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 دهکیچ

گردد. تحت این شرایط، تابع قفل کننده نوسان تووان  ت موجب نوسان توان در شبکه میوقوع اختالالت و خطاها در شبکه قدر

شود. حال اگر طی نوسان توان، خطا رخ دهد رله باید از شرایط قفل خارج و دستور قطع را ارسوال  مانع از عملکرد رله دیستانس می

دهد. این روش های دیستانس ارائه میی نوسان توان در رلهنماید. این مقاله یک روش سریع با دقت بسیار باال برای تشخیص خطا ط

های های مودال ولتاژ و جریان از دید رله در هنگام خطاست. تغییرات مولفهبراساس محاسبه انرژی موج سیار محاسبه شده از مولفه

ان انرژی امواج سیار در هنگام خطا شود. میزشناسی ریاضیاتی با سرعت باال محاسبه میمودال ولتاژ و جریان به وسیله روش ریخت

شوود. بورای   نسبت به نوسان توان و شرایط عادی شبکه قدرت بسیار بیشتر است و از این موضوع برای شناسایی خطا استفاده موی 

 MATLABو  PSCAD/EMTDCنمایش درستی، دقت و سرعت باالی روش ارائه شده، انواع خطاها طی نوسان توان را با استفاده از 

دهد که این روش با دقت و ضریب اطمینان بسیار خوب تمامی خطاهوا  سازی شده است.  سرانجام، نتایج شبیه سازی نشان میهشبی

 نماید.ثانیه شناسایی میمیلی 1.2را در کمتر از 

 یدیلکلمات ک

 شناسی ریاضیاتی، شناسایی خطا، موج سیار، نوسان توان.رله دیستانس، ریخت

 

 مقدمه -1

شبکه قدرت از قبیلل ققلوخ خطلا، دزیلدزنی در خطلو        اختالالت در

انتقال، قطع ژنراتور ق یا از دست رفتن بارهلای بلگرب با لغ ترییلرات     

شلود، در االیکله تلوان    ناگهانی در توان الکتریکلی شلبکه قلدرت ملی    

مکانیکی قرقدی به ژنراتورها ثابت است. این شلرای  منرلر بله نوسلان     

سان توان انتقالی خواهد بود. فردلان   زاقیه رقتور شده ده نتیره آن نو

هرتگ  است. در چنین شرایطی  7الی  1این نوسان متریر ق در محدقده 

ها نسبت به ملابقی  ممکن است یک یا چند ژنراتور، زاقیه قلتاژ باس آن

درجله شلودده در اصلطاله بله ایلن االلت        180شبکه قدرت بیش از 

تلوان، االلت لرلگش    شود. اگر طی شرای  نوسان لرگش قطب گفته می

قطب رخ ندهد، نوسان تلوان پایلدار ق در صلورت ققلوخ االلت لرلگش       

قطب، نوسان توان ناپایدار است. نوسان تلوان ا لا از پایلدار ق ناپایلدار،     

آملد آن تعلعی    شود ده پیموجب  مزکرد نادرست رله دیستان  می
 شبکه ق برقز ناپایداری است.

لله دیسلتان   بایلد تحلت     های افاظتی شامل ربه طور دزی، رله

شرای  دینامیکی مانند نوسان توان پایدار، دستور قطع صلادر نکننلد ق   

به سیستا اجازه دهند تا به شرای  پایدار جدید برسد. بر همین اساس، 

های جدید برای جزوگیری از ارسلال  دننده نوسان توان در رلهتابع قفل

سلت. رقش مرسلو    دستور قطع ناخواسته طی نوسان توان تعبیه شده ا

دننده نوسان توان، استفاده از میگان سر ت ترییرات بلردار  در تابع قفل



 

 و کنترل سیستم های قدرتحفاظت تخصصی کنفرانس دهمین 
 1394دی ماه  30-29دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه تهران، 

 
 

2 

 

امپدان  توالی مثبت است، به طوریکه سر ت ترییرات امپدان  تلوالی  

مثبت در االت خطلا نسلبت بله شلرای  نوسلان تلوان، بسلیار بیشلتر         

 [.5-2است]

در  ین الال، اگلر طلی نوسلان تلوان خطلا رخ دهلد بایلد رلله          

دیستان  قادر باشد از االت قفل خارج ق پ  از تشخیص خطا، دستور 

به منظور ال مساله تشلخیص  قطع را به دزید فشار قوی ارسال نماید. 

توان آنهلا را  های مختزفی ارائه شده ده می خطا طی نوسان توان، رقش

دسته  4براساس پارامتر الکتریکی مورد استفاده برای شناسایی خطا به 

 تقسیا درد: دزی زیر 

های مبتنی بر سلیگنال  های مبتنی بر سیگنال جریان، رقشرقش

هلای  های مبتنی بر امپلدان  دیلده شلده ق رقش   توان الکتریکی، رقش

 مبتنی بر امواج سیار.

اسلتفاده از  ( 1  بارتنلد از:  انیل جر گنالیبلر سل   یمبتن هایرقش
 یمنفل  یلتلوا ابتلدا مولفله   رقش  نیل در ا[: 6]انیجر یمنف یتوالمولفه 

-ی، رله دستور قطع را ارسال مل محاسبه ق در صورت افگایش آن انیجر

رقش بله   نیل  مزکلرد ا  یرقش قابسلتگ  نینقا  ضع  ا مزهاز ج .دنمای

 [:7]انیل جر DCاسلتفاده از مولفله   ( 2 .[1] مکان ق مقاقمت خطاست

اسلت.  هر سه فاز  یبرا انیجر DCرقش محاسبه مولفه  نیا یاصز دهیا

به منگله ، از فازها از اد آستانه یکیدر  انیجر DCمولفه  گانیم تراقز

خطلا در فاصلزه دقر ق بلا مقاقملت بلاال       دهیهنگامرخ دادن خطاست. 

 اسلتفاده از ( 3. [1]سلت ین قابل اتکلایی  مزکرد  یرقش دارا نیا اشد،ب

 انیجر گنالیرقش س نی[: در ا8]یاتیاضیر شناسیختیر تحزیل زمانی

 ،یاتیاضل یر شناسلی خلت یر یبر اساس تئلور شده  یطراا زتریتوس  ف

. شلود یم سهیشده مقا نییآن با اد آستانه از قبل تع یق خرقج لیتحز

ده خرقجی این فیزترها متلاثر   رقش، الز  به ذدر است نیدر خصوص ا

 است. گاتیتره ریاز سا یناش هایگیق نو ختالالتا از
ر ت سل  یرگیل رقش انلدازه ( 1 :توان گنالیبر س یمبتن هایرقش

 راتییل بر سلر ت تر  یرقش مبتن نی[: ا9]ویق رادت ویتوان ادت راتییتر

ق  وینوسان توان، توان ادت ی. هنگا  خطا طباشدیم ویق رادت ویتوان ادت

آنها بله صلفر    نرخ ترییرات رهیدر نت مانند،یم یباق رییبدقن تر ویرادت

 از مولفه مقاقملت خل    پوشیرقش چشا نیا تمشکال از. دندیم لیم

مولفله   بیرقش محاسبه ضر( 2. تشبکه قدرت اس یسازانتقال ق ساده

در این رقش توان ادتیو سه فلاز   [:10]یسه فاز آن ویتوان ادت یفردانس

شود. سپ  ضرائب تبدیل فوریه سریع مربو  به مولفه آنی محاسبه می

شود. مقلدار  هرتگ( آن طی نوسان توان استخراج می 50فردان  اصزی )

افلگایش   درهنگا  ققوخ خطا نسبت به شرای  نوسان تلوان،  بایضراین 

ق در  مقاقملت بلاال   یخطاهلا  یبرا گیرقش ن نی. ایابدایی میقابل توجه

 .[1]ندارد ینی مزکرد قابل تعم ستان یفاصزه دقر از رله د

 لیبر تبد یرقش مبتن( 1 امپدان  دیده شده:بر  یمبتن هایرقش

فردان  -تحزیل زمان، ر این مقالهنویسندگان د یاصز دهی[: ا11موجک]

موجلک   لیتبلد امپدان  دیده شده توس  رله دیستان  با اسلتفاده از  

 بسلته قا اریبسل  هلا نیشل  نیب هیبه اختالف زاق  مزکرد این رقشاست. 

شلود، قلادر بله     کیل درجه نگد 180به  هیزاق نیا دهیطیاست ق در شرا

( 1: اریمواج سل بر اساس ا ییشناسا های. رقش[1]ستیخطا ن ییشناسا

 یطلره براسلاس انلرژ    نیل [: ا12]افتله یانتشلار   اریاستفاده از امواج س

موجلک،   لیتوسل  تبلد   یرقنلده ق برگشلت   اریامواج سل  افتهیاستخراج 

رقش  . اگرچله دنلد یمل  یینوسلان تلوان را شناسلا    یمتقارن ط یخطا

های اضافی برای اسلتخراج املواج سلیار از    مذدور جهت محاسبه مولفه

های قلتاژ ق جریان با یک سیکل قبلل از  اسبه شده سیگنالاختالف مح

هلای  لحظه ققوخ خطا استفاده شده است، اال آنکله، ایلن دلار مولفله    

های جریان ق دهد زیرا خود سیگنالناشی از خطا را دقیق به دست نمی

 قلتاژ با فردان  لرگش در نوسان هستند.
ی ملودال املواج   هلا در این مقاله با توسعه مطالعات بر رقی مولفه

شناسلی  سیار ق تحزیل آنها توس  رقش ترگیه ق تحزیل گرادیان ریخت

ریاضیاتی، انواخ خطا برای شلرای  گونلاگون شلامل خطلای متقلارن ق      

نامتقارن، خطا با مقاقمت باال، خطلا در فاصلزه بسلیار نگدیلک بله رلله       

دیستان  ق اختالف زاقیه مختز  مابین دق شلین دق سلر خل  انتقلال     

ده در شود. قابل ذدر استافاظت، طی نوسان توان شناسایی می مورد

های ناشی از خطا طی نوسان توان جهت این مقاله برای استخراج مولفه

شناسلی ریاضلیاتی   محاسبه امواج سیار در محل رلله، گرادیلان ریخلت   

 محاسباتی بکار گرفته شده است.

ه آن گرادیان ریخت شناسی ریاضیاتی ابگاری است دله بله قسلیز   

های یک سیگنال را نسبت به سایر نقا  آن متملایگ   پیوستگیتوان نا می

هلای ایرلاد شلده در     نمود. در اقیقت این ابگار نسبت بله ناپیوسلتگی  

سیگنال بر اثر خطلا اسلاس بلوده ق انلدازه خرقجلی آن متناسلب بلا        
های بسیار مها این ابگار، شود. از قیژگیترییرات سیگنال زیاد یا دا می

بودن اندازه خرقجی آن طی شرای  ماندگار ق باال بودن خرقجی آن دا 

شناسلی  طی شرای  گذرا است. در قاقع با اسلتفاده از گرادیلان ریخلت   

هلای گلذرای ناشلی از خطلا را بلا دقلت خلوبی        توان مولفهریاضی می

ده به دلیل سادگی ایلن رقش،  چنین شایان ذدر استاستخراج درد. ها

 های میکرقپرقسسوری فراها است.در رله سازی آنامکان پیاده

این مقاله در شلش بخلش گلردآقری شلده اسلت، در بخلش دق        

مفاهیا اساسی مربو  به امواج سیار مطره شده است ق در بخش سلو   

شناسلی ریاضلیاتی ق دلاربرد آن بلرای     به تئوری رقش گرادیان ریخلت 

رقش استخراج امواج سیار پرداخته شده است. سپ  در بخش چهلار ،  

گلردد. بخلش   پیشنهادی برای شناسایی خطا طی نوسان توان بیان می

-سازی ق نتایج مربو  به آن ق بخش ششا مربو  به نتیرله پنرا شبیه

 باشد.گیری می
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 امواج سیار -2

برطرف دردن سریع خطا، یک رقش موثر برای افل  پایلداری شلبکه    

بلا  ق  1980تلا   1970های  قدرت در شرای  ققوخ خطا است. طی سال

هلای   افگاری رلله  های سخت های میکرقپرقسسوری ق پیشرفت ظهور رله

های مبتنی بر امواج سیار از توجله بیشلتری برخلوردار    افاظتی، رقش

هلای اصلزی   های مبتنی بر مولفهها در مقایسه با رقششدند. این رقش

های جریان ق قلتاژ، دارای سر ت بلاالتری هسلتند. البتله ایلن      سیگنال

دله اسلتفاده از املواج سلیار بله دلیلل قجلود         ابل ذدر اسلت نکته نیگ ق

ها از نظلر  مزلی ق   هایی نظیر ابگارهایی برای تحزیل سیگنالمحدقدیت

های ترگیه ق قابزیت ا تماد مشکالتی داشت ده با رقی دار آمدن رقش

شناسی ریاضلیاتی ایلن   چون تبدیل موجک ق ریخت تحزیل سیگنال ها

 [.13دی برطرف شده است]ها نیگ تا اد زیامحدقدیت

های دریافتی ا ا از توان سیگنالبا ققوخ خطا در شبکه قدرت، می

قلتاژ ق جریان را از منظر زمانی به سه بخش دزی تقسیا نمود: قبلل از  
های دریلافتی در   خطا، هنگا  خطا ق پ  از برطرف شدن خطا. سیگنال

ای  خطا هستند هایی متاثر از شر هنگا  خطا ق پ  از خطا دارای مولفه

باشند. هنگامی ده خطا در شبکه قدرت ده به بخش اضافی معرقف می

رخ دهد، دق موج سیار رقنده ق برگشتی در خ  انتقال ایراد می شلود.  

های اضافی متاثر از ققوخ خطا بصورت تابعی از زمان ق مکان ق بر  مولفه

 ستند:اساس دق موج سیار رقنده ق برگشتی به صورت زیر قابل بیان ه
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∆u  ق∆i هلای اضلافی قلتلاژ ق جریلان ناشلی از خطلا        به ترتیب مولفه

شناسی ریاضیاتی به باشند ده در این مقاله بر مبنای گرادیان ریخت می

  سر ت انتشار موج سیار بلررقی خل   νچنین، اند. هادست آقرده شده

باشد ده بله صلورت زیلر    امپدان  مشخصه خ  انتقال می Zcانتقال ق 
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رقنده ق برگشتی به آسانی مطابق رقاب  بلاال بلا   مقادیر امواج سیار 

 آید. سر ت باال بدست می

سازی محاسبات ق افگایش سر ت در در این مقاله، به منظور ساده
شود. با ا مال ایلن تبلدیل،   تشخیص خطا از تبدیل دالرک استفاده می

ق صلفر   α ،βهای سه فاز قلتاژ ق جریان بله سله مولفله مسلتقل     مولفه

 [:14شود]ردند. تبدیل دالرک به صورت زیر تعری  میگتبدیل می
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 ، ماتری  تبدیل دالرک به صورت زیر است:T-1ده ماتری  
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های سه فاز قلتاژ ق جریان به قسیزه تبلدیل   پ  از تبدیل سیگنال

 ق صفر هر یک به دست خواهند آمد. α ،β های دالرک، مولفه

 شناسی ریاضیاتیگرادیان ریخت -3

شناسی ریاضیاتی ابگاری جهت تحزیل سلیگنال در الوزه زملان    ریخت

ریه های مرسو  تحزیل سیگنال همچون تبدیل فواست ق برخالف رقش

ق تبدیل موجک دارای بار محاسباتی دمی است ق همین موضوخ سبب 

[. 17-15ها داشته باشلد] شود تا سر ت باالتری نسبت به این رقشمی

اپراتورهای محاسباتی اساسی استفاده شده در ریخت شناسی ریاضیاتی 

 g(x)ق  f(x) بارتند از جمع، تفریق، مادگیما ق مینیما. در ابتدا توابع 
شلوند. بلر ایلن    تعری  ملی  تیب سیگنال قرقدی ق  نصر ساختاریبه تر

شناسلی  ترین توابلع ریخلت  ق انقباض ده اساسی اساس، دق تابع انبسا 

-( تعری  ملی 11( ق )10بر  رقاب  ) ریاضیاتی هستند به ترتیب مبتنی

 شوند:

(10    )
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هلای مربلو  بله سلیگنال     به ترتیب به  نوان دامنله  Dgق  Dfده 

قرقدی ق مرمو ه  نصر ساختاری اسلت. مرمو له  نصلر سلاختاری،     

-ها را استخراج ق ذخیره میتابعی است ده به  نوان یک داقشگر نمونه

دند. انتخاب طول مرمو ه  نصر ساختاری، بسته به نلوخ اتتشاشلاتی   

ان نمونه هر چه طلول ایلن  نصلر    دارد ده مورد مطالعه هستند. به  نو

شناسلی ریاضلیاتی توانلایی بیشلتری در دشل       دوچکتر باشد، ریخلت 
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های با فردان  باالتر خواهد داشت ق بالعک . به طور دزی طلول  مولفه

های موجلود فیزتلر شلده در یلک     مرمو ه  نصر ساختاری تعداد داده

 [.18-15نماید]پنرره داده را مشخص می

شناسللی بسللیار مهللا ق دللاربردی ریخللت هللایاز جمزلله قیژگللی

ریاضیاتی، امکان تحزیل دیفرانسیزی سیگنال است. بله بیلان دیگلر، بلا     

ای تلوان ترییلرات لحظله   شناسلی ملی  استفاده از ابگار گرادیلان ریخلت  

سیگنال را دنبال نمود. با استفاده از دق تابع اصلزی انبسلا  ق انقبلاض،    

اده ق ابتدایی آن  بارتست از شناسی ریاضیاتی در فر  سگرادیان ریخت

اختالف بین خرقجی انبسا  یافته ق انقباض یافته سیگنال ملورد نظلر،   

مبتنی بر یک مرمو ه  نصر ساختاری از پیش تعین شده ق به صلورت  

 [:17,18شود]زیر تعری  می

(12                       ))()()( gfgffG  

پلذیری  شناسلی تفکیلک  ریخلت  در این مقاله از الگوریتا گرادیان

-های گذرا ق الذف مولفله  در استخراج مولفه (MMGA)چندسطحی 

های ماندگار سیگنال قرقدی استفاده شده است. این الگوریتا بصلورت  

 شود:زیر تعری  می

(13      )            a

g

a

g

a

g   MMGA(f) 

(14   )))(())(( 11 xgxg aaa

g



   

(15   )))(())(( 11 xgxg aaa

g



   

g+  قg- هلای  به ترتیب  نصر ساختاری استفاده شده برای استخراج لبه
دله بایلد    MMGAتعداد مراالل   aافگایشی ق داهشی سیگنال است. 

-برابر با یک است ده در ایلن  aباشد. در این مقاله مقدار اجرا شود، می

چنلین، طلول  نصلر    . هلا [18]همان سیگنال قرقدی است 0ρصورت 

 در نظر گرفته شده است. 4بر با ساختاری برا

 گرادیان از استفاده با سیار امواج استخراج -3-1

 ریاضیاتی شناسیریخت

( 7های مودال قلتاژ ق جریان، با استفاده از رقاب  )پ  از محاسبه مولفه

پللذیری شناسللی تفکیللکقسللیزه الگللوریتا گرادیللان ریخللت(، بلله8ق )

از ملدها بلا دقلت     ، ترییرات جریان ق قلتاژ هریلک (MMGA)چندگانه

شود. ایلن الگلوریتا فیزتلری اسلت دله شلرای        بسیار باال استخراج می

های االت گذرا ماندگار ق نوسان توان را در خرقجی اذف ق تنها مولفه

دهلد. بله   باشد را در خرقجی نشان میده مد نظر رقش پیشنهادی می

را در  بارت دیگر الگوریتا معرفی شده، تنها ترییرات سلیگنال قرقدی  

( موج سیار رقنده برای هلر  5سازد پ  طبق رابطه )خرقجی نمایان می

یک از مدهای بدست آمده با استفاده از ترییرات محاسبه شلده توسل    

 .گرددالگوریتا ارائه شده، محاسبه می

ی سله فلازی بلا    خطلا رقند استخراج املواج سلیار،   برای مشاهده 

نوسان توان، در خل   دیزومتری طی  212اها در فاصزه  100مقاقمت 

دهد. خطلا طلی نوسلان    رخ می (3)نشان داده شده در شکل  1انتقال 

شکل قلتاژ، جریان ق موج سیار مولفه دهد. ثانیه رخ می 7توان در زمان 

α  (1)طلور دله در شلکل    نشان داده شلده اسلت. هملان    (1)در شکل 

بسیار شود، مقدار امواج سیار طی نوسان توان دارای مقادیر مشاهده می

یابد. بلا  گیری میجگئی است قلی به هنگا  خطا به یکباره افگایش چشا

توان با استفاده از امواج سیار ققوخ خطلا  توجه به این ترییرات زیاد، می

 را تشخیص داد.
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ج(  αجریان مولفه ب(  αمولفه  : الف( ولتاژ( 1)شکل 

 ثانیه 04/7تا  95/6از لحظه  αموج سیار مولفه 

 ( ثانیه 7) زمان اعمال خطا 
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 ساختار پیشنهادی -4

ساختار پیشنهادی در این مقاله برای شناسایی خطا طی نوسلان تلوان   

فلاز در   های قلتاژ ق جریان هلر سله  بدین صورت است ده ابتدا سیگنال

دیزلوهرتگ، بصلورت گسسلته     10بلرداری  محل رله بلا فردلان  نمونله   

های دریافتی دریافت ق با استفاده از تبدیل ماتری  ثابت دالرک، نمونه

شلوند. در ایلن الوزه، ترییلرات قلتلاژ ق      به اوزه مودال انتقال داده می

شناسلی  های مودال به قسلیزه الگلوریتا گرادیلان ریخلت    جریان مولفه

پذیری چندسطحی اسلتخراج ق بلر مبنلای ایلن ترییلرات ق بله       یکتفک

ق صفر ناشلی از خطلا    α ،β(، امواج سیار در مدهای 5دارگیری رابطه )

گردد. پ  از محاسبه امواج سیار ، انرژی موج سیار در هلر  محاسبه می

( ثانیهیک میزینمونه )معادل  10پنرره داده ده در این مقاله طول آن 

 شود.( محاسبه می16شده است، مطابق رابطه )در نظر گرفته 

(16                                      )
2

10

10, jj wE 

Wj مودال  مقدار موج سیار برای مولفهj ا  است. شناسایی خطا بر

پذیرد ده انرژی موج سیار هر سه مولفه ملودال بلا   این اساس انرا  می
گردد. دیاگرا  این رقش به ایی مقایسه مییکدیگر جمع ق با اد آستانه

ده نشان داده شده است. الز  به ذدر است (2)صورت خالصه در شکل 

در این مقاله، اد آستانه بر مبنای اداقل میگان انرژی در میلان همله   

 1500موارد خطا ق شرای  خطا محاسلبه گردیلده ق  لدد آن برابلر بلا      

 است.

 سازی و بحثنتایج شبیه -5

سمت، رقش ارائه شده برای شناسایی خطا طلی نوسلان تلوان    در این ق

برای شرای  گوناگون شامل خطای متقارن ق نامتقارن، خطا با مقاقملت  

سلازی ق  باال ق خطا در فاصزه بسیار نگدیلک بله رلله دیسلتان  شلبیه     

ق  PSCAD/EMTDCهلای  آزمایش شده است. بلا اسلتفاده از برنامله   

MATLAB لگوریتا پیشنهادی اجرا ملی سازی ق اشبکه قدرت شبیه-

بلا   (3)سازی رقش، شبکه نشلان داده شلده در شلکل    شود. برای پیاده

[ 6مرجلع ]  1استفاده از مشخصات ق اطال ات ارائله شلده در ضلمیمه    
سازی با مدل شود. تنها ژنراتور شبکه قدرت در این پیادهسازی میشبیه

ی شلده اسلت.   سلاز دننده ق تحریک شبیهدامل به همراه اجگای دنترل

ترانسفورماتور از طریق خ  انتقال دق ملداره بلا طلول    -ژنراتور Mشین 

متصل شده اسلت. در ایلن مقالله از     Nدیزومتر به شین بینهایت  320

سازی خطو  انتقلال اسلتفاده شلده    مدل قابسته به فردان  برای مدل

در ثانیه  6/0است. برای بررسی ق ارزیابی رقش ارائه شده، ابتدا در زمان 

دهد. سپ  این خل  بله قسلیزه    خطای سه فاز متقارنی رخ می 2خ  

شلود. هملین املر موجلب     سیکل بی برق می 5پ  از  4ق  3دزیدهای 

ق قفل شلدن رلله دیسلتان  نشلان داده      1نوسان توان در خ  انتقال 

شود. طی شرای  نوسان توان، خطای دیگلری در  می (3)شده در شکل 

این هنگا  باید رلله دیسلتان  از االلت     دهد، دررخ می 1خ  انتقال 

 قفل خارج شود ق خطا را شناسایی ق دستور قطع را ارسال نماید.

به منظور در نظر گرفتن شرای  مختز  شبکه نمونه برای ارزیلابی  

در نظر گرفته شده  (1)های مختزفی در جدقل رقش ارائه شده، سناریو

مزله مقاقملت خطلا،    از ج (1با درنظر گرفتن متریرهای جلدقل ) است. 

سلناریو بلرای    300، مکان خطا از رله دستان ، نوخ ق زمان ققوخ خطا 

 ارزیابی رقش پیشنهادی تولید ق مورد آزمایش قرار گرقته است.

سناریو بیان شلده در   300سازی شبکه قدرت برای با انرا  شبیه 

 (2)در جلدقل   ( ق مشاهده نتایج،  مزکلرد رقش پیشلنهادی  1جدقل )

های انرا  شده، مقدار آستانه بلرای  سازیشده است. پ  از شبیهآقرده 

در نظر گرفته شلده   1500های مودال ، مرموخ انرژی موج سیار مولفه
است. این  دد ااصل میانگین بیشترین مقلدار انلرژی نوسلان تلوان ق     

 دمترین مقدار انرژی موج سیار در لحظه ققوخ خطاست.
 

 
دی برای شناسایی خطا طی ( : ساختار روش پیشنها2شکل )

 نوسان توان
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 ( : شبکه قدرت نمونه3شکل )

 

 ( : سناریوهای شبکه قدرت برای ارزیابی روش پیشنهادی1جدول )

 نوخ خطا

مکان خطا از 
 رله دیستان 

)درصد از خ  
 انتقال(

مقاقمت 

 خطا

 )اها(

زمان ققوخ 

 (زاقیهخطا )
 تمامی سناریوها

AG, BG, 

CG, AB, 

BC, CA, 

ABG, BCG, 

CAG, ABC 

٪0  
٪33 

٪66 

0.01 

100 

 180تا  0از 
درجه با 

 45های گا 
 اییدرجه

 10)نوخ خطا(×

 3)مکان خطا(×
 2)مقاقمت خطا(×

 5)زمان ققوخ خطا(
300 = 

 

( برای شناسایی 1نتایج شبیه سازی سناریوهای جدول )( : 2جدول )

 خطا طی نوسان توان
ادادثر زمان 

 تشخیص خطا
  ثانیه()میزی

تعداد سناریوهای 

دارای  مزکرد 
 ناصحیح

تعداد سناریوهای 

دارای  مزکرد 
 صحیح

 نوخ خطا سناریوها

1.1 0 30 30 AG 

0.7 0 30 30 BG 
1.2 0 30 30 CG 
0.8 0 30 30 AB 

0.9 0 30 30 BC 
0.9 0 30 30 CA 
0.7 0 30 30 ABG 
0.8 0 30 30 BCG 
0.8 0 30 30 CAG 
0.8 0 30 30 ABC 

 

 مزکرد رقش پیشنهادی را بلرای انلواخ    (6)ق  (5)، (4)های شکل

 (4) خطا طی نوسان تلوان در شلکل  دهد. خطاهای بیان شده نشان می

در شکل  ،اها 100خ  انتقال با مقاقمت  33٪در فاصزه  1.14در زمان 

در  اها ق 100خ  انتقال با مقاقمت  66٪ در فاصزه 1.14( در زمان 5)
 100خ  انتقال با مقاقملت   0٪در فاصزه  1.1425در زمان  (6شکل )

-ها به قضوه مشلاهده ملی  موج با توجه به رفتار شکلدهد. رخ میاها 

شود ده مقدار مرموخ انرژی موج سیار در هنگا  ققوخ خطا نسلبت بله   

شود ق شناسایی شرای  نوسان توان از اد آستانه تعیین شده بیشتر می

دهد ده این رقش برای نشان می (2)پذیرد. نتایج جدقل خطا انرا  می

تمامی شرای  ق خصوصیات شبکه قدرت ق خطا  مزکرد بسیار مناسبی 

-ثانیه شناسایی میمیزی 1.2تمامی خطاها را در زمانی دمتر از  ق دارد

 دند.
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فاز ج( فاز ب( جریان سهالف( ولتاژ سه( : 4شکل )

های مودال و انرژی کل د( انرژی موج سیار مولفه

سیگنال ارسال دستور قطع هنگام خطای سه فاز 

 متقارن طی نوسان توان. 
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فاز ج( فاز ب( جریان سهالف( ولتاژ سه( : 5شکل )

های مودال و انرژی کل د( انرژی موج سیار مولفه

طی  AGسیگنال ارسال دستور قطع هنگام خطای 

 نوسان توان 
 

شود، مقدار انرژی موج مشاهده می سازیدر نتایج ااصل از شبیه

ایی دارد سیار مولفه صفر تنها در خطاهای زمین شده مقادیر قابل توجه

 قلی این انرژی در هنگا  خطای دقفاز تیر زمین شده ق خطای سه فاز
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فاز ج( فاز ب( جریان سهالف( ولتاژ سه( : 6شکل )

های مودال و انرژی کل د( انرژی موج سیار مولفه

طی  BCسیگنال ارسال دستور قطع هنگام خطای 

 .نوسان توان
 

متقارن مقادیر بسیار دوچکی دارد ده در جدقل با صفر نشان داده شده 

 BCق  AGشاهده نتایج، برای دق نوخ خطلای  است. از طرفی دیگر با م

دارای مقلادیر هلا انلدازه بلا      βق  αانرژی موج سیار یکی از دق مولفه 
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مقادیر طی نوسان توان ق شرای   ادی شلبکه قلدرت اسلت. بله طلور      

توان مشاهده نملود دله انلرژی ملوج سلیار      می AGمثال، برای خطای 

های گلذرایی را در  التا AG، مقادیر انددی دارد. زیرا خطای βمولفه 

های سه فاز ایراد می نمایلد دله بلا انتقلال بوسلیزه تبلدیل       شکل موج

قادر به نمایش خطلا طلی نوسلان تلوان نیسلت قللی        βدالرک، مولفه 

 دهند.ق صفر به خوبی خطا را نشان می αهای انرژی موج سیار مولفه

 گیرینتیجه -6

هلای  ر مولفله در این مقاله یک رقش سریع بر اساس انلرژی ملوج سلیا   

مودال برای خارج دردن رله دیستان  از شرای  قفل ارائه شلده اسلت.   

در شرای  نوسان توان، رله دیستان  توس  این رقش قادر به تشخیص 

بلرداری  نمونله های مودال قلتلاژ ق جریلان   باشد. در ابتدا مولفهخطا می

از  رله دیستان  محاسبه ق ترییرات جریان ق قلتاژ ناشلی  شده در محل

شناسی ریاضیاتی بدسلت  های مودال توس  رقش ریختخطا در مولفه

. سپ  به قسیزه مرموخ انرژی ملوج سلیار هلر سله مولفله      آمده است
رقش ارائله  پذیرفته است. مودال، تشخیص خطا طی نوسان توان انرا  

باشلد. ایلن رقش   شده دارای ضریب اطمینان ق سر ت بسلیار بلاال ملی   

های مختز  از جمزله مقاقملت خطلا،    ق قیژگیتمامی خطاها با شرای  

ثانیله  میزلی  1.2را در دمتلر از   زملان ققلوخ خطلا   فاصزه خطا از رله ق 

 شناسی ریاضیاتیدهد. همچنین به دلیل استفاده از ریختتشخیص می

سلازی ایلن رقش سلاده ق    ، پیلاده برداری پلایین ق استفاده از نرخ نمونه

 پذیر است.امکان
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