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  چکیده

ن یک محدود کننده جرین نوع ییتع و یابین مقاله جایدر ا ا

ا  يخطا به منظور افزایش پایداري گذراي ژنراتورهاي ابررسان

مورد  یادوات حفاظت یهماهنگ يریبا در نظر گسنکرون شبکه 

ا. قرار گرفته است یبررس و ن منظور از یا يبر ت استاتیک  مطالعا

 یدر مطالعات قبل. استفاده شده است دینامیک شبکه قدرت

تصال کوتاه با در نظر ان ایکاهش جر ين محدود کننده برایچند

شامل تعداد محدود کننده و مقدار آن در شبکه  یتابع هدف يریگ

 يرله ها ین مطالعات هماهنگیاند و در اکثر ا شده یابیقدرت جا

ن یبر ا ین مقاله سعیدر ا. در نظر گرفته نشده است یحفاظت

ک محدود ین نوع ییتعو  یابیبه منظور جا ییهاتمیاست که الگور

 یابررسانا در شبکه قدرت با توجه به عملکرد و هماهنگکننده 

براي ارزیابی . ستانس در زمان خطا ارائه گرددید يها رله

یه الگوریتم اگون بر روي شبکه   هاي پیشنهادي، از شب سازیهاي گون

 Digsilentدر محیط نرم افزار  IEEEآزمون چهار ماشینه 

کننده منتخب باعث  استفاده شده و مشخص شده است که محدود

افزایش پایداري گذرا، افزایش کیفیت توان و کاهش جریان خطا 

ا بر رله به عالوه این محدود. شود می هاي  کننده کمترین اثر ر

هاي خطی که در آن  اي که فقط بر رلهحفاظتی شبکه دارد به گونه

گذارد که در این مورد نیز  مینصب شده است تأثیر قابل توجهی 

  .راه کار مناسب پیشنهاد شده است

  

  مقدمه - 1

ل  ل دهه هفتاد میالدي مطالعات کاهش سطح اتصا از اوای

کوتاه شبکه قدرت به عنوان یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در 

ا متوجه روش آغاز شده و محققین تالش خود ر و  جهان  ها 



 

 

دامنه جریان خطا را در حد قابل اند که بتوانند  تجهیزاتی کرده

جریان هاي  کننده انواع مختلفی از محدود .]1[قبولی محدود نمایند

از . اند هاي توزیع و انتقال معرفی شده خطا تا به حال براي شبکه

یه به خصوص در  آنجاییکه جریان اتصال کوتاه در لحظات اول

رین پریود اول موج جریان، داراي بیشترین دامنه است و بیشت

شود باید  هاي اولیه ناشی می اثرات مخرب از همین سیکل

هاي جریان خطا بالفاصله بعد از وقوع خطا در مدار  کننده محدود

 ،هاي جریان خطا  کننده در میان سایر محدود .گیرند قرار

اري عادي شبکه یک  کننده محدود هاي ابررسانا در شرایط بهره برد

مقاومت و افت ولتاژ کمی (بوده سیم پیچ با خاصیت ابررسانایی 

ولی به محض وقوع اتصال کوتاه و افزایش ) را باعث می شوند

جریان از یک حد معینی که جریان بحرانی نامیده می شود، سیم 

پیچ مربوط مقاومت باالیی از خود نشان می دهد و به همین دلیل 

عمل فوق در زمان کوتاهی انجام . یابد جریان خطا کاهش می

رد و نیاز به سیستم کشف خطا نمیپذ می در این نوع . باشد ی

هاي جریان یعنی  کننده کننده سه وظیفه عمده محدود محدود

سازي آن  تشخیص خطا، منحرف کردن جریان خطا و محدود

محدود کننده . ]2[گیرد توسط سیم پیچ ابررسانا صورت می

ر به منظو ابررسانا می تواند عالوه بر محدود سازي جریان خطا

عالوه بر . ]3[شبکه نیز استفاده گردد افزایش پایداري دینامیکی

ا کننده  استفاده از محدود این  هاي جریان خطاي نوع ابررسان

کاهش خسارات ناشی از اتصال کوتاه در شبکه، کاهش  باعث

ایه گذاري براي  ق سرم و فیوزها، تعوی نه کلیدهاي قدرت  هزی

در شبکه و افزایش کیفیت توسعه شبکه، افزایش قابلیت اطمینان 

  .]4[گردد میتوان و کاهش تلفات در شبکه قدرت 

با توجه به مواردي که تاکنون ذکر گردید استفاده از 

ل به نظر  هکنند محدود هاي جریان خطاي ابررسانا امري ایده آ

ما باید دانست نصب این وسیله در شبکه قدرت با . رسد می ا

  .مالحظاتی به شرح زیر همراه است

  .مکان بهینه براي نصب محدود کننده 

نوع بهینه محدود کننده که در زمان وقوع خطا به  

  .گیرد صورت سري در شبکه قرار می

ر   جهیزات حفاظتی که در اث مشکل بالقوه هماهنگی با ت

قرارگیري محدود کننده در شبکه ممکن است به وجود 

  .بیاید

هاي یک  واقع براي استفاده حداکثري از قابلیت در

ا نیاز است که بر اساس  محدود کننده جریان خطاي ابررسان

. براي آن انتخاب گردد نوعو  مطالعات شبکه بهترین مکان

کننده و هم سیستم  همچنین با توجه به این که هم محدود

حفاظتی در هنگام بروز خطا در شبکه فعال می شوند ممکن 

نابراین. است در عملکرد یکدیگر ایجاد اختالل نمایند نیاز است  ب

ها  کننده ابررسانا عملکرد رله محدودو نصب که در هنگام انتخاب 

  . ]5[و هماهنگی آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد

به ]6[در مرجع  در  ینوع راکتانس ينه ابررسانایمکان و تعداد 

مورد  یحفاظت يها بدون در نظر گرفتن رلهوسته یک شبکه بهم پی

در نقاط یقرار دادن چند. قرار گرفته است یبررس ن محدود کننده 

را دچار  یحفاظت يها تواند عملکرد رله یمختلف شبکه م

ک یز ین ]7[در مرجع . دیدر هنگام بروز خطا نما يمشکالت جد

ادوات  یبدون در نظر گرفتن هماهنگ یمحدود کننده مقاومت

ز یکننده نل انتخاب نوع محدود یدل. شده است یابیجا یحفاظت

در . ان نشده استیح بیبه طور صر یک از مطالعات قبلیچ یدر ه

ان خطا در یک محدود کننده جرین مقاله هدف آن است که یا

ث افزا یابیجا يشبکه قدرت طور ا  يداریش پایگردد که باع گذر

ل کاهش سطح اتصال کوتاه گرددیو در ع ا. ن حا ن زمان ین بیدر 

ن یبه وجود آمده در اثر ا يو گذراها یحفاظت يعملکرد رله ها

نه محدود کننده در نظر گرفته شده یبهمکان عملکرد در انتخاب 

 يها ن محدود کنندهیتر ن دو نوع از پرکاربردیهمچن. است

ن آن یو ب اند در نظر گرفته شده یو امپدانس یمقاومت یعنیابررسانا 

ل ایدر کاهش جر يشتریکه به مقدار ب يدو محدود کننده ا ن اتصا

ایکوتاه و افزا   .ده استیموثر است انتخاب گرد يداریش پ



 

 

 يابررسانا و مدل ساز يعملکرد محدود کننده ها - 2

  آنها یاضیر

کوتاه شبکه را در اثر ) 1(شکل  ک یعملکرد جریان اتصال 

مطابق این شکل عملکرد هر . دهد یمحدود کننده ابررسانا نشان م

مرحله عادي، شرایط خطا و کننده ابررسانا شامل سه  محدود

اتصال کوتاه و افزایش جریان از . گردد بازیابی می یعنی با وقوع 

مقدار بحرانی محدود کننده وارد مدار شده و پس از عملکرد و 

  . گردد کاهش جریان خطا از مدار خارج می

  
  کننده ابررسانا جریان اتصال کوتاه شبکه و عملکرد یک محدود ):1(شکل

  

هاي  بیشتر از عمکرد و رفتار محدود کنندهبراي آگاهی 

ا در نظر می نوع مقاومتی ر . گیریم ابررسانا یک محدود کننده 

در حالتهاي مختلف بیان این محدود کننده را رفتار ) 1( رابطه

 .کند می

)1(  
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ر ) 2(شکل  نیز مراحل از بین رفتن و بازیابی خاصیت اب

 . این محدود کننده نشان می دهد رسانایی را در

  
  مشخصه عملکرد یک محدود کننده نوع مقاومتی :)2(شکل

مشخصه رفتار ابر  5و  4، 1در این شکل قسمت هاي 

نشان می دهند در حالیکه ) بدون خطا(رسانا را در شرایط نرمال 

، رفتار ابر رسانا را درشرایط خطا نشان 3و  2قسمت هاي 

رفتار محدود کننده را هنگامی که خطا در  2قسمت . دهند می

شبکه رخ داده و جریان خطا از حد بحرانی بیشتر شود نشان 

ننده از بین ک در این حالت خاصیت ابررسانایی محدود. دهد می

رفته و مقاومت باالیی در مقابل جریان خطا از خود نشان 

مشخص  زمان حذف حالت ابر رسانایی با ضریب . دهد می

ا  3در قسمت . گردد می نمودار، محدود کننده جریان خطا ر

براساس بیشترین مقدار جریان خطا در LimitR . محدود می کند

مشخصه بازگشت محدود کننده به حالت . شبکه تعیین می شود

زمان بازیابی . نشان داده شده است 4ابر رسانایی در قسمت 

  .]8[مشخص می شود مجدد حالت ابر رسانایی با ضریب 

 
دیستانس و عملکرد آن ها در حضور  يها رله - 3

  ابررسانا عنصر محدود کننده

رله هاي دیستانس به عنوان حفاظت اصلی در شبکه هاي 

ایده اساسی در حفاظت دیستانس، اندازه . روند انتقال به کار می

اتصالی می امپدانس از محل نصب رله تا محل وقوع  . باشد گیري 

کننده از  ل انتقال محدودبه دلی و یا راکتانس ظاهر شدن مقاومت

حالت ابررسانا به حالت معمولی، موجب تغییر امپدانس دیده 

شود که به صورت اساسی پاسخ رله  شده توسط رله دیستانس می

مشخصه رله  )2( رابطه. دهد دیستانس مهو را تحت تأثیر قرار می

حداکثر  برد رله و  MZکند که در آن  مهو را توصیف می

  .باشند زاویه مشخصه می

)2( 
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222
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R  sincos  

، همانطور که در یمقاومتدر زمان عملکرد محدود کننده  

نشان داده شده است، امپدانس دیده شده توسط رله در ) 3(شکل 

  . یابد افزایش می Rجهت 



 

 

  
:3(شکل   دیده شده به وسیله رله مهوتغییرات امپدانس  )

  

از آنجایی که ناحیه عملکرد رله دیستانس از نوع مهو داخل 

محاسبه  )3( یک دایره است، مقاومت نهایی ماکزیمم نیز از رابطه

  .می گردد

)3( cosmax MZR   

ان خطا یجر کوچک نمی تواند موجب کاهشمقدار مقاومت 

مقدار مورد . به مقداري کمتر از ظرفیت قدرت قطع کلید گردد

همین  .]9[اهم است 1نیاز در شبکه قدرت نمونه بیشتر از حدود 

نیز صادق است، با این  یبحث در مورد محدود کننده راکتانس

 Xتفاوت که امپدانس دیده شده توسط رله مهو در جهت 

  .یابد افزایش می

 
تعیین نوع و  الگوریتم پیشنهادي به منظور جایابی - 3

ا بهینه   محدود کننده ابررسان

استفاده از همان طور که در مقدمه نیز ذکر گردید هدف 

تواند عالوه بر کاهش جریان خطا،  می هاي ابررسانا محدودکننده

از برطرف شدن آن  نیز بهبود پایداري شبکه در هنگام خطا و پس 

این منظور الگوریتمی ارائه می. باشد گردد که دو عامل فوق  براي 

هاي حفاظتی نیز در  همچنین اثر عمکرد رله. را در نظر بگبرد

براي تعیین بهترین مکان . گیرد نظر قرار می الگوریتم ارائه شده مد

تدا یک آنالیز استاتیک شبکه صورت  نصب محدود کننده اب

این حالت مح. گیرد می کننده ابررسانا و همگی اجزاي  دوددر 

بات اسسپس مح. شبکه به صورت تقریبی مدل سازي می گردند

براي مقادیر مختلف  ANSIبر اساس استاندارد اتصال کوتاه 

سپس . کننده و مکان هاي مختلف انجام می گیرد محدود

ر  مکان هاي مختلف بر این اساس که کدامیک به ازاي مقادی

مختلف دو نوع محدود کننده مقاومتی و راکتانسی بیشترین تأثیر 

از . گردند اند دسته بندي می در کاهش جریان خطا را داشته

آید به عنوان ورودي بخش  نتایجی که در این مرحله به دست می

یکعات مطال شبکه به صورت دقیق و دینامیک  يسازبا مدل  دینام

وان براي مکان هاي منتخبی آنالیز حساسیت ت. استفاده می گردد

بهینه براي  که در بخش قبلی مشخص شده انجام شده و مکان 

براي انجام آنالیز حساسیت  .شود کننده مشخص می نصب محدود

تدا توان  . گیرد محدود کننده در یک محدود دلخواه قرار میاب

) 4(رابطه مطابق ) PCA(سپس مقدار تغییر توان بین دو ناحیه 

  . گردد محاسبه می

)4(   

ft

s

transient
sch eduled

ontransmissi PPPCA

0

 

scheduکه در این رابطه  led
ontransmissiP  توان انتقالی برنامه ریزي شده

transienبین نواحی در شرایط ماندگار عملکرد سیستم است و  tP 

توان حقیقی در شرایط گذرا در هنگام وقوع خطا و در حالتی که 

یا بدون آن محدود کننده ممکن است سیستم قدرت با وجود 

زمان مورد نیاز جهت بازگشت نیز  ft. باشد عمل کند، می

سیستم به نقطه کار حالت ماندگارش بعد از وقوع یک خطا 

مقدار محدود  رفتن تغییرات کمبا در نظر گپس از آن . است

نهایتاً با جمع کردن تمامی مقادیر مرحله قبلی براي مکان و کننده 

  .بدست می آید) 5(از رابطه  SIهاي مختلف، مقدار 

)5( Location

casefault SFCLR

PCA
SI 





  

ه  SI یمنف، مقدار نسبتاً کوچک و ن رابطهیاطبق  در مقایس

آن است که مقدار  با مقدار نسبتاً بزرگ و مثبت آن، به معناي

transientP ًیه  سریعا ر اول scheduبعد از وقوع خطا به مقدا led
ontransmissiP 



 

 

کوچکتر یا منفی  SIبنابراین، هر چه مقدار . نشست پیدا می کند

الگوریتم ) 4(شکل . تر باشد، مکان متناظر آن بهینه تر خواهد بود

  . آنالیز حسایت توان را نشان می دهد

  
:4(شکل   الگوریتم آنالیز حساسیت توان )

  

کننده از میان  به منظور تعیین بهترین نوع محدود

هاي راکتانسی و مقاومتی دو مورد کیفیت توان و  کننده محدود

ررسی قرار می بر این اساس . گیرد پایداري گذراي شبکه مورد ب

کننده مقاومتی و راکتانسی با توجه به این  اثر هر دو نوع محدود

. موراد در نظر گرفته شده و در نهایت نوع بهینه انتخاب می گردد

  .الگوریتم پیشنهادي را نشان می دهد )5( شکل

:5( شکل بهینه تعیین نوع و  جایابیالگوریتم پیشنهادي به منظور  ) 

  کننده ابررسانا در شبکه قدرت محدود

  شبیه سازينتایج  - 4

به نام شبکه چهار ماشینه ) 6(مطابق شکل شبکه مورد مطالعه 

IEEE  معروف بوده و شامل دو ناحیه کامال مشابه است که

. به یکدیگر متصل شده اند kV230و  km220توسط دو خط 

شبکه، شامل دو ناحیه مشابه متصل شده با یک ارتباط ضعیف 

هر ناحیه از دو واحد کنار هم هرکدام داراي مقدار. است

MVA900 وkV20اطالعات این شبکه از . ، تشکیل شده است

ز به سیستم تنظیم هر ژنراتور . اقتباس شده است ]10[مرجع  مجه

ر ولتاژ ر پایدار ساز سیستم قدرت ، کننده خودکا  .باشد میو گاورن

  .رله هاي دیستانس خطوط نیز در شکل نشان داده شده اند

:6(شکل    شبکه مورد مطالعه )

  

  هماهنگی رله هاي دیستانس 1- 4

  از ناحیه. هاي دیستانس سه ناحیه حفاظتی دارند رلهعموم 

 سوم براي حفاظتنواحی دوم و اول براي حفاظت اصلی و از 

و . شود پشتیبان استفاده می احیه اول سریع است  عملکرد رله در ن

بنابراین براي . گیرد در نواحی دوم و سوم با تاخیر صورت می

ه نواحی و دو سه امپدانس مربوط ب ،تنظیم یک رله دیستانس

احیه دوم و سوم زمان  هاي دیستانس  رله. گردد میمشخص براي ن

تنظیم ) 1(جدول . از نوع مهو با سه ناحیه انتخاب گردیده اند

  .نهایی رله هاي دیستناس را نشان می دهد

  

  

  

  

  



 

 

از دید رله): 1(جدول  ي دیتانس نسبت به ثانویه و  ه ها نظیم نواحی رل  ت

  
 
  نوعجایابی و تعیین  2- 4

در شانزده ) 7(تواند مطابق با شکل  میابررسانا کننده  محدود

و به صورت سري با ژنراتور،  از شبکه مورد مطالعه مکان مختلف

  .ترانس و یا خط قرار گیرد

:7(شکل  وانند در شبکه قرار گیرد )   مکان هایی که محدود کننده می ت

  

ق کننده در این مطالعه  بهترین مکان براي نصب محدود مطاب

در مرحله اول . الگوریتم ارائه شده در دو مرحله معرفی می گردد

از مطالعه انحراف جریان خطا و در مرحله دوم از مطالعه آنالیز 

کننده  براي این منظور ابتدا محدود. شود حسایت توان استفاده می

ثالً وسط خط یک قرار می دهیم سپس . را در یک محل دلخواه م

اهمی تغییر داده و با  1هاي  و با پله 40تا  1مقدار آن را از 

ل  ل کوتاه هر باس مقدار انحراف جریان اتصا محاسبه جریان اتصا

کننده اي در شبکه وجود  کوتاه را از جریان در هنگامی که محدود

مقدار انحراف  40با این کار هر باس . ندارد به دست می آوریم

انزده جاي کننده را در ش اگر محدود. جریان خواهد داشت

مقدار انحراف  640مختلف شبکه قرار دهیم بدین صورت 

د ازاي هر . جریان براي هر باس به دست می آی پس از آن به 

مقاومت میزان ماکزیمم انحراف جریان در باس ها را به دست 

د 440می آوریم که با این کار مقدار  به . انحراف به دست می آی

اهم در هر محل  40تا  1عبارت دیگر به ازاي هر مقاومت از 

ا که وجود آن مقاومت بیشترین تأثیر در کاهش جریان  باسی ر

خطاي آن باس داشته انتخاب و میزان انحراف جریان به وجود 

ن. آمده را یادداشت می کنیم وع محدود این کار را براي هر دو 

در نهایت با استفاده از . کننده مقاومتی و راکتانسی انجام می دهیم

 یبه دست م) 8(داده هاي به دست آمده دیاگرامی مطابق با شکل 

  . آید

  

:8(شکل بر اساس محل  ) تعداد دفعات بیشترین کاهش جریان خطا 

 محدود کننده

  

داده مربوط به ماکزیمم انحراف جریان  440در این دیاگرام 

کننده دسته بندي گردیده  خطا بر اساس محل قرارگیري محدود

کننده در محل  همان طور که مشخص است قرارگیري محدود. اند

و به عبارتی در خطوط هفت و دو نسبت به بقیه  10و  15هاي 

اس ها می گردد پیش . حاالت باعث کاهش بیشتر جریان خطاي ب

و  از شروع مرحله دوم می اطالعات این مرحله  خواهیم با 

کننده جریان خطا را تعیین  نوع محدود گذرا يپایدارمطالعات 

ده هاي کنن براي این منظور باس نه را که به ازاي محدود. نماییم

ایم  مختلف در موارد بیشتري کاهش جریان خطا را در آن داشته

کننده را در جایی که بیشترین تأثیر  حال محدود. گیریم در نظر می

را بر روي خطاهاي این باس دارد یعنی وسط خط هفت قرار 

و  کننده  سپس مقادیر مختلف محدود. دهیم می هاي مقاومتی 



 

 

اهم براي خطاي متقارن سه فاز روي  40تا  0راکتانسی را از 

ر ) 9(شکل . کنیم باس نه وارد مدار می نمودار جریان خطا را ب

کننده اعم از مقاومتی و یا راکتانسی نشان  حسب مقدار محدود

این نمودار مشخص است که براي مقادیر یکسان . دهد می از 

کننده مقاومتی به میزان  محدود ،راکتانسیکننده مقاومتی و  محدود

 . نماید بیشتري جریان خطا را محدود می

  
:9(شکل   جریان خطا بر حسب مقدار محدود کننده )

  

براي انتخاب دقیق نوع محدود کننده، رفتار دو نوع مقاومتی 

این منظور . کنیم یم یبررسو راکتانسی را در حاالت گذرا  براي 

ق دو خط موازي  یک شبکه ساده شامل یک ژنراتور که از طری

یکسان و یک ترانسفورماتور به شین بی نهایت متصل می شود 

م در نظر می) 10(مطابق شکل   . ]11[گیری

VE
1T

I
SFCL

1 2  
:10(شکل  با در نظر  نهایت تک ماشینه متصل به شین بیشبکه قدرت  )

ا در خط شماره دو   گرفتن محدود کننده ابررسان

  

هرگونه اختالل در سیستم حرکت شتاب  هنگام بروزدر 

گیرنده و یا کند شونده روتور ژنراتور توسط معادله حرکت و یا 

  .نوسان قابل بیان است

)6( 
em PP 




0

2
 

 mPسرعت نامی سنکرون،  0ثابت اینرسی،  Hکه در آن 

توان الکتریکی . توان الکتریکی ماشین هستند ePتوان مکانیکی و 

است و به توپولوژي شبکه بستگی  ماشین، تابعی از زاویه 

این که خطایی در وسط خط پایینی. دارد از شبکه شکل  با فرض 

 منتقل می شود 2به باس  1از باس اتفاق افتد، توانی که ) 10(

  برابر است با

)7(   IEP Re12  

رحله در نظر می این توان م را در چهار م  1در مرحله . گیری

خطا اتفاق افتاده ولی  2در مرحله . خطایی اتفاق نیفتاده است

محدود کننده  3در مرحله . محدود کننده وارد مدار نشده است

در . هاي ابررسانا اعم از مقاومتی و راکتانسی وارد مدار شده اند

عمل کرده و خط را از مدار خارج  نیز رله هاي خط 4مرحله 

بدون ه توان زاویه را براي شبکه مذکور رابط) 11( شکل. کرده اند

   . وجود محدود کننده نشان می دهد

mP

0 C max

1P

2P

4P

2A

1A



P

  
 منحنی توان زاویه قبل از به کار گیري محدود کننده ):11(شکل 

  

بر اساس معیار تساوي سطوح براي حفظ پایداري می بایست 

در . باشد 1Aبزرگتر و یا مساوي سطح ناحیه  2Aسطح ناحیه 

بروز خطا در نظر  هنگامادامه عملکرد سیستم با محدود کننده در 

م می تأثیر محدود کننده جریان خطا را بر روي ) 12(شکل . گیری

پایداري گذراي سیستم قدرت با استفاده از معیار انرژي نشان 

  .دهد می

f

mP

0 C max
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2P
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sistiveRe I nductive  
 از به کار گیري محدود کننده ان زاویه بعدمنحنی تو ):12(شکل 



 

 

همانطور که از این شکل پیداست در صورت استفاده از 

نسبت به استفاده از مقدار  1Aمحدود کننده مقاومتی سطح ناحیه 

گردد لذا در  کوچکتر میکننده راکتانسی  یکسانی از محدود

از محدود کننده مقاومتی پایداري گذرا بیشتر  صورت استفاده

با توجه به مطالب ذکر شده و بحث هاي انجام گرفته . شود می

کننده نوع مقاومتی به عنوان نوع مطلوب در نظر  تاکنون محدود

  .گرفته می شود

 سازي شبکه به صورت مدلتعیین مکان بهینه، در مرحله اول 

ا نیز به صورت  حتی محدود بود و ساده یک کننده ابررسان

در مرحله دوم مدل . معمولی مدل شدمقاومت و یا راکتانس 

دقیقی از شبکه به همراه اطالعات دینامیک ژنراتورها در نظر 

گرفته شده و براي انتخاب بهترین مکان از بین دو خط هفت و 

ا در نظر گرفتن مقدار مقاومت  دو از آنالیز حساسیت توان ب

محدود کننده که در هنگام خطا به صورت سري با شبکه قرار می 

تدا از مدلی که براي . گردد میگیرد استفاده  بدین منظور اب

کننده ابررساناي نوع مقاومتی مطرح گردید با ثابت زمانی  محدود

ز مدار برابر با  و حذف ا . کنیماستفاده می ms1هاي قرارگیري 

اهم با پله  40تا  0کننده را نیز در مطالعه خود از  ودمقدار محد

اس. اهمی در نظر می گیریم 5هاي  هاي  با بروز خطا در ب

و  مختلف شبکه رله احیه اول خود دیده  هاي حفاظتی خطا را در ن

هاي  با فرض اینکه همه کلید. کنند قطع می /s040آن را در زمان 

طول  ms100سیکلی باشند، جمعاً  قدرت شبکه مورد مطالعه دو

اظتی برطرف  می آمده توسط رله هاي حف کشد تا خطاي به وجود 

پس از تأخیر کوتاهی دوباره کلید هاي قدرت بسته . گردد

ها نیز براي رسیدن شبکه به مقدار کار  زمان شبیه سازي .شوند می

براي شروع یک . در نظر می گیریم s10حالت ماندگار خود 

اهم در وسط خط دو قرار  5محدود کننده را با مقدار مثال 

دهیم سپس میزان تغییر توان در بین نواحی را به ازاي خطا در  می

ز آن میزان حساسیت باس مربوطه براي مقاومت  هر باس و بعد ا

اهمی نسبت به حالتی که مقاومتی وجود ندارد حساب می  5

ا جمع کردن مقدارهاي به دست آمده براي باس  .کنیم در نهایت ب

این کار . آوریم هاي گوناگون میزان حساسیت کلی را به دست می

اهمی به صورت جداگانه  40تا  0براي هریک از مقاومت هاي 

ننده ک در ضمن عیناً موارد ذکر شده براي محدود. دهیم میانجام 

میزان حساسیت ) 2(جدول . در خط هفت نیز انجام می گیرد

تغییرات توان را نسبت به تغییر مقاومت محدود کننده نشان می 

  . دهد

نده): 2(جدول  تغییرات توان نسبت به تغییر مقاومت محدود کن  حساسیت 

  
  

از داده هاي این جدول پیداست که به جز در مقدارهاي پایین 

میزان حساسیت  ،اهم و باالتر 20مقاومت یعنی در مقدارهاي 

با توجه به این که . توان در خط هفت کمتر از خط دو است

مقاومت هاي پایین نمی توانند نقش زیادي در محدود سازي 

ازي کنند، بن ر حساسیت جریان خطا ب ابراین از کمتر بودن مقادی

همچنین . گردد توان در خط دو در این مقادیر صرف نظر می

مقدار حساسیت توان کلی نیز که از جمع حساسیت هاي توان 

براي همه مقاومت ها به دست آمده براي محدود کننده هاي 

بنابراین خط هفت به . نصب شده در خط هفت کمتر شده است

ه براي نصب محدود کننده ابررساناي نوع عنوان مکان بهین

 .مقاومتی انتخاب می گردد

  

بررسی عملکرد عناصر حفاظتی در حضور  3- 4

  محدود کننده منتخب

محدود کننده مقاومتی اهمی به عنوان محدود کننده بهینه در 

 13Rاین خط را رله هاي دیستانس . خط هفت قرار گرفته است

و  9R ،11Rبه عنوان رله هاي اصلی و رله هاي دیستانس  14Rو 



 

 

16R یبان محافظت می کنند ناحیه اول رله هاي . به عنوان پشت

خط هفت را از دو طرف محافظت  14R ،80%و  13Rدیستانس 

خط هفت  %20نواحی دوم هریک از این رله ها نیز . می نماید

و  9Rرله هاي دیستانس . را تحت پوشش خود قرار می دهد

11R  بان کل خط هفت را در ناحیه سه خود به عنوان رله پشتی

ینند می ا  %82خط هفت را در ناحیه دو و  %18نیز  16Rرله . ب ر

پس از قرارگیري محدود کننده در . بیند در ناحیه سه خود می

 %50به  14Rو  13Rوسط خط مذکور ناحیه یک رله هاي 

به عبارت دیگر حفاظت اصلی خط قادر خواهد . یابد کاهش می

، 9Rرله هاي . بپوشاندبود فقط تا نیمه خط مورد حفاظت را 

11R  16وR  ینند از خط را در ناحیه سه خود می %50نیز تنها . ب

یبان  مشکل مهمی  16Rو  9R ،11Rشاید کاهش برد رله هاي پشت

در رفع خطاهاي حفاظتی خط هفت بازي نکنند اما کاهش برد 

این خط مشکل مهمی محسوب می یک راه . گردد رله هاي اصلی 

حل این است که مقدار ماکزیمم مقاومتی را که رله هاي اصلی 

. را محاسبه و در نظر بگیریممی توانند در نواحی خود ببینند 

 دیستانس رلهیک بیشترین مقاومتی که طور که ذکر گردید  همان

تواند براي خطاهاي سه فاز در ناحیه حفاظتی خود ببیند برابر  می

cosMMaxبا  ZR  يها مختلف رله گانه سه بوده و براي نواحی 

  .آمده است) 3(در جدول  14Rو  13Rس ندیستا

گانه خود ببیند): 3(جدول  ار ماکزیمم مقاومتی که رله می تواند در نواحی سه    مقد

  

  

در صورتی که در بهترین حالت بخواهیم ) 3(مطابق با جدول 

اصلی را بر عهده  که ناحیه سوم رله هاي اصلی محافظت خط 

 /13R ،3610بگیرند ماکزیمم مقدار مقاومت قابل دید براي رله 

ر  با توجه. خواهد بود /14R ،296و براي رله  ادی به این که مق

تواند سهم بسزایی در کاهش  پایین مقاومت محدود کننده نمی

ایین محدود کننده  ر پ و همچنین مقادی جریان خطا بازي کند 

مقاومتی از لحاظ پایداري گذرا مناسب نیست باید چاره دیگري 

براي حل این مشکل می توان مشخصه رله هاي اصلی . اندیشید

یکی از محاسن . لعی یا کواد تغییر دادخط را از مهو به چهار ض

این رله، آن است که عالوه بر حساسیت رله به راکتانس خطا، با 

امتداد این مشخصه در جهت محور  توان مقاومت میR توجه به 

ر . خطا را نیز در تنظیم رله در نظر گرفت ا توجه به موارد ذک ب

خواهد ) 4(مطابق با جدول  14Rو  13Rشده تنظیمات رله هاي 

  . بود

ی): 4(جدول ت رله هاي اصلی خط هفت با مشخصه چهار ضلع   تنظیما

  
  

ق  با وجود تنظیمات فوق عملکرد رله هاي اصلی خط مطاب

براي . در شبکه وجود نداردمحدود کننده  حالتی می گردد که

خط از طرف شین نه  %80مثال با رخ داد خطاي سه فازي در 

یعنی رله قادر . خواهد بود) 14(مطابق شکل  13Rعملکرد رله 

نماید . است خطاهاي آن طرف محدود کننده را به خوبی حفاظت 

ها قادرند همچون قبل به  این رله دوم و سوم ینواح در ضمن

  . خوبی وظیفه پشتیبانی خود از خطوط دیگر را نیز انجام دهند

  
در اثر وقوع خطا در محدود ناحیه  13Rعملکرد رله  ) :14(شکل   

  اول رله
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و تعیین الگوریتم هاي جدیدي به منظور ن مقاله یدر ا جایابی 

ر . ارائه گردیدهاي جریلن خطاي ابررسانا  نوع محدودکننده ب

ا نیز در  و عملکرد آنه خالف مطالعات قبلی اثر رله هاي حفاظتی 

هاي مختلف شبکه در نظر گرفته  هنگام خطاي سه فاز در مکان

اي ارائه گردید که محدود کننده منتخب  ها به گونه الگوریتم. شد

ا نیز بهبود  اه، پایداري گذرا ر کوت عالوه بر کاهش سطح اتصال 

نتایج مطالعات و شبیه سازي بر روي شبکه مورد مطالعه . بخشد

محدود کننده مورد نظر فقط بر روي عملکرد رله نشان داد که 

ز هاي اصلی خط محل نصب اثر داشت که با تغییر مشخصه رله ا
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