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  چکیده
سیستمهاي انتقال جریان متناوب مطالعه و بررسی تأثیر     

در حفاظت خطوط انتقال، بدلیل  (FACTS) 1انعطاف پذیر
تغییراتی که این سیستمها در امپدانس دیده شده توسط رله 
. دیستانس ایجاد می کنند، از اهمیت باالئی برخوردار است

 2خط توان میانکنترل کننده جریان یکی از انواع این سیستمها، 
)IPFC( خطه، امکان کنترل  است که در سیستمهاي انتقال چند

و راکتیو عبوري از خطوط را بطور همزمان و     توانهاي اکتیو
هر فرآیند تزریق ولتاژ سري در . آورد مستقل از هم فراهم می

یک قابلیت جبرانسازي سري  ،IPFCتوسط  وطخطیک از 
را فراهم  IPFCپیشرفته در خطوط منشعب از شینه مجهز به 

بسته به میزان جبرانسازي سري در هر یک از  می سازد که
امکان افزایش یا کاهش ناحیه تحت پوشش رله خطوط، 
م و در نتیجه کاهش قابلیت اطمینان سیستآن خط  دیستانس

ن استفاده از یک طرح بنابرای .سازد حفاظتی را فراهم می
استفاده ، در این مقاله. حفاظتی مناسب در این مورد الزم است

انتقال از امواج سیار به عنوان راه حلی براي حفاظت خطوط 

                                                             
. Flexible AC Transmission Systems (FACTS) 1  

. Interline Power Flow Controller (IPFC) 2  

سازي نشان  و کارایی آن با شبیهپیشنهاد شده  IPFC به مجهز
  . است    داده شده

  
  مقدمه . 1

 و پایداري حفظ در یديـکل یـنقش داراي حفاظت یستمـس   
 یک وظیفه. است قدرت سیستمهاي اطمینان قابلیت افزایش
 سیستم در غیرعادي شرایط سریع تشخیص حفاظت، سیستم
 سیستم برگرداندن بمنظور اصالحی اعمال انجام و قدرت
 سیستم یک مهم ویژگی لذا. است عادي شرایط به قدرت

 براي نیاز مورد معمول زمان بوده و باال عمل سرعت حفاظت،
]. 1[ است ثانیه میلی چند حد در حفاظت سیستم یک عملکرد
 قبیل از قدرت سیستم اجزاي همه باید حفاظت سیستم

 را. . .  و ترانسفورماتورها انتقال، خطوط ها،بار باس ژنراتورها،
 قدرت، سیستم مهم اجزاي از یکی. دهد قرار پوشش تحت
 به کننده تولید از انرژي رساندن وظیفه که است انتقال خط

 توسط انتقال خطوط حفاظت. دارد عهده بر را کننده مصرف
 از دیستانس رله. شود می انجام زیاد جریان و دیستانس هاي رله

 و رله قرارگیري محل بینمسیر  امپدانس گیرياندازه طریق
در  .دده می صیشخت را خطا وقوع، کوتاه اتصال وقوع محل

 از عبوري جریان گیري اندازه طریق از زیاد  جریان رلهحالیکه 



 .کند می عمل شده تنظیم قبل از مقدار یک با آن مقایسه و خط
 هاي رله به نسبت دیستانس هاي رله مزایاي متعدد به توجه با

 انتقال خطوط اصلی حفاظت عنوان به آنها از زیاد، جریان
 هاي رله پشتیبانی وظیفه زیاد جریان هاي رله و شده استفاده

 به قدرت الکترونیکادوات  ورود با. دارند عهده بر را دیستانس
 و انتقال تولید، مختلف بخشهاي در بزرگی انقالب برق، صنعت
 بخش در آن بارز نمونه که شد ایجاد الکتریکی انرژي توزیع
 پذیر انعطاف متناوب جریان انتقال هاي سیستم انتقال،

(FACTS) ادوات ورود. بود FACTS انتقال سیستمهاي در 
 دیستانس هاي رله عملکرد در تأثیراتی ایجاد باعث سنتی
 بر تأثیرات این. اندیشید اي چاره آن حل براي باید که شود می

 مقاالت در و بوده متفاوت  FACTSکننده کنترل نوع حسب
 ادوات تأثیر ،]8[-]2[ در مثال عنوان به. اند شده بررسی زیادي

FACTS کننده  جبران و 1استاتیکیوار جبرانساز  شامل موازي
 هـرل 4ردـب کاهشو  3ردـب افزایش در 2تاتیکیـکرون اسـسن

 و شده بررسی 5از راه دور حفاظتی هاي سیستم و دیستانس
در تعیین حدود  تطبیقی روشهاي از استفاده همچون پیشنهاداتی
کننده سنـکرون  جبران اثرتشابه  ،هاي چهارگوش مشخصه
در  6از منابع مختلف خطابا تأثیرات ناشی از تغذیه  اسـتاتیکی

 روشهاي اصالح و دیستانس رله توسط شده دیده مپدانسا
 شده ارائهاز راه دور  حفاظت در اتصال کوتاه تشخیص منطقی
 سابقه به توجه با سري FACTS ادوات زمینه در. است

سري نسبت  خازنهايجبرانسازي خط انتقال توسط  تر طوالنی
 با وندهـشترلـري کنـازن سـخ مثل یزاتیـتجه به

استاتیکی  سنکرون سريو جبرانساز   (TCSC)تایریستور
(SSSC) تجهیزات به نسبت تجهیزات این که بیشتري تأثیر و 
FACTS گذراند، می انتقال خط سري امپدانس بر موازي 

     FACTS تجهیزات]. 12[-]9[ است شده کار بیشتر
 براي را جامعی حل راه IPFCو  UPFC شامل موازي- سري
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عبوري از  راکتیو و اکتیو توانهاي هم از مستقل و همزمان کنترل
 این از یکی تأثیر مقاله این در. دهند می ارائهانتقال  خط

 کارایی و دیستانس رله عملکرد بر IPFC یعنی تجهیزات
 در سیار امواج تئوري از استفاده با انتقال خط حفاظت روش
این روش حفاظت که به حفاظت  .شده است بررسی مورد این

اي نیست،  نیز موسوم است، هر چند بحث تازه 7مافوق سریع
براي اولین  IPFCآن در خطوط انتقال مجهز به  استفاده ازاما 

و مقاالت منتشر شده تا  شده پیشنهادبار است که در این مقاله 
در  IPFC، صرفاً به بررسی تأثیر ]13[کنون، همانند مرجع 

و روشی براي حل مشکل ارائه عملکرد رله دیستانس پرداخته 
امپدانس سري خط با توجه به اینکه در این روش  .اند نداده

 دیگرانواع  مورددر از آن  استفاده، لذا نقشی ندارداساساً انتقال 
   .است پذیر امکاننیز  FACTSهاي  کننده کنترل

  
   IPFCاصول عملکرد . 2

    IPFC در توان پخش ثرؤم کننده کنترل و کننده جبران یک 
 لینک با اینورتر تعدادي از که است خطه چند انتقال سیستمهاي

DC از یک هر). الف-1 شکل( است شده تشکیل مشترك 
 استاتیکی سري سنکرون کننده جبران نقش در اینورترها

(SSSC)  وجود. کند می عمل انتقال خطوط از یک هر براي 
 در و اینورترها بین اکتیو توان تبادل امکان مشترك، DC لینک
 اینورتر هر که آنجا از. سازد می فراهم را انتقال خطوط نتیجه
 به قادر IPFC دارد، نیز را راکتیو توان جبرانسازي قابلیت
 انتقال خط از عبوري راکتیو و اکتیو توانهاي همزمان کنترل

 موجب IPFC قابلیت این. است یکدیگر از مستقل بصورت
 انتقال و خطوط بین راکتیو و اکتیو توان جریان کردن متعادل
 جبران نامی، بار زیر خطوط به بار اضافه داراي خطوط از توان
 پایداري افزایش و انتقال خطوط طول در راکتیو ولتاژ افت

 . شود می دینامیکی اغتشاشات برابر در سیستم

 خط 2 از متشکل سیستم یک IPFC عملکرد تشریح براي   
 اینورترهاي. گیریم می نظر در ب-1 شکل همانند را انتقال
 سري ولتاژ منابع با IPFC دهنده تشکیل پشت-به-تپش

V1pq و V2pq مذکور کلـش در رفهـدوط پیکان. اند شده دلـم  

                                                             
. Ultra-High Speed (UHS) 7  
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 سیستم یک در IPFC مدلسازي )ب( ، IPFC کلی طرح )الف. (1شکل
  خطه دو انتقال

 
 منابع بین اکتیو توان تبادل قابلیت که است DC لینک نشانگر
 ندـچ یایک  از ملـع در که جاـآن از. سازد می فراهم را ولتاژ
 DC سمت ولتاژ شود، می استفاده DC لینک عنوان به خازن
 جبري جمع منظور این به. شود تثبیت معین مقدار یک در باید
 :شود صفر باید خطوط بین شده مبادله اکتیو توان

)1(    =     =                        
 را خطوط از یکی اینورتر باید) 1( رابطه برقراري براي   

 DC لینک در شده مبادله خالص اکتیو توان کردن صفر مسئول
  اصلی اینورتر عنوان به 1 خط اینورتر اینجا در .داد قرار

 عبوري راکتیو و اکتیو توانهاي که معنی این به شود؛ می انتخاب
 به 2 خط اینورتر. شوند کنترل مستقل بطور توانند می 1 خط از

 نبوده کنترل قابل آن اکتیو توان و است 1 اینورتر پشتیبان عنوان

 به 2 اینورتر عملکرد. است کنترل قابل آن راکتیو توان فقط و
 لینک ولتاژ تثبیت و) 1( رابطه برقراري باعث که است اي گونه
DC شین توان تغییرات و فازوري دیاگرام 2 شکل .شود می 
 1خطوط  سري راکتانسهايفرض اینکه  با را 1 خط در گیرنده

 و فرستنده شینهاي ولتاژ اندازه و X1 = X2 = 0.5 pu ،2و 
. ]14[ دهد می نشان، دباش pu 1 برابر خط دو هر گیرنده
 توسط خط هر در تزریق قابل سري ولتاژ مقدار حداکثر
SSSC شود می تعیین آن 1ظرفیت نامی به توجه با:  
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 مدار کنترلی



 در دیستانس رله توسط شده دیده امپدانس. 3
   IPFC حضور

رض ـفرا  IPFCکنترل توان عبوري از خط انتقال توسط       
فرستنده خط  ینـتانسی در شـه دیسـب رل-1کل ـنیم در شـک

و خطایی در فاصله  )3شکل ( باشدنصب شده (1s)  اول
( 1)L n L n′ = ×  L. (رخ دهد f، در نقطه 1از شین  ≥

با توجه به اینکه حفاظت خطوط انتقال ). است 1طول کل خط 
واحد رله  3ها توسط  گانه اتصال کوتاه 10در برابر انواع 

 3هاي فاز به زمین و  دیستانس براي تشخیص اتصال کوتاه
هاي فاز به فاز  دیستانس براي تشخیص اتصال کوتاهواحد رله 
شود، لذا عملکرد رله دیستانس در هر یک از این  انجام می

  .شود ها در ادامه بررسی می اتصال کوتاه
با  امپدانس دیده شده :هاي فاز به زمین اتصال کوتاه) الف

=   ) سه فاز متعادل باشد ،به خط IPFCفرض اینکه ولتاژ تزریقی  براي مدار معادل توالی مثبت و منفی و صفر ، (    
  :بوده و داریم 4بصورت شکل به زمین  aاتصال کوتاه فاز 
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≜      با تعریف    −   :داریم                

)5(                =    +                        

)خطا در فاصله  اینکه با توجه به    1)L n L n′ = × از  ≥
 با فرض اینکه امپدانس واحـد طول رخ داده است، 1رله خط 

  :باشد  Z1بر برا 1خط 

)6(    =                          
  :با فرض
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  :برابر است با امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس
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 IPFCاتصال کوتاه در یک سیستم انتقال دو خطه مجهز به . 3شکل

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  a-gمدار معادل توالی مثبت و منفی و صفر براي خطاي . 4شکل

  
  

به  aبراي اتصال کوتاه فاز  :فازهاي فاز به  اتصال کوتاه) ب
  :داریم bفاز 
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)12(                                                     =       

               :بنابراین

)13(              −     −      =  (  −      ) 

)14(                                            =                   

به  IPFCبا فرض متعادل بودن ولتاژ تزریقیدیگر،  از طرف  
  :داریمخط 

)15(                                                       =      

)16(                                          =   +   +    

)17(                                            =   +   +    

)18(   =   +     +                                     

)19(   =   +     +                                 

−       :شود نتیجه می) 18( و) 16(روابط  از      = (1 −   )  + (1 −  )   

     = (1 −   )    +            

)20( = (1 −   )(  −    )                                  
  :به همین ترتیب   

)21(   −   = (1 −   )(  −    )                      

 :شود نتیجه می) 21(و ) 20(، )14(از   

)22(        =       (      )    (    )(      ) = (     )    (     )    

)23(       ≜   −                                             

)24(       ≜   −                                               

)25(             =    +                                               

) 8(توان رابطه  بوده و از آن می) 5(مشابه رابطه ) 25(رابطه    
                                                       . را نتیجه گرفت

در نتیجه امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس در اثر    
=    به میزان  IPFCوجود     + کند  تغییر می     

ممکـن اسـت باعـث      که با توجـه به انـدازه و فـاز 
 هـرلکاهـش برد . افزایش برد یا کاهش برد رلـه دیستانس شود

     
  

-تـدس از و خط حفاظتی کامل پوشش عدم باعث دیستانس
 تـدس از ثـباع آنافـزایش بـرد  و 1مادـاعتیت ـقابل تنـرف

 از ممکن قسمت کوچکترین طعـق( Selectivity یارـمع رفتن
 سیستم  2 نیـایم و) کوتاه  صالـات وعـوق ورتـص در هـشبک

 سلفی عملکرد مدهاي به      فاز و اندازه. شود می حفاظتی
 به بسته عملکردي مدهاي این و است وابسته SSSC خازنی یا

و الزم  بوده متغیر IPFCسیستم کنترلی  و انتقال خط شرایط
 .است در طراحی سیستم حفاظتی خط انتقال مدنظر قرار گیرد

با  SSSCضمن اینکه هر یک از ترانسفورماتورهاي کوپالژ 
در شرایط  IPFCشبکه داراي بریکرهایی بمنظور خارج کردن 

وقوع اتصال کوتاه هستند که با توجه به مکانیسم عملکرد آنها، 
در مدت زمان حضور اتصال  IPFCتعیین امپدانس سري 

  .کوتاه، داراي عدم قطعیت است
توان گفت حفاظت دیستانس خطوط  در یک نگاه کلی، می    

عالوه بر مشکالت متداولی که در  IPFCانتقال مجهز به 
حفاظت خطوط انتقال جبران شده با خازنهاي سري وجود دارد 

نظیر معکوس شدن ولتاژ و جریان، بسته به محل وقوع اتصال (
هاي نزدیک و  کوتاه، و کاهش برد رله به ازاي اتصال کوتاه

، داراي )هاي دوردست افزایش برد آن به ازاي اتصال کوتاه
  :نیز می باشدمشکالت زیر 

ممکن است سیستم از مدار  ها به ازاي برخی از اتصال کوتاه) 1
عمل نکرده و بسته به تنظیمات سیستم  IPFCخارج کردن 

در مد سلفی به منظور محدود  IPFCکنترلی آن باعث عملکرد 
  .کردن جریان اتصال کوتاه شود

، کاهش یا IPFCدر سیستمهاي انتقال چندخطه مجهز به ) 2
ش برد رله دیستانس هر یک از خطوط تابعی از درجه افزای

جبرانسازي در خطوط دیگر بوده و این موضوع، استفاده از 
روشهاي تطبیقی در تنظیم زونهاي حفاظتی رله دیستانس 

   .  کند تر می هریک از خطوط را پیچیده
-ت حفاظت امپدانسی در خطوط جبرانبا توجه به مشکال    

حفاظتی مانند حفاظت دیفرانسیل و شده سري، روشهاي دیگر 
. شود براي این خطوط توصیه میامواج سیار  مبتنی برحفاظت 

                                                             
. Dependability 1  

. Security 2  



با توجه به اینکه حفاظت مبتنی بر امواج سیار، بر خالف 
دیفرانسیل که از اطالعات دریافتی از هر دو شینه ابتدا حفاظت 

کند، نیازي به ارتباط مخابراتی با شینه  می استفادهو انتهاي خط 
مقابل نداشته و داراي سرعت باالیی در تشخیص اتصال کوتاه 

 IPFCاستفاده از آن براي خطوط مجهز به  ادامه،است، لذا در 
     .با شبیه سازي نشان داده شده استپیشنهاد شده و کارایی آن 

  
با استفاده از  اتصال کوتاهالگوریتم تشخیص . 4

  امواج سیار 
در وضعیت کاري یا ساختاري  بروز هر گونه تغییر ناگهانی    

کلیدزنی خطوط و تجهیزات، وقوع اتصال مانند  سیستم قدرت
ایجاد  ،کوتاه در قسمتی از خط انتقال و اصابت صاعقه به خط

این  .در خطوط می شوند هاي گذرااضافه ولتاژ و اضافه جریان
امواج گذرا با سرعتی نزدیک سرعت نور در طول خط حرکت 

رد به خطی با امپدانس مشخصه متفاوت کرده و در اثر برخو
مقداري از آنها وارد خط جدید شده و مقداري نیز منعکس 

به این امواج به . )5شکل ( شده و به خط اول بر می گردد
اگر ولتاژهاي . ترتیب امواج سیار رفت و برگشت گفته می شود

 و جریان (u) را بر حسب ولتاژ(ur) و برگشت  (uf) رفت
 :بنویسیم، داریم (i) خط

)26(    =   (∆ +   ∆ )  =   (∆ −   ∆ )                                      
  

  :که در آن   

)27(  ∆ =           −            ∆ =           −                            

 حالتمقادیر ولتاژ و جریان iPRE-FAULT و uPRE-FAULT و
توانند مقادیر ثبت شده در خط انتـقال هستند که میار ـماندگ

  .]15[باشند  اتصال کوتاهیک سیکل قبل از لحظه وقوع 

اتصال کوتاه با استفاده از امواج سیار که الگوریتم تشخیص    
  :آورده شده است، شامل مراحل زیر است 6در شکل 

 سیار امواج توسط خطا تشخیص براي :ها داده آوري جمع) 1
 دهايـواح توسط فاز هـس هر جریان و ولتاژ مقادیر است الزم
    .شود برداري نمونه باال فرکانس با ،دیجیتال هاي رله گیري اندازه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امواج سیار رفت و برگشت ولتاژ ناشی از وقوع اتصالی کوتاه. 5شکل
 

هایی  گیري امواج سیار در عمل با محدودیت تشخیص و اندازه
برداري  ها نیاز به فرکانس نمونه یکی از محدودیت. روبروست
برداري باالتر باشد، دقت  هر قدر فرکانس نمونه. باالست
به طوري که در برخی . گیري به همان نسبت باالتر است اندازه

هرتز اشاره شده مگا 1به فرکانسهایی در حد  ]16[از مراجع 
 جیتالـدی ايـه هـرل در برداري ونهـنم فرکانس ااست که ب

اما  .است سازگارنا است، kHz 10 در حدود که روزيـام
با پیشرفت تکنولوژي در آینده  شکلشود که این م بینی می پیش

مشکل دیگر محدودیت پهناي . ]17[ ،]16[ مرتفع گردد نزدیک
ست که این ا گیري ولتاژ و جریان اندازهباند ترانسفورماتورهاي 

هاي حسگرو  جدید اپتیکی استفاده از مبدلهايمشکل نیز با 
حساسیت همچنین،  .]19[- ]16[قابل حل است  روگوفسکی

نیازمند فیلتري مناسب تشخیص امواج سیار در حضور نویز 
 باید شبکه هاي دادهبعالوه،  .]17[ ،]16[براي حذف نویز است 

 از احتمالی ناهمواریهاي اثر جبران براي رله به ورود از قبل
   .شوند داده عبور )Anti-Aliasing( تشابه  ضد فیلترهاي

1خط   
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R R 
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L 
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و تعیین عالمت  )8(با توجه به رابطه  i∆ و u∆محاسبه ) 2
دهنده  منفی بودن این حاصلضرب نشان.  u×∆i∆حاصلضرب 

 و مثبت بودن بودن در جلوي رله اتفاق افتاده خطا ست کها این
 استدر پشت رله اتفاق افتاده طا ست که خا ایندهنده  نشان آن

   ].20[ و رله نباید در این مورد عمل کند
 در فازها بین متقابل اندوکتانس وجود :مدال تبدیل) 3

 هاي ریانـج ابلـمتق تأثیر باعث واقعی فازسه انتقال هاي سیستم
 سیار امواج در گذرا هايپدیده سایر و اتصال کوتاه از ناشی
 را سیستم همزمان تحلیل و شودمی دیگر فازهاي از عبوري
 تبدیلهاي از استفاده با مشکل، این حل براي. سازدمی دشوار
  مجزاو سیستم سه به را شده کوپله فاز سه سیستم توانمی مدال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فرآیند تشخیص خطا با استفاده از امواج سیار. 6شکل

  

 فرم به مدال تبدیلهاي از نمونه یک. کرد تفکیک هم از مستقل 
  :]15[ است زیر

)28(   
  
  :با  ستا برابر و بوده  کالرك تبدیل ماتریس T در آن که
  
)29(   
  
  β و α و 0 مد سه به c و b و a فازهاي ترتیب بدین   

هاي امواج سیار به پارامترهاي خط  مشخصه. شوند می تفکیک
وابسته ) زيشامل راکتانس سري و سوسپتانس موا(انتقال 
و امواج سیار در گستره  گذرا حالت تحلیلنجا که از آ. است

وسیعی از فرکانسها صورت گرفته و پارامترهاي خط انتقال در 
سطوح باال، متوسط و پائین این گستره فرکانسی مقادیر متقاوتی 
دارند، در نتیجه امواج سیار در هریک از این سطوح فرکانس 

این پدیده . ها و سرعت انتشار متفاوتی هستند داراي مشخصه
است، باعث ایجاد اعوجاجهاي  1گی فرکانسکه به پراکند

بر . ولتاژ و جریان خط انتقال می گرددنامطلوب در شکل موج 
 فرکانس پراکندگی داراي 0 مد اساس مطالعات انجام شده،

تحلیل امواج سیار  براي و بوده β و α مدهايبه بیشتري نسبت 
 β و α مدهاي تقریبی با توجه به تشابه. ]21[ نیست مناسب

 .شود می استفاده α دـم از ین مقالها در گذرا حالت تحلیل براي
 از اي مجموعه از سیگنال هر کلی بطور :موجک تبدیل) 4 

. است شده تشکیل باال فرکانس و پائین فرکانس اطالعات
 کلیت و سیگنال ماهیت کننده مشخص پائین فرکانس اطالعات
 کننده مشخص باال فرکانس اطالعات حالیکه در است، آن رفتار

 روي از سیگنال هر است بدیهی. است سیگنال جزئی تغییرات
 اطالعات ولی است، شناسایی قابل آن پائین فرکانس اطالعات
 پائین، فرکانس اطالعات به لذا. نیست چنین باال فرکانس
 .می شود گفته 3جزئیات ،باال فرکانس اطالعات به و 2تقریبات

 و باال فرکانس هاي لفهمؤ ابتدا گسسته، موجک تبدیل در

                                                             
. Frequency Dispersion1  

. Approximations2  

. Details3  

 جمع آوري داده ها
  )IPFCي فاز خط مجهز به ولتاژها و جریانها(

 )9رابطه ( تبدیل مدال

 )12و11روابط ( تبدیل موجک

 محاسبه انرژي امواج سیار رفت و برگشت
  )14رابطه (  keو مقدار 

 خیر

 بلی

  )8 رابطه(  i∆ و u∆محاسبه 

 ∆u×∆i < 0 

 شروع 

  قطع فرمان 

 ke     > ke0  
 خیر

 بلی
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 از گذر پائین و باالگذر فیلترهاي توسط سیگنال پائین فرکانس
 سیگنال دیجیتالی پردازش در که آنجا از. شوند می تفکیک هم
 شود، می برداري نمونه معینی فرکانس با واقعی هاي سیگنال از

 خروجی تعداد شدن برابر دو باعث مذکور فیلتراسیون فرآیند
 خروجی، نمونه دو هر از مشکل این حل براي. شد خواهد ها

 ترتیب بدین. شود می حذف دیگري و شده نگهداشته یکی
 ترتیب به سیگنال باالي فرکانس و پائین فرکانس اطالعات
 موجک تبدیل ضرایب آنها به که( cD و cA ضرایب توسط
 1سطح تا تواند می فرآیند این. آید می بدست) گویند می گسسته
 آن به و یابد ادامه) بستگی دارد نیاز مورد دقت بهکه ( معینی
  ).7شکل ( گویند می MRA2 روش

 زیر روابط از ماُ j سطح در cD و cA ضرایب ترتیب بدین   
 :]15[ آیند می بدست

)30(   
)31(   

 و گذر پائین فیلترهاي ترتیب بهg[n]  وh[n]  آن در که
 میتوان باال فرکانس هاي مؤلفه گیري اندازه براي. هستند باالگذر

 ، پارسوال قضیه اساس بر. کرد استفاده موجک انرژي طیف از
 سیگنال انرژي باشند، متعامد cD و cA توابع صورتیکه در

  :با است برابر

)32(   

 از ترکیبی صورت به اصلی سیگنال موجک، تبدیل در   
 در شده داده شیفت و یافته مقیاس تغییر مادر هاي موجک

   خابـانت وهـنح به زیادي حد تا کـموج تبدیل کارایی. آید می

  
  
  
  
  

 MRA فرآیند. 7شکل

                                                             
. Scale1  

. Multi-Resolution Analysis2  

 موجکهاي از برخی. است وابسته) مادر موجک( اصلی موجک
 .Symlets و Haar، Daubechies: از عبارتند متداول مادر
 نیز جدید موجکهاي تعریف امکان موجکها، این بر عالوه
 موج شکل گذرا، اغتشاشات تشخیص براي. دارد وجود
 شباهت شده ایجاد اغتشاش موج شکل با باید اصلی موجک
 استخراج موجک تبدیل از باال فرکانس اطالعات تا باشد داشته
 محاسبه در پارسوال قضیه از استفاده براي عالوهه ب. شود

 کـموجدر این مقـاله . باشد امدـمتع باید اصلی موجک انرژي،
Daubechies (db)  است، سازي پیاده قابلادگی ـس به که 

 سـطح ،]15[ شده انجـام بررسیهاي اساس بر. شود می انتخاب
  db8 (db8-Level1)از اسـتفاده با موجـک تبدیل اول

 اما است، مناسب هاخطا انواع آشکارسازي و تشخیصبـراي 
 در( باالتر فرکانس با گذراي حالتهاي گرفتن نظر در براي
 5 تا را سیگـنال تفکیک سطح بهتر است ، )kHz 100 حدود
  .  داد افزایش سـطح

 زیر بصورت خطا تشخیص معیار: خطا تشخیص معیار) 5
  :شود می تعریف

)33(                f
e

b

E
k

E
=  

 سیار امواج cD5 لفهؤم انرژي ترتیب به Eb و Ef آن در که    
 اتصال کوتاه وقوع از پس که هستند ولتاژ برگشت و رفت
 خط، انتهاي از گرفته صورت انعکاس علت به. آیند می بوجود

Ef از Eb الذ و بوده بزرگتر ke براي بنابراین. است 1 از گتربزر 
 از ke اگر« : گفت توان می) نوع هر از( اتصال کوتاه تشخیص

 باشد، بزرگتر  ke0 مثل شده تعیین قبل ازآستانه  مقدار یک
 به توجه با ke0آستانه  مقدار» .است داده رخ اتصال کوتاه

و انرژي سیگنالهاي گذراي  مجاور شینهاي انعکاس ضرایب
 حالت از جلوگیري براي. شود می تعیین ناشی از کلیدزنی

 5-10از ke دارمق اگر صفر، بر عدد تقسیم نشده تعریف
  .شود می گرفته نظر در صفر آن مقدار باشد، کوچکتر

 
  شبیه سازينتایج . 5

زار ــرم افــدر ن 3 کلـه شـطـال دو خـقـستم انتـسی    
PSCAD/EMTDC  تایج آن در این و نشبیه سازي شده

 آمده  1در جدول اطالعات سیستم . شود داده می بخش نشان

g1[n] 

h1[n] 

2 

2 

g2[n] 

h2[n] 

2 

2 

g2[n] 

h2[n] 

2 

2 cA2 

cA1 

cA3 . . . 

cD3 . . . 

cD2 

cD1 x[n] 
1سطح   

2سطح   

3سطح   



1زون   

2زون   

3زون   

طول خط اصلی بین شینهاي فرستنده و گیرنده و خط  .است
.  نظر گرفته شده است کیلومتر در 100 بعد از شین گیرنده

 زیردر  1هاي حفاظتی رله دیستانس ابتداي خط  تنظیمات زون
  .آمده است

  
  اطالعات سیستم شبیه سازي شده. 1جدول 

230 [kV]  =ولتاژ شین فرستنده  
 230 [kV]:115 [V] =VTR = نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ 

 1000:1 = CTR  =نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان  
1.78 + j25.39 [Ω]  = امپدانس سري توالی مثبت خطوط  

100 [MW] + j25 [MVAr] = بار متصل به شینهاي گیرنده   
100 [MVA]  = قدرت نامیIPFC  

20 [kHz]  =برداري فرکانس نمونه  
  

Zone1 = 0.85 (1.78 + j25.39) = 21.63∠86◦ [Ω] 

Zone2 = 1.5 × Zone1= 32.45∠86◦ [Ω] 

Zone3 = Zone1 +1.5 × Zone2 = 70.31∠86◦ [Ω] 

  
ثانویه  محاسبه مقادیر معادل در سمتبراي    

گیري، اعداد بدست آمده را در نسبت  ترانسفورماتورهاي اندازه
CTR/VTR ضرب می کنیم:  

  
Zone1 = 10.81∠86◦ [Ω] 

Zone2 = 16.22∠86◦ [Ω] 

Zone3 35.15∠86◦ [Ω] 

  
مکان هندسی امپدانس  وجود ندارد، IPFCالتی که ـدر ح 

و شکل موج ولتاژ  1دیده شده توسط رله دیستانس ابتداي خط 
 1در وسط خط  به زمین a فاز اتصال کوتاهدر محل رله براي 

نشان  8در شکل ) از شین فرستنده نصف طول خطبه فاصله (
در این حالت و حالت بعدي، مدت زمان  .داده شده است

در نظر  t = 1 secتا  t = 0.5 secاتصال کوتاه از لحظه 
اتصال شود، رله  دیده می 8همانطور که شکل . گرفته شده است

مکان  IPFCدر حالت وجود  .بیند خود می 1را در زون  کوتاه
اده نشان د 9امپدانس دیده شده توسط رله در شکل  هندسی

را در  اتصال کوتاهشود، رله  همانطور که دیده می. شده است
کاهش برد شده که در نتیجه داراي  بیند و با تأخیر می 3زون 
  .دهد نشان می را aتاژ فـاز ـک ولـتبدیل موج 10کل ـش. است

  

  
  )الف(

  

  
  )ب(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج(
  

و  aفاز  جریانشکل موج ) ب(، aفاز  شکل موج ولتاژ) الف( . .8شکل
 در خط اولبراي اتصال کوتاه تکفاز به زمین  امپدانسمکان هندسی ) ج(

 IPFCبدون حضور 



1زون   

2زون   

3زون   

از ـه فـل موج سـار، شکـوري امواج سیـبراي استفاده از تئ
 زارـنرم افط ـتوس) 1ابتداي خط (جریان در محل رله تاژ و ـول

PSCAD زارـــرم افــنه کمـک بسپـس و  محـاسـبه شـده 
MATLAB تغییرات شاخص ke ر زمانهاي نزدیک لحظه د
  توجه به اینکه  با .داده شده استنشان  11ر شکل وقوع خطا د

  

  
 )الف(

 
 )ب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  )ج(
 )ج(و  aفاز  جریانشکل موج  )ب(، aفاز  شکل موج ولتاژ) الف( .9شکل

  IPFCامپدانس دیده شده توسط رله در حضور مکان هندسی 
  

  

  
   aپنج سطحه ولتاژ فاز  db8تبدیل موجک . 10شکل

  
تقریباً   keدر شرایط عادي و عدم وقوع خطا، مقدار شاخص 

. درنظر گرفته شده است 2برابر  ke0آستانه  مقداراست،  1برابر 
به آرایش  ke0همانطور که در بخش هم اشاره شد، تعیین دقیق 

. شبکه و انرژي امواج گذراي ناشی از کلیدزنی بستگی دارد
اتصال شود، در اثر وقوع  می همشاهد  11 در شکلهمانطور که 

آستانه  مقداراز  keار مقد t = 0.5015 secدر لحظه ، کوتاه
ke0  1.5در نتیـجه رلـه  است که شده شتر ـبی msec  بعد از

   . دهد وقوع خطا، آنرا تشخیص می

  
رله  A؛ در نقطه اتصال کوتاههنگام وقوع  keتغییرات شاخص . 11شکل

    .دده می ن قطعفرمابه بریکر خطا را تشخیص داده و 
  
  سازي تحلیل نتایج شبیه. 6
را در بازیابی  IPFCالف، تأثیر -9الف و -8مقایسه شکلهاي  -

  .دهد ولتاژ خط در حین اتصال کوتاه نشان می
پس از  msec 1.5همانطور که گفته شد، این الگوریتم در  -

وقوع اتصال کوتاه قادر به شناسایی آن است که با مقادیر 
  .معمول الگوریتمهاي حفاظتی مافوق سریع سازگار است

ke0 

A 



ن اتصال کوتاه، مقدار شاخص مورد استفاده براي در حی -
در نتیجه . اي با حالت عادي دارد حفاظت تفاوت قابل مالحظه

  .به سادگی می توان این دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود
در این روش  مسیر اتصال کوتاهعدم استفاده از امپدانس  -

اظتی مواردي که روشهاي حفآنرا در  امکان بکارگیريحفاظتی، 
 امپدانسی با مشکل مواجهند، مانند حفاظت خطوط انتقال در
شرایط نوسان توان، خطوط کوتاه، خطوط دو مداره و همچنین 

 FACTSهاي  کننده حضور انواع دیگر کنترل حفاظت خط در
     .فراهم می سازد
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با  IPFCه کارایی روش حفاظت در حضور مقالدر این     
 همانطور. استفاده از امواج سیار در خطوط انتقال نشان داده شد

هاي  کننده کنترل طور کلیه و ب IPFCکه اشاره شد، وجود 
FACTS  موجب تغییر در امپدانس دیده شده توسط رله

از . شود می اتصال کوتاهدیستانس و احتمال اشتباه در تشخیص 
اتصال آنجا که در روش ارائه شده اساساً از امپدانس مسیر 

شود، لذا می توان ادعا کرد که حفاظت  استفاده نمی کوتاه
حل جامع براي  با استفاده از امواج سیار یک راهخطوط انتقال 

حفاظت سیستم انتقال در حضور انواع مختلف ادوات 
FACTS است.  
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