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 دهکیچ

در این های فرکانس شبکه غلبه کند. های مرسوم با استفاده از مولفهتواند بر معایب حفاظتهای گذرا میحفاظت با استفاده مولفه

های های گذرای ایجاد شده در سیگنالبا استفاده از مولفه با سرعت فوق العاده سریع بارمقاله روش جدیدی برای حفاظت باس

 ،های جریانهای تحمیلی سیگنالمولفهو استفاده از  ACUSUMبکارگیری فیلتر دیجیتال ده است. در این روش با ارائه ش ،جریان

 400مدل پست سازی ی به ازای شبیهارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهاد با الگوریتمی ساده ارائه شده است. نتایجبار حفاظت باس

حساسیت و قابلیت اتکا باال در تفکیک خطاهای خارجی از حاکی از دارا بودن  ،EMTP/ATP-Drawافزار در نرم 1اراک  کیلو ولت

 .است داخلی به همراه سرعت عملکرد فوق العاده سریع

  یدیلکلمات ک

 بار، پست.، حفاظت باسACUSUMهای گذرا، سیگنال جریان، مولفه
 

 مقدمه -1

ارها تجهیزات شبکه قدرت مانند ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و ب

بار باشند، به همین دلیل باسبار متصل ميدر سطح انتقال به باس

بار رخ . زماني که خطا بر روی باسداردنقش حیاتي در سیستم قدرت 

های متصل بار بايد به سرعت تمام الماندهد، تجهیزات حفاظت باس
شده به آن را جدا کنند. يک اقدام حفاظتي اشتباه ممکن است خروج 

ها را در بر داشته باشد و ايمني تجهیزات را تهديد ي از مدارقابل توجه

از  يشده ناش جاديا هایبیدر آس تيمحدود جاديبه منظور اکند.  

شدن  برقياز ب یریو جلوگ یداريو حفظ پا زاتیوقوع خطا بر تجه

و  تحساسی داشتن بر عالوه بارکامل پست، الزم است که حفاظت باس

 ی، داراک سو و از سوی ديگر امنیت بسیار زياداز ي باالتکا ا تیقابل

 [.1] باشد ييسرعت عملکرد باال

بار بر های ارائه شده برای حفاظت باسی الگوريتمهای اولیهطرح

هايي های اخیر هم روشمبنای فرکانس شبکه بودند و حتي در سال

مبتني بر اين اساس ارائه شده است. به دلیل مشکالتي مانند تأثیر 

ع ترانسفورماتور جريان به علت وقوع خطای خارجي بر الگوريتم اشبا

 [، حساسیت به مقاومت خطا3[، حساسیت به جريان بار]2حفاظتي ]

[، طوالني شدن زمان ارسال فرمان تريپ در صورت نیاز به علت 4]

های حفاظت [ و ...، که در الگوريتم5استفاده از فیلترهای پايین گذر]

های های فرکانس شبکه وجود داشتند، الگوريتمهبار براساس مولفباس

های گذرا مطرح شدند. در عمل بار با استفاده از مولفهحفاظت باس

ی ايجاد شده در اثر وقوع خطا، در بردارندهموج های گذرای مولفه

باشد که اطالعات مفیدی مانند نوع خطا، زمان خطا و جهت خطا مي

استخراج شوند، منطق حفاظت با اگر اين مشخصات خطا به طور دقیق 

 [.5تواند طراحي شود]سرعت باال مي

هايي همچون استفاده از انتگرال امواج سیار رفت و برگشت روش

 [،4]های گذرای جريان هنگام وقوع خطا ، تفاوت جهت مولفه[5]ولتاژ 

شناسي رياضیاتي ريخت با بکارگیری ابزاراستفاده از موج سیار جريان 

از انرژی گذرای خطوط  استفاده و [6]های گذرا اج مولفهبرای استخر
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های حفاظت از جمله روش ،[3]يان با استفاده از امواج سیار ولتاژ و جر

 شوند.بار به کمک امواج گذرا محسوب ميباس

-مولفه از استفاده با بارحفاظت باس یبرا یديمقاله روش جد نيا در

های تحمیلي مولفهبا استفاده از روش  نيگذرا ارائه شده است. در ا های

-فیلتر ديجیتال و استفاده از موجود در سطح پست انيجرهای سیگنال

ACUSUM
 انيجر هایگنالیس یفرکانس باال هایمولفه ،بهبود يافته1

های فیلتر ديجیتال تنها با استفاده از شاخصو  شونديم استخراج

ACUSUM خطای از  رباباس يداخل خطای صیتشخ، بهبود يافته

های مختلف و انواع مختلف خطا در محل .ردگیمي صورت ي آنخارج

های مختلف شروع خطا در به ازای مقادير مختلف مقاومت خطا و زاويه

سازی شده است. با توجه به کلیدی شبیه 5/1کیلو ولت  400پست 

بر داشتن سازی، الگوريتم پیشنهادی عالوه نتايج حاصل شده از شبیه

بار ی باسباال، در زمان وقوع خطا در ناحیه تکاو قابلیت ا حساسیت
بار دارای سرعت عملکرد بسیار بااليي در تشخیص خطای داخلي باس

 باشد. مي

 بارهای مورد نیاز برای حفاظت باسقابلیت -2
دو پارامتر مهم در تحقق اجرای الگوريتم حفاظتي منطبق بر شرايط 

ای ولتاژ و جريان و ابزار مورد نیاز هی استخراج سیگنالواقعي، نحوه

باشند. در ادامه اين دو گیری شده ميهای اندازهبرای پردازش سیگنال

 اند.پارامتر مهم تشريح شده

 گیریتجهیزات اندازه -2-1

 ينداشتن پاسخ فرکانس یلولتاژ پست به دل یترانسفورماتورها

 یلدل ین[، به هم7] باشنديگذرا نم یهامطلوب، قادر به عبور حالت

 يگذرا عمل هایاستخراج مولفه یبرا گیریابزار اندازه يناستفاده از ا

 یلوک 50پست هم تنها تا فرکانس  يانجر هایترانسفورماتور. باشدينم

مقاله  يندر ا یلدل همین به ،[8] باشنديدقت مناسب م یهرتز دارا

 یلوک 100 برداریپست با فرکانس نمونه در يانجر هاییگنالاز س هاتن

 هرتز استفاد شده است.

 بهبود یافته ACUSUMفیلتر دیجیتال  -2-2
 معرفي] 9[ در 2013بار در سال  یناول یبرا ACUSUMيتم الگور

 ACUSUM يتمخطا، الگور یدهنده یصروش تشخ يکشد. به عنوان 

 S1k یگنالرا به صورت دو س يدر هر گام زمان يانجر یگنالس هاینمونه

  .دهديمورد استفاده قرار م (2)و  (1)مطابق روابط  S2kو 

(1) 1 k kS y  

(2) 2  k kS y  

 ی سیگنال جريان در گام زماني بیانگر نمونه yk(، 2( و )1در روابط )

k  ( 4( و )3. در گام بعدی الگوريتم، دو شاخص مطابق روابط )استاُم

 .شوندمحاسبه مي

(3) 1 1 1 1max[(P ),0]    k k k k yP S I  

(4) 2 2 1 2max[(P ),0]    k k k k yP S I  

 

ی وقوع خطا در نیم سیکل نشان دهنده P1k(، 4( و )3در روابط )

ی وقوع خطا در نیم سیکل نشان دهنده P2k، مثبت سیگنال جريان

 صورت گرفته از بیانگر آخرين تخمین Ik,y، منفي سیگنال جريان

 ی قبل و نمونه kطالعاتي ی ای سیگنال جريان پنجرهدامنه
در اين  ،]9[مطابق پیشنهاد ارائه شده در  پارامتری قابل تنظیم است.

 .در نظر گرفته شده است 1برابر با  و  3برابر  kمقاله 

برای اعالم وقوع خطا، شاخصي است با  ]9[شاخص معرفي شده در 

 شود.مي تعريف (5)ی که مطابق رابطه erpنام 

 

(5) 1 21;

0;

 
 


if P h or P h
erp

else
 

از صفر  erp، صرفاً از تغییر مقدار (5)مطابق تعريف صورت گرفته در 

است يا  P1توان متوجه شد که اين تغییر ناشي از سیگنال + نمي1به 

به منظور تشخیص اين  مقالهدر اين دلیل ، به همین P2سیگنال 

  erbو  era هایبه نام دو شاخص، از (7و ) (6)ی موضوع، مطابق رابطه

 .استفاده شده است

 (6) 1

1

1; 0

0; 0


 



if P
era

if P
 

(7) 2

2

1; 0

0; 0


 



if P
erb

if P
 

-هرگاه ايجاد تغییرات در سیگنال اصلي در ناحیه (6)ی مطابق رابطه

گیرد و مطابق + مي1مقدار  eraی مثبت شکل موج رخ دهد، شاخص 

ی منفي ي در ناحیه، هرگاه ايجاد تغییرات در سیگنال اصل(7)ی رابطه

شود، بنابراين تنها + مي1مقدار  erb، شاخص شکل موج رخ داده باشد

توان فهمید که تغییرات در مي erbو  eraهای با استفاده از شاخص

 کدام ناحیه از شکل موج رخ داده است.

 ساختار الگوريتم پيشنهادي  -3

 يداخلن  خطنای  صتشنخی  یبنرا  یشننهاد یپ تميقسمت الگور نيدر ا

پسنت   حفناظتي ي ساختار تک خطن  1 . شکلشده است حتشري بارسبا
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 یهی. ناحدهدين منشا یدیکل 5/1 شيبا آرا را 1اراک  ولت لویک 400

  .[10]شده اند مشخص  نیبا خط چ 2و  1 هایبارباس يحفاظت

CT2

خ  رود شور
کیلومتر  1   1

1باس بار 

2باس بار 

CT1CT6

CT5

CT4 CT3

F1

F7

F4

F9

F10

CB1
CB6

CB3CB4

CB2CB5

F8

F5

F3

F2

خ  گل ایگان
کیلومتر   

خ  عباس ور
کیلومتر 2   2

2خ  خرم  باد
کیلومتر 40

F6

 

 کلیدی 5/1ساختار تک خطي حفاظتي پست  -1شکل

ح شده ياجرای گام به گام الگوريتم پیشنهادی تشر یدر ادامه نحوه

 .است

هنای  هنای جرينان ترانسنفورماتور   از سیگنال بردارینمونه اول:گام 

 شود.ميبرداری نمونهکیلو هرتز  100جريان با فرکانس 

های های تحمیلي سیگنالمولفه محاسبه مولفه تحمیلی دوم:گام 

ی ينک سنیکل   از نموننه  ی حاضنر جريان از طريق حاصل تفريق نمونه

 شود. قبل، محاسبه مي

فناز شناخص بنه منظنور ارزينابي       انتخاب فاز شااخ   گام سوم:

شود. انتخاب فاز شاخص بدين صورت های الگوريتم انتخاب ميشاخص

-سیگنالدر هر فاز بصورت مجزا، از میان مقادير خروجي  که ابتدا است

سپس با شود، نه انتخاب ميی بیشی، فاز دارای مقدار اندازهP2و  P1های 

ی انتخاب شده در هنر فناز، فنازی کنه دارای     ی مقادير بیشینهمقايسه

 P1هنای  در سیگنال بزرگترين مقدار بیشینه باشد، به عنوان فاز شاخص

ی انتخناب  بیشنینه  مقنادير ی شود و در آخر با مقايسهانتخاب مي P2و 

باشند،   ی بزرگتنری ازهاند، فازی که دارای P2و  P1های شده در سیگنال

الگوريتم در آن گام زماني کنه الگنوريتم در   به عنوان فاز شاخص نهايي 

 شود.حال اجرا است، انتخاب مي

هنای  ارزيابي شناخص  بارباس خطای داخلی شخی ت :چهارمگام 

در ادامه تشريح شده الگوريتم بر حسب مقادير فاز شاخص انتخاب شده 

 است.

 شناخص   و رخ دهند  1بنار  ي باسحفاظت اگر خطا در ناحیهerb  در

به دلینل اينکنه اولنین     ،گیردب+ 1و مقدار  فعال 1ترانسفورماتور جريان 

 6و  1ی تشخیص داده شده توسط هر دو ترانسنفورماتور جرينان   نمونه

فعنال و   6در ترانسنفورماتور جرينان   نیز  erb، شاخص استهم پالريته 

مطنابق تعرينف    erb16لت شاخص گیرد، بنابراين در اين حا+ مي1مقدار 

. در اين حالت به دلیل اينکه دو شاخص شود+ مي1برابر با  ،(8)ی رابطه

erb  وera توانند فعال در يک ترانسفورماتور جريان به طور همزمان نمي

برابنر بنا حالنت منبهم     ، (9)ی مطابق تعريف رابطه era16شاخص شوند، 

 شود.ميداده شده است( نشان  "-")در جدول نتايج با صفر/ صفر 

(8) 1
16

6

 CT

CT

erb
erb

erb
 

(9) 1
16

6

 CT

CT

era
era

era
 

 اگنر  ، 1بنار  وقوع خطا در بناس توضیحات ذکر شده در حالت  مشابه

در  eraو شنناخص رخ دهنند  2بننار حفنناظتي بنناس  خطننا در ناحیننه 

بق مطنا  era34شاخص  بگیرد، + 1فعال و مقدار  3ترانسفورماتور جريان 

ی مطابق تعريف رابطه erb34+ و شاخص 1برابر با (، 10ی )تعريف رابطه

در  erbو اگنر شناخص    شنود برابر با حالت مبهم صفر/ صنفر مني  (، 11)

برابنر بنا     erb34شاخص  بگیرد،+ 1فعال و مقدار  3ترانسفورماتور جريان 

 .شودبرابر با حالت مبهم صفر/ صفر مي era34+ و شاخص 1

 (10) 3
34

4

 CT

CT

era
era

era
 

(11) 3
34

4

 CT

CT

erb
erb

erb
 

اگر خطا در  2بار از باس 1بار گام پنجم: تفکیک خطای داخلی باس

از ترانسفورماتور جريان  P1سیگنال و  دهد رخ 1 بارباس يحفاظت یهناح

ی میان دو های نشتي در فاصلهبه دلیل وجود خازن ،گیردبمقدار  1

های گذرای ايجاد شده ، بخشي از حالت3و  1ور جريان ترانسفورمات
های نشتي به زمین منتقل های باال( از طريق خازن)مخصوصاً فرکانس

 1از ترانسفورماتور جريان  P1سیگنال  یدامنه ، در نتیجه]11[شوند مي

، شودميبیشتر  3از ترانسفورماتور جريان  P2ی سیگنال از دامنه

و اگر خطا  دگردي+ م1بزرگتر از  P1,CT1/P2,CT3 بنابراين مقدار شاخص

از ترانسفورماتور  P1و سیگنال  دهد رخ 2 بارباس يحفاظت یهدر ناح

 .شودي+ م1بزرگتر از   P1,CT3/P2,CT1شاخص ،مقدار بگیرد 3جريان 

 و سیگنال دهد  رخ 1 بارباس يحفاظت یهاگر خطا در ناحP2  از

 يکنندگ یفاثر تضع دلیل بهبگیرد،  مقدار 1ترانسفورماتور جريان 

و اگر  شودي+ م1از  کوچکتر P1,CT3/P2,CT1 شاخص ي،نشت هایخازن

از  P2و سیگنال  دهد رخ 2 بارباس يحفاظت ییهخطا در ناح

از  کوچکتر P1,CT1/P2,CT3 شاخص ،مقدار بگیرد 3ترانسفورماتور جريان 

 . شودي+ م1
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عالم وقوع خطا توسط الگوريتم، در به طور خالصه، شروط الزم برای ا

 نشان داده شده است. 1، در جدول erbيا  eraفعال شدن  دو حالت

 بار توسط الگوريتمشروط تشخیص خطای باس -1جدول
شماره 

 باس بار

  حالت اول

 era))فعال شدن 

  حالت دوم

 (erb)فعال شدن 

 

1 

1eraCT1=eraCT6= 

 =erbCT1=erbCT6صفر
P1,CT1 > P2,CT3 

1erbCT1=erbCT6= 

 =eraCT1=eraCT6صفر
P2,CT1 > P1,CT3 

 
2 

 

1eraCT3=eraCT4= 

 =erbCT3=erbCT4صفر
P1,CT3 > P2,CT1 

1erbCT3=erbCT4= 

 =eraCT3=eraCT4صفر
P2,CT3 > P1,CT1 

 سازی و بررسی نتایج  شبیه -4
 سازی پستشبیه -4-1

 صیتشنخ  یشنده بنرا   شننهاد یپ تميعملکنرد الگنور   يبه منظور بررس

-EMTP افنزار بار، با استفاده از نرمباس يخارج یاز خطا يداخل یخطا

ATP Draw دریف 4 یبه ازا 1 اراک یدیکل 5/1ولت  لویک 400، پست 

 یاسنتفاده شنده بنرا    هنای شده اسنت. داده  سازیهیشب 1مطابق شکل 

 .باشنديم 1 پست اراک واقعي اطالعات اکامالً مطابق ب سازیهیشب

سازی شبکه داخلني  مورد مطالعه در دو بخشِ مدل شبکهسازی شبیه

 به شرح زير انجام شده است.خارجي پست شبکه  و

 ی داخلي پستسازی شبکهالف( مدل
ی داخلني  سازی شبکهی، شبیهدیکل 5/1پست  یسازهشبیمنظور  به 

 :پست به شرح زير انجام شده است

 يوابسنتگ به منظنور در نظنر گنرفتن اثنر      سازی خط انتقال:مدل (1

اسنتفاده شنده   J.Marti [12 ]خط، از مدل خنط   یپارامترها يفرکانس

 است.

-، خازنریچگیسوئ زاتیتجه مدل سازی تجهیزات سوئیچگیر:مدل( 2

هنای اسنتفاده شنده بنرای     . مقنادير خنازن  ]13[باشنند  های نشتي مي

 400( در سطح ولتناژ  يترانسفورماتور ولتاژ خازن ی)به استثناتجهیزات 

و مقندار خنازن    باشند [ مني 13] مقادير ذکر شده در لت، مطابقو لویک

 انتخاب شده است.  [14]مطابق  يترانسفورماتور ولتاژ خازن یبرا ينشت

 [6و  3]کنه در   يدر مورد بحث مطالعه در داخل پست، برخالف عمل

 يخود از مدل خازن نشت یفرکانس باال العاتکه در مط يمراجع ريو سا

موجود  ينشت هایخازن يتمام یبه ازا دنباي اند،ردهاستفاده ک زاتیتجه
 نين ا رازين  داد، قنرار  بنار باس یخازن معادل در رو کيدر سطح پست، 

 خواهد بود که بحنث مطالعنه در داخنل پسنت     حیصح ياقدام در صورت

دو خط داشنته   انیگره را م کيمطرح نباشد و وجود پست صرفاً نقش 

 .تام شده اسانج [14]که در  يباشد، مانند بررس

مدل هادی  بارها:سازی هادی بین تجهیزات سوئیچگیر و باس( مدل3

بارها، به صورت مدل توزيع شنده  ی باسبین تجهیزات سوئیچگیر و لوله

متری مینان   5/7ی حداکثری با توجه به فاصله. ]13[ استخط انتقال 

زينع  ی شبکه، استفاده از مدل تومیکرو ثانیه 10تجهیزات و گام زماني 

بنه جنای مندل     باشد، به همین دلینل شده خط انتقال امکان پذير نمي

ی خط انتقال تعداد مدل فشرده nتوزيع شده در شبکه مورد مطالعه از 

به منظور داشتن خطای ينک درصند    در اين حالتاستفاده شده است. 

کیلومتر استفاده  3در طول  ی مدل فشرده 23سازی، بايستي در مدل

سازی شبکه منورد مطالعنه، بنرای    حالي است که در مدل شود، اين در

متر يک مندل   5/7در هر ، حداقل های بین تجهیزات سازی هادیمدل

  1سنازی بسنیار کمتنر از    استفاده شده است، در نتیجه خطای مندل 

 .استدرصد 

 سازی شبکه خارجي پستب( مدل
تهنای  بار، زمان اولنین منوج برگشنتي از ان   در زمان وقوع خطای باس

کیلنومتر( برابنر بنا     40بنا طنول    2آبادترين خط انتقال )خط خرمکوتاه

 10میکرو ثانیه است، که با توجه به گام زماني شبکه کنه برابنر    7/266

نمونه از شروع خطا به محل  27میکرو ثانیه است، موج برگشتي بعد از 

 رسند، در حنالي کنه در الگنوريتم    های جريان مني گیری سیگنالاندازه

ی خطنا  بار با اولین نمونهپیشنهادی، تشخیص وقوع خطای داخلي باس

سنازی شنبکه خنارجي در مندل منورد      شود، بنابراين در مدلانجام مي

باشد، بنه همنین   سازی دقیق شبکه خارجي نميمطالعه، نیازی به مدل

-دلیل انتهای هر چهار خط انتقال متصل به پست، به عنوان شنین بني  

 شده است.  نهايت در نظر گرفته

 الگوريتم پيشنهاديبررسي عملکرد  -4-2

و  يداخل یوقوع انواع مختلف خطا سازیهیشب جينتا 2جدول در 

ی سیگنال شروع خطا هایهيزاو ازای برخي بار بهباس يخارج یخطا

وقوع خطا، نشان  مختلف هایمختلف خطا و محل های، مقاومتولتاژ

 داده شده است.

 نیفاز به زم تک يداخل یوقوع خطا سازیهیشب جينتا 3 جدولدر 

سیگنال  مختلف شروع خطا هایهيزاو ه ازایب 2 بارباس یرو Bفاز 

وقوع خطای خارجي دو فاز  و اهم 400 یمقاومت خطا یو به ازا ولتاژ

 ی شروع خطای صفراهم و زاويه 500با مقاومت خطای  ABبه هم 

ری از خط کیلومت 270و  100، 3فواصل در  ی سیگنال ولتاژدرجه

بیانگر حالت  "-"، 3و  2های در جدول است.نشان داده شده عباسپور

 مبهم صفر/صفر است.
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 سازی به ازای انواع مختلف خطانتايج شبیه -2جدول 

 

 مختلف وقوع خطا هایو محل های مختلف شروع خطازاويهسازی به ازای نتايج شبیه -3جدول 

 

، الگوريتم پیشنهادی حفاظت 3و  2های به نتايج جدول با توجه

بار مستقل از نوع خطا، زاويه شروع خطای سیگنال ولتاژ، مقاومت باس

هايي که شايان ذکر است که عملکرد الگوريتم. استخطا و محل خطا 

کنند، به شدت تنها از سیگنال جريان برای تشخیص خطا استفاده مي

-يه شروع خطای کوچک تحت تأثیر قرار ميدر برابر خطاهايي با زاو

رود، در گیرند و احتمال عملکرد غیر صحیح در اين حالت باال مي

-که الگوريتم پیشنهاد شده در اين مقاله با توجه به نتايج جدولحالی

صفر  ی سیگنال ولتاژی شروع خطا، حتي زماني که زاويه3 و 2های 

 .باشد نیز دارای عملکرد صحیح است

عملکرد الگوریتم پیشنهادی با سایر مقایسه  -4-3

 هاروش

بار با استفاده از فیلتر ديجیتال الگوريتم پیشنهادی حفاظت باس

ACUSUM ارائه شده  هایبهبود يافته، در مقايسه با ساير الگوريتم

 4در جدول  ای است.بار، دارای برتری قابل مالحظهبرای حفاظت باس

بار حفاظت باسهای با ساير روشی الگوريتم پیشنهادی نتايج مقايسه

  کنند، ارائه شده است.استفاده مي های گذرا مولفه که از
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400  
  

س
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2 

  2خطا در ناحیه  - 24/0 1 صفر - >>> 1 × صفر

30 ×  1<<< - 2خطا در ناحیه  - 24/0 1 صفر  

45 ×  1<<< - 2خطا در ناحیه  - 24/0 1 صفر  

90  × 2خطا در ناحیه  02/4 - - >>>1 1 صفر  
 

F10 
 

 

 
AB 
 

 

500 
3  

 صفر
×  خطای خارجي صفر صفر >>>1 >>>1 صفر صفر  

100 ×  خطای خارجي صفر صفر >>>1 >>>1 صفر صفر  

170 ×  خطای خارجي صفر صفر >>>1 >>>1 صفر صفر  
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 نتايج مقايسه الگوريتم پیشنهاد شده با ساير مراجع  -4جدول

 

-هايي همچون مدلبه قابلیت 4انجام شده در جدول ی در مقايسه

گذرا  هایی فرکانسسازی دقیق و صحیح پست به صورتیکه در بازه

اعتبار داشته باشد، نیازی به تشخیص نوع خطا قبل از تشخیص وقوع 

های شروع خطای سیگنال ولتاژ و خطا نباشد، به ازای تمام زاويه

-صحیح باشد، فرکانس نمونه های خطای باال دارای عملکردمقاومت

برداری مطابق شرايط واقعي انتخاب شده باشد و زمان عملکرد 

 الگوريتم، حداقل زمان ممکن باشد، توجه شده است. 

 نتیجه -5

 بارباس يداخل یخطا صیتشخبرای  يالگوريتم فوق سريعمقاله  نيدر ا

زايای از مارائه شد.  بهبود يافته ACUSUMفیلتر ديجیتال  با استفاده از

های ارائه شده قابل توجه الگوريتم پیشنهادی، در مقايسه با ساير روش
توان به سادگي ساختار، قابلیت اتکا و بار، ميبرای حفاظت باس

قابلیت عملیاتي شدن، سرعت عملکرد فوق العاده  %،100 حساسیت

ی بار با استفاده از اولین نمونهسريع )تشخیص خطای داخلي باس

های خطای باال و ويي صحیح تحت وقوع خطا با مقاومت، پاسخگخطا(

در اين مقاله، ديگر بارز  اشاره کرد. ويژگي ،ی شروع خطاييهر زاويه

  بار و خطای بِي است.تمايز میان خطای باس
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 ها سینو ریز

                                                
1 Adaptive Cumulative Sum 

  

 ]5[ های مقایسهمعیار

 

الگوریتم  ]16[ ]15[ ]6[

 پیشنهادی

سازی دقیق و صحیح مدل

 پست

× × × ×  

    ×  ی خطابندبه دسته عدم نیاز

بررسي در تمامي زوايای 

 وقوع خطای سیگنال ولتاژ

 ×    

ی بررسي در محدوده

وسیعي از مقدار مقاومت 

 خطا

× × × ×  

برداری تطابق فرکانس نمونه

 گیریبا تجهیزات اندازه

× ×  ×  

زمان تشخیص خطای 
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