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چكیده :در حین نوسان توان ممکن است امپدانس اندازهگیریشده وارد زون حفاظتی رله شود و عملکرد اشتباه رله را به دنبال
داشته باشد .در صورتی که رله در حین نوسان توان عمل کند ،ممکن است باعث ناپایدارشدن شبکه شود .تشخیص خطا در حین
نوسان توان در خطوط جبرانسازیشده با خازن سری ،پیچیدگی بیشتری نسبت به خطوط ساده دارد .در خطوط جبرانسازیشده
اندازة جریان خطا ،خازن سری و تجهیزات حفاظتی آن ،نوع خطا ،محل خطا ،نوع حفاظت خازن و سطط جبطرانسطازی خطازن
سری عوامل تأثیرگذار بر امپدانس حلقة خطا هستند .در این مقاله روشی جدید برای تشطخیص خططا در حطین نوسطان تطوان بطا
استفاده از اندازة فازور توالی منفی جریان خط و کاربرد سری تیلور ارائه شده است .روش ارائهشده روی یط

شطبکة اسطتاندارد

 ،IEEEشبیهسازی و عملکرد آن ارزیابی شده است .روش ارائهشده ،عملکرد مناسبی با سرعت باال برای انواع خطاهای متقارن و
نامتقارن شبکه دارد .برای شبیهسازی روش ارائهشده از برنامة  PSCADو  MATLABاستفاده شده است کطه مقایسطة نتطای بطا
روشهای دیگر ،کارایی روش ارائهشده در این مقاله را نشان میدهد.


واژههای كلیدی:

خطا در حین نوسان توان ،خط جبرانسازیشده ،توالی منفی ،سری تیلور ،نوسان توان

انتقال شبکههای برق نیاز است .برای افزایش ظرفیت انتقطال

 -1مقدمه
در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و پیشرفت صنعت،
نیاز به انرژی برق در دنیا روزبهروز درحال افطزایش اسطت.
برای تأمین این انرژی ،به افزایش تولیطد و ظرفیطت خططوط

[.]1

ادوات  FACTSو ترانسفورماتورهای جابطهجاکننطدة فطاز

نام نویسنده مسئول :زهرا مروج
دانشکده برق و کامپیوتر

افزایش ظرفیت انتقال خطوط موجود تا حطد ممکطن اسطت

استفاده از تجهیزات جبرانسازی سری و شطنت ،اسطتفاده از

تاریخ پذیرش مقاله1399/05/26 :
نشانی نویسنده مسئول :ایران

خطوط انتقال موجود را افزایش داد کطه اقتصطادی تطرین راه

روش های متداول برای افزایش ظرفیت خططوط انتقطال

تاریخ ارسال مقاله1399/02/09 :

سمنان

شبکه میتوان خطوط انتقال جدید احداث کطرد یطا ظرفیطت

دانشگاه سمنان

1

هستند که با کمکردن توان راکتیو مورد نیاز شبکه یا کطاهش
راکتانس خطوط انتقطال بطه افطزایش ظرفیطت تطوان انتقطالی
سیستم منجر میشوند [ .]3،2جبرانسازی بطا خطازن سطری،

2

بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبرانسازیشدة سری با استفاده از سری تیلور

یکی از رای ترین روشهطای جبطرانسطازی خططوط انتقطال

شبکه به سرعت ایجاد میشطود .در حطین خططای سطه فطاز

اسططت کططه ع ط وه بططر افططزایش ظرفیططت خطططوط و کططاهش

متقارن نیز بهعلت حالت گذرای ایجادشده و هارمونی های

هزینههای سرمایهگذاری ،بهبود پروفیل ولتاژ شبکه ،افطزایش

تزریقشده به شبکه در حطین خططا تطوالی منفطی جریطان در

توانایی کنترل ولتاژ و کاهش تلفات خط را سبب مطیشطود

سیکلهای ابتدایی خطا ایجاد میشود و بطه سطرعت از بطین

[ .]4با وجود این ،جبران سازی بطا خطازن سطری باعطث بطه

میرود؛ بنابراین ،در هر دو حالت خطای متقارن و نامتقطارن

وجود آمدن مشک تی مانند نوسان زیر سنکرون ،2وارونگطی

در شبکه توالی منفی وجود خواهد داشت .در ایطن روش از

ولتاژ و جریان ،کاهش یا افزایش برد رله های دیستانس خط

ت ییرات اندازة فازور توالی منفی جریان خط و سری تیلطور

و امپدانس غیرخطی تجهیزات حفاظتی خازن سری در حین

برای تشخیص خطا در حین نوسان توان استفاده شده اسطت

خطا میشود [ .]5در سیستم قدرت در حین عملکرد پایطدار

[.]9

شبکه ،تعادل میان تولید و مصرف برقرار است .عواملی مانند

روش سری تیلور ،مزایطایی از قبیطل صطحت ،سطرعت،

خطططا در شططبکه باعططث ایجططاد ت یی طرات ناگهططانی در تططوان

پیشرفت مرحله به مرحلطه ،سطادگی برنامطهنویسطی و بهبطود

الکتریکی میشود؛ اما توان مکانیکی ژنراتور ،توانطایی ت ییطر

ثبات عددی دارد .روش سری تیلور میتواند نظم و ترتیطب

ناگهانی را ندارد که بطه نبطود تعطادل بطین تطوان مکطانیکی و

متفاوتی را برای بخطشهطای مختلط

ایجطاد کنطد و دقطت

الکتریکی در ژنراتور منجر میشود .این تعادلنداشتن منجطر

شبیهسازی را افزایش دهد .همچنطین ،سطری تیلطور توانطایی

به ت ییرات شدید زاویه بار ژنراتور میشود که نوسطان تطوان

حذف محاسبات اضافی را دارد که باعث میشود الگطوریتم

انتقالی در شبکه را در پی خواهد داشت [.]6

پیشنهادی سریع به نتیجه برسد [ .]10از مزایای دیگر سطری

زمانی که نوسان توان بطهدلیطل نوسطان ولتطاژ و جریطان
اندازه گیریشده اتفاق می افتد ،امپطدانس دیطدهشطده بطا رلطه

تیلور ،تأثیرناپذیربودن سری تیلور از نویز است که مطیتطوان
بر مزایای روش پیشنهادی افزود [.]11

شططروع بططه ت ییططر م طیکنططد .ممکططن اس طت ایططن امپططدانس

در روش ارائهشده در [ ]12مقدار افطت ولتطاژ در لطول

انداز هگیریشطده وارد زون حفطاظتی رلطه شطود و عملکطرد

خازن سری بهصورت آن ین و آنی تخمین زده مطیشطود و

ناخواستة رله را در پی داشته باشد [ .]8،7برای جلوگیری از

برای خطاهای بعد از خازن سری این مقدار جبران میشود.

عملکرد رله بهعلت نوسان توان ،عملکرد رله قفل مطیشطود.

در خطاهای بعد از جبرانساز سری کطه حلقطه خططا شطامل

اگر در حین نوسطان تطوان خططایی ره دهطد ،رلطه بایطد بطه

خازن سری و MOVنیز اسطت ،بطهدلیطل عملکطرد ایطن دو

سرعت از حالت ب ک خارج شود و عملکرد داشطته باشطد.

تجهیز ،رله در تشخیص محل خطا دچار مشکل میشود .در

تشططخیص خطططا در حططین نوسططان تططوان ،بططرای خطططوط

[ ]13رلههای سنتی از امپدانس توالی مثبت بطرای تشطخیص

جبرانسازیشدة سری بهعلت عملکرد غیرخطی خازن سری

خطا استفاده میکنند .با استفاده از روش ارائطهشطده در ایطن

و تجهیزات حفاظتی آن در حین خطا سطخت تطر اسطت .بطا

مقاله ،با توجه به تأثیرنداشتن جبران سازی سری بر امپدانس

توجه به اینکه شبکه در حین نوسان توان برای ناپایدارشطدن

متقابطططل شطططبکه ،بطططرای تشطططخیص خططططا در خططططوط

مستعدتر است ،هرچه روش تشخیص خطا سطریعتطر عمطل

جبرانسازیشده از این امپدانس استفاده شده است.

کند ،ممکن است از ناپایدارشدن شبکه در حین نوسان توان
پایدار جلوگیری کند.

در [ ]14با استفاده از مؤلفة  DCجریان اندازهگیریشده
و مقایسة ت ییرات مؤلفة  DCجریان دو سر خط تشطخیص

در این مقاله ،روشی جامع و سریع برای تشخیص انواع

می دهند خطا در کجا اتفاق افتاده است .این روش تنها برای

خطاهای متقارن و نامتقارن در خط جبرانسازیشده با خازن

فهمیططدن موقعیططت خطططا اسططت .ایططن روش بططا اسططتفاده از

سری در حین نوسان توان ارائه شده است .در حالت عطادی

ال عات دو سر خط به دست میآیطد و بطه یط

شطبکه بطا

شبکه یا در حین نوسان توان بهعلطت متقطارنبطودن شطبکه،

سططرعت بسططیار بططاال نیططاز اسططت .روش ارائططهشططده در []15

توالی منفی وجود ندارد؛ اما بهعلطت خططا ،تطوالی منفطی در

زاویطة فطاز

بهعنوان حفاظت پشتیبان کاربرد دارد و براسطا
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امپططدانس تططوالی مثبططت عمططل مططیکنططد .در ایططن روش از

پیشنهادشده میتوان به نیازنداشطتن بطه روشهطای پطردازش

واحدهای اندازه گیری فازور ( 3)PMUاستفاده می شطود .در

سیگنال ،سرعت باال در تشطخیص نوسطان تطوان ،تشطخیص

هنگام خطا ت ییرات امپدانس نسبت به حالطت نوسطان تطوان

خطای همزمان با نوسان توان و کاهش محاسبات بطهمنظطور

سریع تر است که این موضطوع اسطا

عملکطرد [ ]16قطرار

سهولت در پیادهسازی عملی اشاره کرد.
در [ ]21ی

گرفته و برای تمایز خطا از نوسان توان استفاده شده اسطت.

روش تشخیص نوسان توان بطا اسطتفاده از

در [ ]17از توالی منفی جریان برای تشخیص خطا در حطین

روش میانگین سنجش ی

نوسان توان در خط جبرانسازیشدة سری استفاده میکننطد.

میانگین متحرک سیگنال جریان مدولهشده در لطول نوسطان

در حالت عملکرد عادی شبکه ،توالی منفی جریان در شطبکه

توان بهلور دورهای متفاوت است؛ درحالیکه از آغطاز یط

وجود ندارد .در حین نوسان توان نیز بهعلطت متقطارنبطودن

خطا ،در نیمه مثبت یا منفی باقی میماند .با اسطتفاده از ایطن

نوسان توان ،توالی منفی جریان ناچیز است؛ اما هنگام ایجاد

ویژگی ،دو شطاخص براسطا

معیارهطای ع مطت و زمطان

خطا در شبکه و نامتقارنشطدن آن ،تطوالی منفطی جریطان در

میانگین متحرک محاسبه میشوند تا نوسان تطوان از خططای

4

متقارن متمایز شود .در این مقاله راهکطاری بطرای خطاهطای

(جمع انباشته) ت ییرات تطوالی منفطی جریطان در حطین خططا

نامتقارن ارائه نشده اسطت و روش اسطتفادهشطدة ایطن مقالطه

محاسبه میشود.

حساسیت کمی به نویز سیگنال دارد .همچنین در این مقالطه،

شبکه ظاهر میشود .در [ ]17با استفاده از روش CUSUM

عملکرد اشتباه رله دیستانس هنگام وقوع نوسطان تطوان،

مقادیر مختل

پنجرة متحرک ارائه شطده اسطت.

برای زاویه بار ژنراتور در نظطر گرفتطه نشطده

یکی از دالیل عمدة خاموشطی سیسطتم بطرق شطناخته شطده

است .تفاوت دیگر [ ]21با این مقاله در رن فرکانس نوسان

لرح حفطاظتی مبتنطی بطر

توان است .مقالة [ ]21در رن  0/25تا  3/16هرتطز اسطت و

مجموعه از الگوریتم درخت ،حطداقل

در فرکانسهای باالتر توانایی عملکرد روش پیشنهادی بحث

است .در این راستا ،در [ ]18ی
چارچوب ترکیبی ی

مربطع و الگطوریتم آدالطین بطرای انجطام وظیفطة تشطخیص و

نشده است.

لبقهبندی خطا ،زونبندی و تشخیص نوسان تطوان پیشطنهاد

در این مقاله روشی جدید برای تشخیص خطا در حطین

شده است .لرح پیشنهادی مبتنی بر تخمین آن ین ال عات

نوسان توان با استفاده از اندازة فازور توالی منفی جریان خط

افست  DCبه همراه مؤلفة اصلی سیگنال جریان است.

و کاربرد سری تیلور ارائه شده است .روش ارائهشطده روی

در [ ]19ی

روش جدید تشخیص خطا بطا اسطتفاده از

یط

شططبکة اسططتاندارد  ،IEEEشططبیهسططازی و عملکططرد آن

گنالهای ولتاژ معرفطی شطده اسطت .فاصطلة
مشتق زمانی سی 

ارزیابی شده است .این روش ،عملکرد مناسبی با سرعت باال

زمانی بین دو قلة متوالی مشتق سیگنال ولتاژ همیشه در لول

برای انواع خطاهطای متقطارن و نامتقطارن شطبکه دارد .بطرای

نوسان توان از مقدار آن در شطرایط بطروز خططا بطهصطورت

شطططبیهسطططازی روش ارائطططهشطططده از برنامطططة  PSCADو

چشمگیری زیاد است؛ از این ویژگی بطرای تشطخیص خططا

 MATLABاسططتفاده شططده اسططت کططه مقایسططة نتططای بططا

هنگام نوسان توان استفاده شده است.

روشهای دیگر کارایی روش ارائهشده در این مقاله را نشان

در [ ،]20برای تشطخیص نوسطان تطوان و جلطوگیری از
عملکرد اشتباه رلههای دیستانس ،ی

روش بطدون نیطاز بطه

میدهد.

استفاده از تبطدیل فوریطه بطا نرمگیطری مسطتقیم از دادههطای

 -2روش پیشنهادی برای تشخیص خطا در

نمونهبرداریشده از سطیگنال جریطان پیشطنهاد شطده اسطت.

حین نوسان توان برای خط جبرانسازیشده

براسا

این ،ی

پنجرة سیگنال تشکیل شطده و از سطیگنال

جریان نمونهبرداری میکند .در ادامه ،دادههای موجود درون

با خازن سری

پنجره تشکیل ماتریس را خواهند داد که به راحتی مطیتطوان

برای ارزیابی روش ارائهشده در ایطن مقالطه ،از سیسطتم

مقدار نرم آنها را محاسبه کرد .ازجملطه ویژگطیهطای روش

استاندارد  IEEEدر مقاالت [ ]25[ ،]22[ ،]21[ ،]17و []28
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استفاده شده است و پیادهسازی روش پیشنهادی در سیسطتم

بهره برداری میشوند ،توالی منفی در حالت عملکطرد عطادی

بزرگتر در مطالعات بعدی انجطام خواهطد گرفطت .سیسطتم

شبکه ناچیز است .همچنین ،هنگام رخطداد نوسطان تطوان در

مطالعهشده برای شبیهسطازی و بطه دسطت آوردن داده بطرای

شبکه ،بهعلت متقارنبودن نوسان توان در حالت نوسان توان

ماشین و شطین

پایدار ،اندازة توالی منفی جریان ناچیز خواهد بود .در هنگام

بینهایت  IEEEاسطت کطه در شطکل ( )1نشطان داده شطده

ناپایدارشدن شبکه نیز با افزایش فرکانس نوسان توان ،توالی

است.

منفی ایجادشده در مقایسه با حالت خطا کمتر است .در این

بررسی عملکرد روش ارائهشده ،سیستم ت

روش با نمونهگیری از جریان خط و استفاده از تبدیل فوریه
سریع ( ،5)FFTاندازة فازور توالی منفطی جریطان بطه دسطت
میآید .سپس با استفاده از سه جملة اول بسط سطری تیلطور
حول زمان  ، t0نمونه  t0  1تخمین زده میشطود .در مقالطة
شكل ( :)1سیستم تک ماشین و شین بینهایت IEEE

هر دو خط استفادهشده ،لول  320کیلومتر دارند که بطا
خازن سری به میزان  %40جبرانسازی شدهاند .خازن سطری
قرار داده شده در خط با  MOVدر برابطر اضطافه ولتاژهطای
ناشی از خطا و نوسان توان محافظت میشوند .ولتطاژ نطامی
 ،MOVولتاژ دو سر خازن سری در بار نامی آن اسطت کطه
 160کیلوولت تنظیم شده است .سایر مشخصطات شطبکه در

[ ]22از سادهسازی بسط سری تیلور و برای تخمطین مقطدار
تابع در زمان  t0  1استفاده شطده اسطت .مقطدار تطابع )g(t

برای  k tثانیه بعد از زمان  t0با اسطتفاده از سطری تیلطور
بهصورت رابطة ( )1محاسبه میشود؛ در این معادلطه،
مقدار تابع ) g(tدر زمان  t0و

مشتق مرتبطه nام تطابع

) g(tدر نقطة  t0است .با توجه به تعری

مشتق در نقطة m

رابطة ( )2حاصل میشود:
( )1

پیوست آمدهاند.
برای ایجاد نوسان تطوان در شطبکه در خطط  ،2خططایی

) d n (t0

) g (t0

( )2

ایجاد و پس از مدت زمان مشخصی بطا بریکرهطای دو سطر

d (t ).(k t )n
g (t0  k t )  g (t0 )   n 1 n 0
!n
s s
d 0 (tm )  s(tm )  sm , d1 (tm )  m 1 m 1
2t
) d n 1 (tm 1 )  d n 1 (tm 1
d n (tm ) 
2t


خط ،خطا برلرف میشود که ایجاد نوسان توان در شبکه را

در این روش برای ساخت نمونة بعدی از سه جملة اول

باعث میشود .درحالیکه نوسان توان در شبکه وجطود دارد،

سری تیلور استفاده میشود .با قراردادن معادلة ( )2در معادلة

ب ک میشود .در صورتی که در حین

( )3و سادهکردن آن ،مقدار نمونه ( )m+1با استفاده از سری

عملکرد رله خط ی

نوسان توان خطایی در خط ی

ایجاد شود ،روش ارائهشده

باید قادر به تشخیص خطا باشطد و رلطه را از حالطت بط ک
خارج کند تا رله عملکرد داشته باشد .بطرای ارزیطابی روش
پیشنهادی حالتهای مختل

تطأثیرگطذار بطر خططای شطبکه

تیلور بهصورت رابطة ( )4به دست میآید:
()3
()4

d 2 (tm 1 )(t )2
)
!2

( g (tm 1 )  g (tm 1 )  d n 1 (tm 1 )t 
g (tm1 )  sm 2  3sm1  3sm

ازجمله تأثیر مقاومت خطا ،مکطان وقطوع خططا ،نطوع خططا

معادلة ( )4در حالت عادی شبکه و حالت نوسطان تطوان

(ت فاز ،دوفاز ،سه فاز) ،محل قرارگطرفتن خطازن سطری در

تخمین مناسبی از نمونه ( )m+1است؛ امطا در حالطت خططا

خط (ابتدای خط ،انتهای خط ،دو لرف خط) ،فرکانسهای

این معادلطه ،خططای تخمطین بیشطتری دارد .بطرای محاسطبة

متفاوت نوسان توان و زاویة وقوع خطا ارزیابی شدهاند.

خطای پیشبینی ،مت یر  εکه انطدازة اخطت ف مقطدار واقعطی

در روش پیشنهادی ،بهمنظور تشخیص خطاهای متقارن

اندازهگیریشده و مقدار تخمطین زده شطده بطا سطری تیلطور

و نامتقارن در حین نوسان توان برای خط جبرانسطازیشطده

است ،بهصورت معادلة ( )5تعری

میشود .بطرای بطاالبردن

با خازن سری از اندازة فازور تطوالی منفطی جریطان اسطتفاده

دقت در تشخیص خطا  DIبطهصطورت رابططة ( )6تعریط

میشود .با توجه به اینکه شبکههای قدرت بهصورت متقارن
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 1 kHzاست که فرکانس مناسبی برای نمونطهگیطری اسطت.

میشود:
( )5

 m1  g (tm1 )  sm1
N 1

( )6

5

DI    m2  p 1
P 0

بلوک دیاگرام روش ارائهشده در شطکل ( )2نشطان داده
شده است .جزئیات روابط مربوط به محاسبة امپدانس خط و
تعیین زونهای حفاظتی در [ ]23مشاهده میشود.

پس از محاسبة  DIاگر مقدار بهدسطتآمطده از حطد آسطتانة
تعری شده بیشتر باشد ،رله از حالت ب ک خارج میشود و
عملکرد خواهد داشطت .تعیطین حطد آسطتانة مناسطب امطری
ضروری است و در صورت انتخاب نادرست ،امکان خطا در
عملکرد سیستم وجود دارد.

 -3اندازة فازور توالی منفی جریان در هنگام
خطا
برای مطالعة شبکههای سه فاز متعادل ،کمیتهای ولتطاژ
و جریان شبکه برای ی

فاز محاسبه میشوند و برای دوفاز

باقیمانده به راحتی کمیت ها با شیفت فاز  120درجطهای بطه
دست می آیند؛ اما هنگام نامتعادل بودن شبکه ،نمیتوان چنین
کاری کرد .برای مطالعة شبکه در حالطت نامتقطارن از قضطیة
فورتسکیو استفاده می شود .بر لبق قضیة فورتسطکیو شطبکة
سه فاز نامتعادل ،به سه سیسطتم سطه فطاز متعطادل مطیتوانطد
تبدیل شود که مؤلفههای متقارن سیستم سه فطاز نطام دارنطد.
این مؤلفهها شامل مؤلفة توالی مثبت ،منفی و صفرند [.]22
زمانی که شبکه در حالت عملکرد عادی است ،فقطط تطوالی
مثبت دارد و مقدار توالی منفی و صفر نطاچیز اسطت .هنگطام
نامتقارن شدن شبکه بهعلت برخطی اغتشاشطات ،مؤلفطههطای
منفی و صفر ظاهر میشوند .یکی از روشهطای بطهکاررفتطه
برای تشخیص خطاهای نامتقارن ،اسطتفاده از ایطن مؤلفطههطا
است.
شكل( :)2دیاگرام روش پیشنهادی

زمان ایجاد خطای ت فاز یا دوفطاز در شطبکه ،بطهعلطت
نامتقارنشدن شبکه ،مؤلفة منفی جریان ظاهر مطیشطود و تطا

زمانی که شبکه در حالت عملکرد عادی خود باشطد یطا

زمان باقیمانطدن خططا در شطبکه و نامتقطارنبطودن آن ،ایطن

نوسان توانی در شبکه ره دهد ،مقدار تخمطین زده شطده بطا

جریان در شبکه باقی خواهد ماند .به محط

برلطرفشطدن

سری تیلور ،تخمین مناسبی است و با مقطدار واقعطی انطدازة

خطا ،جریان مؤلفة منفی به سرعت کاهش مییابد و مقداری

فازور توالی منفی اندازهگیریشده اخطت ف کمطی دارد؛ امطا

نزدی

به صفر میشود .در شبکة مطالعهشطده ،شطکل مطوج

ب فاصله پس از وقوع خطا بطهعلطت ت ییطر ناگهطانی انطدازة

اندازة فازور توالی منفی جریان ،در هنگام خطای ت فطاز در

فازور توالی منفی جریان مقدار تخمین زده شطده بطا مقطدار

شکل ( )3نشان داده شده است .این خططا در زمطان  5ثانیطه

واقعی اخت ف بیشتری پیدا خواهنطد کطرد .اگطر  DIاز حطد

شروع شده و به مدت  0/5ثانیه روی خط باقی میماند.

آستانة مشخصشده بیشتر باشد ،یعنی خطا اتفاق افتاده است

مطابق شکل ( ،)3اندازة فازور جریان توالی منفی ،در هنگطام

و رله باید عمل کند .در ایطن روش فرکطانس نمونطهگططیری

وقوع خطای تکفاز به سرعت افطزایش مطییابطد و تطا زمطان

6

بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبرانسازیشدة سری با استفاده از سری تیلور

وجود خطا در شبکه باقی میمانطد و پطس از برلطرفشطدن

f1  f 2
f  f2
)t  1 ).sin(2 ( 1
) )t  2
2
2

()8

خطا به سرعت به صفر میرسد؛ اما در لحظة وقطوع خططای
در معادلططططططة ()8

سه فاز ،بهعلت حالت گذرای ایجادشطده و هارمونیط هطای

f f
)( 1 2
2

و

( i(t )  2I cos(2

f  f2
( 1
)
2

فرکططططططانس

تزریقشده به شبکه ،بهعلت خططای سطه فطاز ،تطوالی منفطی

مدوالسیون جریان و فرکانس نمونه جریان است .در حالطت

جریان در لحظة ابتدایی وقوع خطا ظاهر مطیشطوند .شطکل

عادی عملکرد شبکه  f1 , f 2با هم برابر و مساوی فرکطانس

موج اندازة فازور جریان توالی منفی بطهصطورت شطکل ()3

نامی شبکهاند .در صورتی که فرکانس نطامی در معادلطة بطاال

قسمت ( )bخواهد بود .پس در هر دو حالت ،خطای متقارن

جایگذاری شود ،معادلة حالت عادی عملکرد شبکه به دست

و نامتقارن در شبکة توالی منفی جریان خطا ایجاد میشود.

میآید؛ اما هرچه نوسان تطوان شطدیدتر باشطد ،اخطت ف دو
فرکانس موجود بیشتر است و مدوالسیون جریطان ،فرکطانس
ت ییرات بیشتری خواهد داشت.
در حالتی که نوسان توان در شبکه ایجاد مطیشطود ،تطا
زمانی که فرکانس مدوالسطیون نوسطان تطوان ،کطم و شطبکه

()a

پایدار باشد ،میزان توالی منفی در شبکه ناچیز است؛ امطا بطه
ناپایدارشدن شبکه ،توالی منفی به آرامطی شطروع بطه

مح

افزایش میکند .این ت ییرات به آرامی انجطام مطیشطود و در
)(b
شكل ( :)3اندازة فازور توالی منفی جریان ) (aدر حالت
خطای نامتقارن ) (bدر حالت خطای سه فاز متقارن

 -4اندازة فازور جریان توالی منفی در هنگام
نوسان توان

مقایسه بطا ت ییطرات جریطان تطوالی منفطی در هنگطام خططا،
کوچ

است .در شکل ( )4قسمت  aجریطان شطبکه نشطان

داده شده است .پس از برلرفشدن خططا ،نوسطان تطوان در
شبکه ایجاد مطیشطود .در شطکل ( )4قسطمت  bزاویطه بطار
ژنراتور نشان داده شده است .پس از وقوع خططا زاویطه بطار
ژنراتور شروع به نوسان میکند .ت ییرات زاویه بار ژنراتطور،
تا ثانیه  11به آرامی انجام میشود.

در سیستم ماشین و شطین بطینهایطت در هنگطام ایجطاد
نوسان توان در شطبکه ،جریطان موجطود در خطط ،دو مؤلفطة
سینوسی بهصورت معادلة ( )7دارد.
()7

) i(t )  I1 sin(2 f1t  1 )  I 2 sin(2 f 2t  2

a

 f1 , f 2دو فرکانس موجود در شبکه در هنگام نوسان توان
 I1 , I 2اندازة مؤلفههای جریان
 1 , 2زاویة فاز اولیه

b

بهعلت وجود نوسان توان در شبکه دو فرکانس f1 , f 2

وجود دارند که یکی از ایطن فرکطانسهطا بطهعلطت انحطراف
سرعت ژنراتور از سرعت نامی است و فرکانس دوم بهعلت
وادارکردن با

بینهایت یا شبکه به باقیماندن در فرکطانس

نامی است [ .]24با فرض برابربودن  ، I1 , I 2معادلطة ( )8بطه
شکل زیر نوشته میشود:

c
شكل( )a :)4تغییرات جریان در حین خطا و نوسان توان )b
تغییرات زاویه بار در حین خطا و نوسان توان  )cتغییرات
اندازة فازور توالی منفی جریان در حین خطا و نوسان توان

پس از  11ثانیه ،با ناپایدارشدن شبکه ،ت ییرات زاویه بار
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ژنراتور شدید میشود و در بازة  -180تا  +180درجه ت ییر
میکند .زمطان ناپایدارشطدن شطبکه ،فرکطانس نوسطان تطوان
افزایش می یابد .با افزایش فرکطانس نوسطان تطوان ت ییطرات
جریان زیاد میشود و گذراهایی در شبکه ایجاد میکند .این
گذراها به ایجاد توالی منفی جریان در شبکه منجر میشوند.
در شکل ( )4قسمت  cاندازة فازور توالی منفی جریان نشان
داده شده است .با ناپایدارشدن شبکه در ثانیة  11و افطزایش
فرکانس نوسان توان ،اندازة فازور توالی منفی شروع به ت ییر
و افزایش میکند؛ با وجود این ،ت ییرات اندازة فازور تطوالی
منفی جریان در حالت ناپایدارشدن شبکه نسبت به حالتی که
خطا افتاده ،بسیار کمتر است.

 -5بررسی و مقایسة نتایج
در این قسطمت ،عملکطرد روش ارائطهشطده در شطرایط
مختل

شبکه ارزیابی شده است .ازجمله مهمتطرین عوامطل

تأثیرگذار بر تشطخیص خططا در حطین نوسطان تطوان شطامل
موقعیت خطا ،مقاومت خطا ،فرکطانس نوسطان تطوان ،زاویطة
توان در هنگام خططا ،سطط جبطرانسطازی خطازن سطری و
موقعیت خازن سری در خط هستند.
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 -1-5بررسی تأثیر محل خطا بر روش ارائهشده
در هنگام خطا با توجه بطه محطل وقطوع خططا ،جریطان
خطای متفاوتی وجود خواهد داشت .برای خطاهای در حین
نوسان توان ایجادشده در انتهای خط ،ممکطن اسطت انطدازة
جریان خطا از اندازة جریان نوسان توان کمتطر باشطد و ایطن
موضوع کار رله را برای تشخیص خطا دچطار مشطکل کنطد.
همچنین در خط جبرانسازیشطده ،بطرای خطاهطای انتهطای
خط ،بهعلت آنکه دامنة جریان خطا کم است ،اخت ف ولتاژ
ایجادشده در دوسر خطازن سطری منجطر بطه عملکطرد مطؤثر
تجهیزات حفاظتی خازن مانند  MOVنمطیشطود و ترکیطب
امپدانس خازن سری و  MOVدر حلقة خطا باقی میماند.
برای ارزیابی عملکرد روش ارائهشده مطابق شکل (،)6
خطایی در زمان  3ثانیه در خطط دوم ،ایجطاد و پطس از 0/2
ثانیه خطا از روی خط برداشته میشود که ایجاد نوسان توان
در شبکه را سبب میشود .در حین نوسان توان خطایی سطه
فاز با مقاومت خطای  10اهم در خط  1در زمان  12ثانیه در
موقعیتهای مختلفی از لول خط ایجاد میشود و نتطای در
جدول ( )1نمایش داده میشوند.

عملکرد روش ارائهشطده روی شطبکة اسطتاندارد IEEE

شبیهسازی شده است .بطرای حالطت نوسطان تطوان پایطدار و
ناپایدار ،خط سیر امپدانس اندازهگیریشده با رلطه وارد زون
حفاظتی رله خواهد شد .در حالت نوسان توان پایدار ،خطط
سیر امپدانسی مدت زمان کمتری بطه نسطبت حالطت نوسطان

شكل ( :)6نوسان توان ایجادشده بر اثر خطا در خط 2

توان ناپایدار در زون حفطاظتی رلطه بطاقی خواهطد مانطد .در
شکل ( )5امپدانس اندازهگیریشده با رلطه در حطین نوسطان
توان پایدار و ناپایدار نشان داده شده است.

رلططههططای سططنتی ،خطططا را در  20میلططیثانیططه تشططخیص
میدهد؛ اما در این مقاله از نتای مشطخص اسطت کطه بطرای
خطاهای نزدی

رلطه ،بطهعلطت بیشطتربودن شطدت جریطان،

ت ییرات اندازة فازور توالی منفی جریطان بیشطتر اسطت و در
نتیجه زمان تشخیص خطا کمتر خواهد بود .همچنین ،روش
ارائهشده برای خطاهای انتهای خط قادر به تشطخیص خططا
در حین نوسان توان در زمطان کمتطر از  6میلطیثانیطه اسطت.
عملکرد روش ارائهشده نسطبت بطه روش  CUSUMبطرای
شکل( :)5خط سیر امپدانس دیدهشده در حین نوسان توان پایدار
و ناپایدار

خطاهای انتهای خط بهتر است و خططا را در زمطان کمتطری
تشخیص میدهد.

8

بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبرانسازیشدة سری با استفاده از سری تیلور

جدول ( :)1نتایج بررسی تأثیر موقعیت خطا بر مدت زمان

ت ییرات اندازة فازور توالی منفی جریان عمطل مطیکنطد .در

تشخیص خطا

حین خطای متقارن ،حالت گذاری شبکه باعث ایجاد جریان

زمططان تشططخیص روش

زمان تشطخیص روش

)]17[CUSUM(ms

ارائهشده ()ms

%20

2

2

%30

2

2

%40

8

4

%50

8

5

%60

9

5

%70

7

4

%80

6

5

موقعیت خطا

توالی منفی میشود که دارای ت ییرات سریع است؛ بنابراین،
روش ارائهشده برای این نوع خطا پاسخی سریعتر از حالت
خطای نامتقارن خواهد داشت.

 -3-5تأثیر زاویه بار
زمانی که نوسان توان در شبکه اتفاق میافتد ،زاویه بار
ژنراتور شروع به نوسان و ت ییر میکند .هرچه نوسطان تطوان
سریع تر باشد ،ت ییرات زاویة تطوان بیشطتر خواهطد بطود .در
شکل ( )7پس از خطایی که در زمطان  3ثانیطه اتفطاق افتطاده

 -2-5تأثیر نوع خطا
برای ارزیابی عملکرد روش ارائهشده در حین خطاهای
متقارن و نامتقطارن ،خططای مختلط  ،ایجطاد و عملکطرد آن
ارزیطابی مطیشططود .خططایی در ثانیطة  3در خطط دوم ایجططاد
میشود که باعث نوسان توان در شبکه میشطود و در حطین

است ،زاویه بار شبکه شروع به نوسان مطیکنطد و در هنگطام
ناپایدارشدن شبکه ،نره ت ییرات زاویه بار ژنراتور بهصورت
ناگهانی افزایش مطییابطد و در بطازة  -180تطا  +180درجطه
نوسان میکند.

نوسان تطوان بطرای دو زمطان ،خططا در انتهطای خطط ایجطاد
میشود .نتای در جدول ( )2آورده شده است .با توجطه بطه
نتای روش ارائهشده برای انواع خططا در شطبکه نسطبت بطه

شكل ( :)7تغییرات زاویه بار در هنگام نوسان توان پایدار و ناپایدار

روش  CUSUMعملکططرد مناسططبتططر و زمططان تشططخیص
زمانی که زاویه بار نزدی

سریعتر دارد.

به  180درجه باشد ،جریطان

جدول ( :)2نتایج بررسی تأثیر نوع خطا بر مدت زمان تشخیص

در مقدار ماکزیمم خود و ولتاژ در کمترین مقدار خود است.

خطا

اگر در این زاویه خطایی ره دهد ،ت ییرات ولتطاژ و جریطان

زمان وقوع
نوع خطا

L-G

L-L

L-L-G

خطا

زمان تشخیص روش
)]17[CUSUM(ms

زمان تشخیص

کمتر خواهد بود و تشخیص خطا سختتر اسطت .در زمطان

روش ارائهشده

 11/05تططا  11/55زاویططه بططار ژنراتططور از  -180بططه +180

)(ms
5

)(ms
12

8

14

8

6

12

7

5

14

2

2

12

8

5

14

2

2

12

6

4

14

2

2

12

6

4

14

2

2

میرسد .برای بررسی تأثیر زاویطه بطار ،در ایطن بطازة زمطانی
خطاهایی ایجاد میشود؛ نتای در جدول ( )3ارائه شدهاند.
جدول ( :)3نتایج بررسی تأثیر زاویه بار ژنراتور در هنگام خطا
بر مدت زمان تشخیص خطا
زمان تشخیص روش

زمان تشخیص روش

)]17[CUSUM(ms

ارائهشده )(ms

11/05

5

4

11/15

3

3

11/25

3

2

برای خطای سه فاز متقارن عملکطرد روش ارائطهشطده

11/35

2

4

11/45

4

4

نره

11/55

4

4

L-L-L
L-L-LG

نسبت به حالت نامتقارن بهتر است .این روش براسا

زمان وقوع خطا
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نتای نشان میدهند روش ارائهشده عملکرد مناسبی در
زاویة توانهای مختل

دارد .برای خطاهای ابتطدا و انتهطای

بازة زمانی ،بهعلت نزدی بودن زاویطه بطار بطه  180درجطه،
ت ییرات ولتاژ و جریان کمتر است و تشخیص خططا مطدت
زمان بیشتری لول میکشد.

 -5-5تأثیر موقعیت قرارگیری خاازن ساری در
خط
خازن جبرانساز سری را با توجه به توپولوژی شطبکه،
در ابتدای خط ،وسط خط ،انتهای خط یا در هطر دو لطرف
خط قرار میدهند .در هرکدام از حالتهای باال تنظیمات رله

 -4-5تأثیر فركانس نوسان

دیستانس برای خط متفاوت است .در حطالتی کطه خطازن در

همانلور که در قسمتهای قبل گفتطه شطد ،در حطین
نوسان توان در شبکه دو فرکانس متفاوت مشاهده مطیشطود
f1  f 2
که فرکانس نوسان توان بهصورت (
2

) است .هرچطه

اخت ف فرکانس موجود بیشتر باشد ،سرعت نوسان توان در
شبکه بیشتر است .در نوسان توانهطای سطریع ( ،) f s 5 Hz
سرعت ت ییرات اندازة ولتاژ و جریان زیاد مطیشطود و ایطن
افزایش نره ت ییرات منجطر بطه عملکطرد اشطتباه روشهطای
سنتی و روش هایی میشود کطه براسطا

سطرعت ت ییطرات

امپدانس عمل میکنند .نوسطان تطوان هطای پایطدار فرکطانس
نوسان پایینی دارند؛ اما به مح

9

ناپایدارشطدن شطبکه ،ایطن

فرکانس شروع به افزایش میکند .هنگام ناپایدارشدن شبکه،
با افزایش فرکانس ،نوسان باعث ایجاد گطذراهایی در شطبکه

ابتدای خط قرار دارد ،رله دیستانس همواره با در نظر گرفتن
عملکرد خازن سری و تجهیزات آن عمل میکند.
در حالتی که خازن سری در وسط خطط انتقطال نصطب
میشود ،برای خطاهای قبل از خازن سری و بعد از آن نیطاز
به تنظیمات متفاوتی برای رله است .بطرای تشطخیص اینکطه
خطا قبل از خط یا بعد از خط خازن اتفطاق افتطاده ،از روش
مقایسة مؤلفة  DCاستفاده میشود .حضور خطازن سطری در
حلقة خطا بر مؤلفة منفی جریان خط تأثیر میگطذارد .بطرای
ارزیابی عملکرد روش ارائهشده ،خازن سری را در سه ناحیة
مختل

قرار داده و خطای سه فاز با مقاومطت  100اهطم در

ثانیة  12در خط ایجاد میشود .نتای شبیهسطازی در جطدول
( )5ارائه شدهاند.

میشود که توالی منفی ایجاد میکند؛ با وجطود ایطن ،انطدازة

جدول ( :)5نتایج تأثیر موقعیت خازن سری بر مدت زمان

این توالی منفی و نره ت ییرات آن نسبت به حالطت خططای

تشخیص خطا

سه فاز ناچیز است.

محل

زمان تشخیص

موقعیت

زمان تشخیص روش

خطا

)]17[CUSUM(ms

خازن در

%30

2

4

( )4خطاهایی به فاصلة  1ثانیه ایجاد میشطود و در هطر بطار

ابتدای خط

%70

5

5

خازن در

%30

2

2

زمططان تشططخیص خطططا در جططدول آورده مططیشططود .خطططای

وسط خط

%70

3

2

ایجادشده از نوع سه فاز با مقاومت  100اهم است.

خازن در

%30

2

2

انتهای خط

%70

2

2

اگر در شبکه خطایی در زمان  3ثانیه در خط دوم اتفاق
افتد ،شبکه دچار نوسان توان میشود .فرکانس نوسان تطوان
بین ثانیة  10تا  15از  1هرتز به  10هرتز میرسد .در جدول

نصب
خازن

روش ارائهشده
()ms

جدول ( :)4نتایج تأثیر فركانس نوسان توان بر مدت زمان
تشخیص خطا
زمان وقوع

زمان تشخیص روش

زمان تشخیص روش

 -5-6تأثیر سطح جبرانسازی خازن
در سیسططتم قططدرت بططا توجططه بططه نیططاز شططبکه سططط

خطا

)]17[CUSUM(ms

ارائهشده ()ms

10

2

3

جبططرانسططازی در بططازة  %25تططا  %75اسططت .بططرای ارزیططابی

11

3

2

عملکرد روش ارائهشده ،خطایی در انتهای خط بطا مقاومطت

12

3

3

13

4

4

 100اهم در زمان  14/5ثانیه اعمال میشطود و بطرای سطط

14

5

4

15

4

4

جبرانسازی از  %25با پلههای  %10افزایش مییابد تا سطط
جبران سازی بطه  %70برسطد .عملکطرد روش ارائطهشطده در

10

بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبرانسازیشدة سری با استفاده از سری تیلور

جدول  6آورده شده است .حد تنظطیمشطده بطرای عملکطرد
روش ارائهشده برای سط جبطرانسطازی  %40تنظطیم شطده
است.
جدول ( :)6نتایج تأثیر سطح جبرانسازی خازن بر مدت زمان
تشخیص خطا
درصد

زمان تشخیص روش

زمان تشخیص روش

جبرانسازی خط
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%25

4

3

%35

6

4

%50

7

8

%60

14

-

%70

-

-

-7-5تأثیر مقاومت خطا
برای بررسی تأثیر مقاومت خطا بر روش ارائهشطده در
انتهای خط خطایی بطا مقاومطت متفطاوت ایجطاد مطیشطود؛
عملکرد روش ارائهشده در جدول ( )7آمده اسطت .خططای
ایجادشططده در فاصططلة  250کیلططومتری در خططط بططا %40
جبرانسازی شبیهسازی شده است.
جدول ( :)7نتایج تأثیر مقاومت خطا بر مدت زمان تشخیص
خطا
زمان تشخیص روش

زمان تشخیص روش

)]17[CUSUM(ms

ارائهشده )(ms

15

2

2

با افزایش سط جبرانسازی در خط انتقال ،مؤلفههطای

45

3

2

هارمونیکی تزریقشده به خط با خازن سری افزایش مییابد.

75

3

3

105

4

4

135

4

4

این مؤلفههای هارمونیکی در شرایط نوسان توان پایدار تأثیر
کمی بر عملکرد روش ارائهشطده دارد؛ امطا بطا ناپایدارشطدن

مقاومت خطا

شبکه و افزایش فرکانس نوسان توان ت ییطرات تطوالی منفطی
افزایش مییابد.
در شکل ( )8ت ییرات اندازة فازور جریان توالی منفطی
برای خط انتقال با سط جبرانسازی  %65و  %30نشان داده

a

شده است .با افزایش سطط جبطرانسطازی ت ییطرات انطدازة
فازور توالی منفی جریان در حین نوسان تطوانهطای سطریع،
افزایش مییابد .با توجه به اینکه سط جبطرانسطازی بطرای
ی

خط مقدار مشخصطی اسطت ،بطا یط

بطار تنظطیم حطد

عملکرد  DIروش ارائهشده عملکرد بهینهای خواهد داشت.

b
شكل ( :)9تأثیر مقاومت خطا بر اندازة فازور توالی منفی
جریان  )aمقاومت خطای  150اهم  )bمقاومت خطای 10اهم

افزایش مقاومت خطا باعث کاهش دامنطة انطدازة فطازور
توالی منفی جریان میشطود؛ امطا بطا توجطه بطه اینکطه روش
a

ارائهشده براسا

نره ت ییرات انطدازة فطازور تطوالی منفطی

جریان عمل میکند ،افزایش مقاومت خطا تأثیر کمی بر ایطن
روش خواهد داشت .در شکل ( )11تأثیر مقاومت خططا بطر
اندازة فازور توالی منفی جریان نشان داد شده است .خططای
b
شکل( :)8اندازة فازور مؤلفة منفی جریان برای خطا در حین
نوسان توان  )aجبرانسازی  )b %65جبرانسازی %30

سه فاز در انتهای خط در زمان  14ثانیه اتفاق افتاده است.
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 -6نتیجهگیری

11

پیوست

تعططداد سططیگنالهططای ورودی زیططاد و بططار محاسططباتی

مشخصات شبکة ماشین و شین بینهایت IEEE

روشهای مقاالت ،به افزایش زمطان محاسطبات و تطأخیر در

مشخصات ژنراتور ،ترانسفورماتور و خط انتقال

تشخیص خطا منجر میشود .در روش ارائهشده در این مقاله
از سری تیلور استفاده شده است که با سادهکطردن آن میطزان
محاسبات بسیار کم شده است .همچنین ،پیطادهسطازی روش
ارائهشده نسبت به سایر روشها بسیار راحتتر است .نکتطة
دوم ،نره نمونهبرداری است که باید با رلههطای موجطود در
شبکه متناسب باشد .رلطههطای پیشطرفته در شطبکه قطادر بطه
نمونهبرداری با نره باال هستند؛ اما رلههطای سطنتی فرکطانس

600MVA, X d  1.81pu, X  0.3 pu X  0.23 pu ,T  8 s,
'
do

'
d

''
d

22KV , T  0.03 s, X  0.025 pu, T  0.03 pu, X p  0.15 pu
''
q0

''
q

''
do

600MVA, 22 / 400 KV , 50Hz,  / Y , X  0.163 pu, X core  0.33 pu
Rcore  0, Rcopper  0.00177 pu

امپدانس توالی مثبت = ، 0 / 12  j0 / 88 /km
امپدانس توالی منفی = ، 0 / 309  j1 / 297 /km
راکتانس خازنی توالی مثبت 419 / 34 103 /km

نمونهبرداری کمتری دارند .روش ارائهشطده بطرای عملکطرد
مطلوب خود به نره نمونهبرداری بطا فرکطانس  1کیلطوهرتز
نیاز دارد که نسبت به سایر روشها مناسبتطر اسطت .نکتطة
سوم ،زمان پاسخ روشهای موجود در هنگطام خططا اسطت.
روش ارائهشده نسبت به سطایر روشهطا پاسطخ سطریعتطری
نسبت به خطا های مختل

در شبکه دارد و در زمان کمتری

قططادر بططه تشططخیص خطططا اسططت .در جططدول ( )8ال عططات
برای انواع خطاها آورده شده است.

مقاالت مختل

در این مقاله ،خطوط جبرانسازیشده با خطازن سطری
در خطوط لوالنی بررسی شده و تأثیر این خطوط بر شبکه
و مشک ت ایجادشده برای رله های دیستانس خطوط انتقال
مطالعه شده است .مشاهده میشود عملکرد خطازن سطری و
تجهیزات حفاظتی آن در هنگام خططا ممکطن اسطت باعطث
عملکرد اشتباه رله دیستانس خط شود.
جدول ( :)8مقایسة روش ارائهشده با سایر روشها
نره
مرجع

نمونهبرداری

روش

()kHz
dQ dP
,
dt dt

[]26

10-2

[]27

4

Covarian
ce

[]17

1

CUSUM

[]28

1

روش
ارائه
شده

1

سیگنال (در
محل رله)

زمان پاسخ

توان اکتیو و

()24-10

راکتیو

ms

جریان دو

()11-2

لرف خط

ms

توالی منفی
جریان

ms 8

ادمیتانس

ولتاژ و جریان

()14-3

خط

خط

ms

سری
تیلور

اندازة فازور
توالی منفی
جریان

(ms )6-2
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