحيح رله ندارد

  
ن ثانويه ترانسهاي جريان سمت فرستنده و جريان اوليه و جريا) 13شكل 
  .گيرنده

  
  .واقعيي عملكرد رله براي ترانس جريان مشخصه) 14شكل 

  
  .ي عملكرد رله براي ترانس جريان ايده آلمشخصه) 15شكل 

  قابليت تشخيص فازي كه دچار خطا شده -4-7

ي رله را فقط ي نتايج بدست آمده در مراحل قبل مشخصهكليه
الگوريتم ارائه شده قادر است فازي . دادبراي يك فاز نشان مي

نمايد و  كه در آن خطا روي داده است را به درستي مشخص
دهد كه قادر باشد عمل قطع را براي اين قابليت را به رله مي

فازهايي كه در آنها خطا روي داده است انجام دهد و از قطع 
به همين منظور به ازاي خطاي . فازهاي سالم جلوگيري نمايد

ي عملكرد رله براي هر مشخصه F2ي فاز در نقطهفاز و دوتك
ي مشخصه. ايمرسم نموده) 19(و ) 18(فاز را در شكل سه

عملكرد رله براي فازهايي كه در آنها خطا روي داده است وارد 
ي ي مثبت شده است و براي فازهاي سالم، وارد ناحيهناحيه

توان است با توجه به اين موضوع به راحتي مي منفي شده
فازهايي كه در آنها خطا روي داده است را به درستي مشخص 

ي كه در آنها خطا روي ي دو فازمشخصه) 18(در شكل  .نمود
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و به خوبي از يكديگر اند داده است بر يكديگر مماس شده
  .باشندقابل تميز نمي

  
  .درصد 70ي عملكرد رله به ازاي جبرانسازي مشخصه) 16شكل 

  
  .درصد 30ي عملكرد رله به ازاي جبرانسازي مشخصه) 17شكل 

  
  .فاز به زميني عملكرد رله به ازاي خطاي دو مشخصه) 18شكل 

  
  .فاز به زميني عملكرد رله به ازاي خطاي تك مشخصه) 19شكل 

  بررسي سرعت تشخيص خطا -4-8

باشند ولي عوامل مختلفي در سرعت تشخيص خطا موثر مي
مهمترين عامل در تعيين سرعت الگوريتم مقاومت خطا و 

چه خطا شديدتر باشد سرعت هر . باشدي وقوع خطا ميزاويه
اين الگوريتم حتي . يابدبه همان نسبت افزايش مينيز  الگوريتم

براي خطاهاي خيلي ضعيف از سرعت بسيار خوبي برخوردار 
اهم هستند  400است و قادر است خطاهايي كه داراي مقاومت 

در اين بخش به بررسي  .را با سرعت مناسبي تشخيص دهد
سرعت الگوريتم ارائه شده به ازاي شرايط مختلفي كه ممكن 

هاي مختلف پردازيم و در جدولاست در سيستم روي دهد مي
به ازاي شرايط مختلف سرعت تشخيص خطا را ذكر خواهيم 

مختلف  شرايطسرعت تشخيص خطا به ازاي ) 1(جدول . نمود
اشباع ) 1(توجه به جدول با  .نشان داده شده استوقوع خطا 

باشد تأثير ميترانس جريان بر عملكرد الگوريتم پيشنهادي بي
به اين علت كه الگويتم قبل از اينكه ترانس جريان به اشباع 

دهد و در زمانهاي اوليه بعد از وقوع رود خطا را تشخيص مي
آل و واقعي ي عملكرد براي ترانس جريان ايدهخطا مشخصه

   .باشديكسان مي

  .بررسي سرعت الگوريتم تحت شرايط مختلف )1جدول 

زمان عملكرد
 

بدون 
برقگير

)
m

s
زمان عملكرد با  )

برقگير
)

m
s

( 
س جريان

اشباع تران
درصد جبرانسازي  
 

محل خطا
 

زاويه
ي شروع خطا

  

ت خطا
مقاوم

  

نوع خطا
  

5  5 Y/N 70  F2 0 200  AG  

2.8 2.8  Y/N 70 F3  0  0.01 AG 

2 2  Y/N 70 F3 0 0.01 ABCG 

0.97 1.6 Y/N 70 F2 0 -  AB 

1.1 1.1 Y/N 70 F2 90 -  AB 

0.7 0.7 Y/N 70  F2 90 0.01 ABCG 

1.7 1.7  Y/N  70 F2 90 200 ABCG  

3.2 3.2 Y/N  70 F2 0 200 ABCG 

1.7  1.7 Y/N  70 F2 270 200 ABCG 

4.4 4.4  Y/N  70 F2 270 - AB 

1 1 Y/N  70 F4  270 0.01 ABCG  

9 9 Y/N  70 F4 270  200 AG 

5.8 5.8 Y/N 70 F4 0 200 AG 

-  - Y/N 70 F1 0 0.01 ABCG 

-  - Y/N 70 F5 90 -  AB 

1.5 1.5 Y/N 70 F3 90 200 ABCG 

2.1 2.1  Y/N 70 F4 90 200 ABCG 

4.6 4.6 Y/N 70 F4 90 200 AB 

4.7 4.7 Y/N 30 F4 90 200 AB  

9.1 9.1 Y/N 30 F4 90 200 AG 

10.5 10.5 Y/N 30 F4 0 200 AG 

1.7 1.7 Y/N 30 F2 0 0.01 ABCG 

1.8 1.8 Y/N 30 F3 0 0.01 ABCG 

- - Y/N 30 F1 0 0.01 ABCG 

- - Y/N 30 F5 0 0.01 ABCG 

0.9 0.9 Y/N 30 F3 270 0.01 AB 

5.5 5.5 Y/N 30 F2 270 200 ABG 

- - Y/N 30 F1 270 200 AG 
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هاي مختلف حالتزمان عملكرد براي رله در ) 1(در جدول 
در . ثانيه ذكر شده استها بر حسب ميليبررسي شده و زمان

 رنوشته شده است كه د Y/Nستون مربوط به ترانس جريان 
انس تأثيري بر زمان ري اين است كه اشباع تواقع نشان دهنده

، AG ،AB ،ABCGدر ستون نوع خطا . عملكرد رله ندارد
ABG فاز در فاز ي خطاي تكبه ترتيب نشان دهندهA خطاي ،

فاز به زمين و خطاي دو فاز ، خطاي سهBو  Aدو فاز فازهاي 
محل خطا با توجه به نقاط نشان داده شده در . باشدبه زمين مي

برقگير تأثيري بر سرعت عملكرد . اندآورده شده) 3(شكل 
ي خطا را به ندارد به اين دليل كه الگوريتم در لحظات اوليه

دهد و پس از آن برقگير وارد مدار خواهد درستي تشخيص مي
  .شد

  نتيجه گيري -5

و استفاده  اليز همبستگيآن با استفاده از  الگوريتمي در اين مقاله
ي جريان اضافه شده به جريان بار براي دو انتها و از مولفه

در يكديگر و سپس جمع اين  هاي جريانضرب اين مولفه
در صورتي كه  .گرديده استجهت حفاظت خط ارائه مقادير 

جمع مقادير روند صعودي داشته باشد خطا داخلي و در 
صورتي كه روند نزولي داشته باشد نشان از خطاي خارجي 

 توان خطوط جبرانبا استفاده از اين روش مي .خواهد داشت
 روش ارائه شده. ي سري را به خوبي حفاظت نمودشده

ي سري شدهجبران خطوط انتقالقادراست تحت هر شرايطي 
شرايطي مختلفي كه ممكن است در آنها . را محافظت نمايد

خطا روي دهد در اين مقاله بررسي شد و تحت اين شرايط 
تمام نتايج بدست آمده گوياي، . عملكرد رله بررسي گرديد

. ي شرايط وقوع خطا بودعملكرد مناسب رله به ازاي كليه
طاهاي با شدت كمتر سرعت الگوريتم ارائه شده حتي براي خ

قدرت  باشد و قادر است از ناپايداري سيستمنيز مطلوب مي
افزاري مورد سيستم سخت. هنگام وقوع خطا جلوگيري نمايد

نياز به  باشد ونياز براي ساخت چنين روشي بسيار ساده مي
  .باشدنميبين دو انتها استفاده از خط ارتباطي با پهناي باند باال 
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