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  چکیده:

در این مقاله روشی جهت حفاظت خطوط انتقال جبران شده با خازن سري ارائه شده است. استفاده ازحفاظت مقایسه فاز جهت 

اما به کار گیري آن در خطوط جبران شده سري به علت وجود  ،خطوط انتقال بدون جبران عملکرد نسبتا خوبی داشته است

 که به عنوان حفاظت خازن سري در برابر اضافه ولتاژهاي غیر مجاز MOVخازن در میانه خط و همچنین وجود عنصر غیر خطی 

تمال وقوع وارونگی ، عملکرد مناسبی را نداشته است. همچنین میزان و جهت جریان بار قبل از وقوع خطا و احاستفاده می شود

ولتاژ و جریان باعث عملکرد نامطلوب این روش در خطوط جبران شده سري خواهد شد. در این مقاله روش مقایسه فاز ترکیبی با 

انتخاب زاویه تنطیمی مناسب جهت عملکرد صحیح در برابر خطاهاي داخلی و خارجی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادي در 

  Matlabو در بارهاي مختلف عبوري از خط به کمک شبیه سازي هاي متعددي که توسط نرم افزار شرایط مختلف وقوع خطا 

انجام شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که در صورت انتخاب زاویه فاز مناسب براي عملکرد 

  فراهم شده است. MOVراه با روش، حفاظت صحیح و قابل اطمینانی براي خطوط جبران شده سري هم
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  مقدمه -1

، پایداري و قدرت هاي سیستم زمینهیکی از مهمترین مسائل در 

قابلیت اطمینان دو راه  و براي حفظ پایداريمی باشد.  قابلیت اطمینان

 پیش رو داریم یا باید از خطوط انتقال بطور موثر بهره برداري گردد و

راه حل اول بعنوان گزینه  .اضافه شود انتقال یا خطوط جدید به سیستم

مناسب تر از نظر اقتصادي و فنی می باشد. در این راستا جهت استفاده 

ساز هاي سري در سیستم  جبراناز ایده استفاده  ،بهینه از تجهیزات

خازن هاي سري در  . [1,2]انتقال به طور جدي توسعه یافته است

خطوط انتقال براي افزایش توان انتقالی، کنترل ولتاژ و کنترل توان 

- مجهز می MOVراکتیو نصب میشوند. معموال خازن ها به حفاظت 

باشند که به طور موازي با آنها قرار دارد و از وقوع اضافه ولتاژ ناگهانی 

پس از اینکه ولتاژ دو سمت خازن به  .کندجلوگیري می دو سمت خازن

حفاظت  .کندهدایت می MOV، (VREF) سطح ولتاژ معینی می رسد

MOV  به گونه اي است که وقتی حداکثر جریان مجاز از خط عبور می

ماکزیمم ولتاژ دو سمت خازن را در حد سطح ولتاژ حفاظتی  ،کند

، تخمینی براي مشخصه ولت ) 1رابطه ( .[3]طراحی شده نگه می دارد

  می باشد: MOVآمپر 
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این در است. نما  qولتاژ مبنا و  VREFجریان مبنا،  Irر این رابطه د

خطوط به علت وجود خازن در میانه خط و همچنین وجود عنصر غیر 

که به عنوان حفاظت خازن سري در برابر اضافه ولتاژهاي  MOVخطی 

باعث ایجاد مشکالتی در حفاظت دیستانس ، استفاده می شود غیر مجاز

نشده  جبرانسازي خطوط در که و دیفرانسیل خطوط انتقال می شود

از جمله وارونگی ولتاژ و جریان، عملکرد  مسائلی .شود نمی مشاهده

حفاظت اضافه ولتاژ خازن، خطاهاي بانک خازنی و جبران سازي سري 

مشکالت تحمیل شده به سیستم به جهت جبران سازي با خازن سري 

 اشتباه عملکرد یا و عملکرد عدم به است منجر ممکن، که هستند

 به سري شده جبران خطوط حفاظت .گردد خط هاي مرسوم حفاظت

کننده هاي سري در  جبران استفاده از عمده مشکالت یکی از عنوان

که این مستلزم  ارائه روش هاي حفاظتی قابل  خطوط انتقال می باشد.

 تاکنون می باشد. سري شده جبرانانتقال  اطمینان جدیدي در خطوط

 .است آمده بدست سیستمهاي موجود روي بر زمینه این در تجربیاتی

عملکرد رله روش هایی براي بهبود  [10-4]. در مقاالت از جمله

که با توجه به تغییر  ،شدهارایه  این خطوط حفاظت برايدیستانس 

امپدانس خط در زمان خطا به دلیل وجود جبران کننده سري حفاظت 

 .کرددچار مشکل می درخطوط جبران شده سري  دیستانس معمولی را

براي بهبود  تبدیل موجکنیز روش هایی بر مبناي  [11,12] در مقاالت

. شده استارایه جبران شده سري  وطخط در طرح حفاظت مرزي

رله جهت روش هایی براي بهبود عملکرد  [13,14]همچنین در مقاالت 

در مقاالت و  .شده استارائه  جبران شده سري وطخطحفاظت  در دار

در خطوط انتقال  به روش هاي حفاطت مقایسه فاز [18-15] منابع

را می توان به طور پرداخته شده است. روش هاي حفاظت مقایسه فاز 

کلی به دو دسته روش هاي حفاظت مقایسه فاز مجزا و حفاظت 

مقایسه فاز ترکیبی تقسیم کرد. در حفاظت مقایسه فاز مجزا، اطالعات 

 مربوط به زاویه هر فاز به طور جداگانه به انتهاي دیگر خط فرستاده و

 مقایسهدو روش حفاظت  با اطالعات زاویه همان فاز مقایسه می شود.

مقایسه فاز مولفه اصلی و حفاظت  شکل موج جریان دو سمت خط فاز

از روش هاي متعارف حفاظت مقایسه فاز مجزا  جریان دوسمت خط

می باشند. در حفاظت مقایسه فاز ترکیبی، ترکیبی از مولفه هاي 

جریان سه فاز تشکیل شده و براي مقایسه به انتهاي دیگر خط 

براي بکارگیري ترکیبی از جریان ها باید به دو نکته  فرستاده می شود.

اده در ترکیب مولفه هاي توجه نمود. از چه مولفه هایی براي استف

جریان استفاده نمود؟ نسبت هر مولفه متقارن به چه میزان باشد؟ به 

منظور انتخاب یک ترکیب جریان براي استفاده در حفاظت مقایسه فاز 

باید ترکیبی از مولفه هاي توالی جریان انتخاب شود که اختالف بین 

 دیک تر باشد.ي داخلی به صفر نزهاآن ها در طرفین خط به ازاي خطا

انجام شده براي حفاظت مقایسه فاز  وکار هاي  با توجه به بررسی ها

نتیجه  I2-I1/5فاز ترکیبی مقایسه حفاظت روش ترکیبی، استفاده از 

  انتقال حاصل می گردد.بهتري براي حفاظت خطوط 

و با  I2-I1/5 در این مقاله با استفاده از حفاظت مقایسه فاز ترکیبی

تعیین زاویه تنظیمی مناسب، حفاظت قابل اطمینانی را براي خطوط 

که جبران کننده سري در  MOVانتقال جبران شده سري همراه با 

 مختلف وسط خط انتقال نصب گردیده، ارائه شده که براي شرایط

  ، عملکرد درستی را از این روش حفاظتی شاهد خواهیم بود. خطا

  MOVسري همراه با  خط انتقال جبران شده -2

نشان داده  در این تحقیق مورد بررسیقدرت  سیستم )1( درشکل

که  MOVسري همراه با  خط انتقال جبران شدهشده، که شامل 



دو سو  و از جبران کننده سري در وسط خط انتقال نصب گردیده

اطالعات سیستم مورد مطالعه در جدول  می گردد، می باشد.تغذیه 

  .[19]) آورده شده است1(

  

  

  خط انتقال جبران شده از دو سو تغذیه :)1( شکل

 [19] اطالعات سیستم مورد مطالعه ):1جدول(

V=400kV ولتاژ منابع  

f=50Hz فرکانس سیستم قدرت  

300Km طول خط انتقال  

Z1=8.25+j94.5 Ω امپدانس توالی مثبت خط  

Z0=82.5+j308 Ω  امپدانس توالی صفر خط  

ZS1=1.31+j15 Ω امپدانس معادل توالی مثبت هر دو منبع  

ZS0=2.33+j26.6 Ω امپدانس معادل توالی صفر هر دو منبع  

13nF/km کاپاسیتانس توالی مثبت خط انتقال  

8.5nF/km کاپاسیتانس توالی صفر خط انتقال  

 میزان جبران سازي  %70 خط انتقال

  MOVپارامتر هاي  

Iref=1kA   

Vref=150kV   

exponent=23   

حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران  -3

  MOVهمراه با شده سري 

 فاز زوایاي است که پایلوت حفاظت نوعی فاز مقایسه حفاظت

 جریان زوایاي با را انتقال ترمینال خط یک به شونده وارد جریانهاي

 مورد در .کند می مقایسه خط همان سر دیگر به شونده وارد هاي

 همه به شونده وارد جریانهاي حفاظتی ناحیه در شده ایجادخطاهاي 

 خارج خطاهاي مورد در. بود خواهند فاز هم هم، تقریباً با ترمینال ها

 عملکرد حالت توان در حالت انتقال مورد در یا حفاظتی از ناحیه

 تقریباً ترمینال یک به شونده وارد سیستم، جریانهاي عادي

 به ترمینالهاي شونده وارد جریانهاي با فاز اختالف درجه 180داراي

جریان شارژ خط عامل مهمی براي ایجاد خطا در  .هستند دیگر طرف

مقدار زاویه فاز جریانهاي دو انتهاي خط در خطوط انتقال می باشد 

در خطوط که موجب عملکرد اشتباه در حفاظت مقایسه فاز می شود. 

ژ خازنی خط، امکان جبران شده سري به غیر از وجود جریان هاي شار

می باشد که موجب  دیگري نیز از عواملی مهموارونگی ولتاژ و جریان 

در خطوط انتقال جبران شده  مقایسه فازعملکرد اشتباه حفاظت 

و تعیین زاویه تنظیمی مناسب را براي مشخص نمودن  سري می گردد

خطاي داخلی از عملکرد عادي و خطاي خارجی دچار مشکل می 

شکل موج مجزاي  فاز مقایسهحفاظت حفاظت متعارف روش دو  نماید.

 مقایسه فاز مولفه اصلی جریان در دوو حفاظت  جریان دو سمت خط

عملکرد  MOVخطوط جبران شده سري همراه با  در سمت خط

 .مناسبی نداشته و قادر به شناسایی تمام خطاهاي داخلی نمی باشد

مناسب آنها بر در ادامه به شرح مختصر این دو روش و عدم عملکرد 

 مقایسهحفاظت روش . پرداخته شده است خطوط جبران شده سري

 خط سر در فاز سه جریانهايشکل موج جریان دو سمت خط  فاز

 یک عبوراز و جریان ترانسفورماتورهاي توسط برداري نمونه از پس

، و پس از انتقال توسط شده تبدیل مربعی بصورت گذر پایین فیلتر

 مقایسه المان در ،انتقال طرف دیگر خط به مناسب مخابراتی لینک

 هاي همپوشانی سیگنالمدت زمان میزان  به توجه شده با مقایسه فاز

 ، عملکرد عادي یا خطايداخلیخطاي  خط ابتدا و انتهاي جریان

شکل موج مربعی فاز ) 3در شکل ( .شود می داده تشخیص خارجی

براي خطاي سه فاز  Aجریان ابتدا، انتها و اختالف فاز بین آنها در فاز 

جبران انتقال  در ابتداي خط ثانیه 2/0در زمان  کهبا مقاومت صفر 

نشان داده شده است. همانگونه  ،رخ داده MOVشده سري همراه با 

اختالف فاز شکل موج مربعی  گردد،نیز مشاهده می ) 3شکل (که در 

درجه می باشد و  180جریان ابتدا و انتهاي خط نیز قبل از خطا برابر 

پس از خطا اختالف فاز شکل موج مربعی برابر صفر می شود. در این 

دو  روش با استفاده از مدت زمانی که اختالف فاز شکل موج مربعی

ادي و یا برابر صفر می شود، خطاي داخلی از عملکرد ع سمت خط

  خطاي خارجی تشخیص داده می شود. 

   
): شکل موج مربعی فاز جریان ابتدا، انتها و اختالف فاز بین 3شکل (

  Aآنها در فاز 



زاویه ، مقایسه فاز مولفه اصلی جریان در دوسمت خطحفاظت  در روش

 یک توسط از استخراج فاز مولفه اصلی جریان هاي دو سمت خط پس

با توجه سپس د و نشو می با یکدیگر مقایسه DFTنظیر مناسب روش

مولفه اصلی جریان هاي دو محاسبه شده بین اختالف زاویه میزان به 

، خطاي داخلی ی مناسب،تنظیمو مقایسه آن با زاویه سمت خط 

) 4در شکل ( .داده می شودتشخیص عملکرد عادي یا خطاي خارجی 

در  Cو  A ،Bاي به ترتیب اختالف فاز مولفه اصلی جریان هاي فازه

خطاي سه فاز در ابتداي خط و با مقاومت صفر  براي ابتدا و انتهاي خط

 70با میزان جبران سازي  MOVدر خط جبران شده سري همراه با 

در  که درصد توسط خازن سري که در وسط خط انتقال نصب گردیده

) 4همانگونه که از شکل ( رخ داده نشان داه شده است.ثانیه  2/0زمان 

مشاهده می گردد، اختالف فاز مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط 

درجه می باشد و  180براي هر فاز در عملکرد عادي تقریبا برابر 

ثانیه رخ می  2/0هنگامی که خطاي سه فاز با مقاومت صفر در زمان 

زمانی که در این روش  دهد این اختالف فاز تقریبا برابر صفر می گردد.

از مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط از زاویه تنظیمی اختالف ف

بیشتر باشد، خط در حالت عملکرد عادي و یا خطاي خارجی می باشد 

و زمانی که اختالف فاز مولفه اصلی جریان ابتدا و انتهاي خط از زاویه 

  تنظیمی کمتر باشد، خطاي داخلی در خط رخ داده است.

  

  
  

): اختالف زاویه مولفه اصلی جریان هاي ابتدا و انتهاي خط در 4شکل(

  Cو  A ،Bفاز هاي 

و ) اختالف فاز شکل موج جریان دو سمت خط 6) و (5در شکل (

براي جریان هاي سه فاز  سمت خط مولفه اصلی جریان دواختالف فاز 

که خطاي تک فاز به زمین   MOVدر خط جبران شده سري همراه با 

ثانیه در انتهاي خط که اختالف  2/0اهم در زمان  100با مقاومت 

درجه (خط پر بار) می  30زاویه بین منابع قدرت دو طرف خط برابر 

 )5همانگونه که از شکل ( باشد رخ داده است، نشان داده شده است.

 A مشاهده می گردد اختالف فاز شکل موج جریان دو سمت خط فاز

درجه می باشد و مقدار آن  180بعد از وقوع خطا نیز همچنان برابر 

) نیز مشاهده می گردد که 6صفر نگردیده و همچنین از شکل (

بعد از وقوع  سمت خط در دو Aفاز  مولفه اصلی جریاناختالف فاز 

درجه می باشد، که در محدوده عملکرد عادي و یا  170خطا برابر 

در نتیجه در این دو روش مرز عملکردي که . خطاي خارجی می باشند

، وجود شناسایی نمودبتوان تمام خطا هاي داخلی را از دیگر شرایط 

   .ندارد

  

  
): اختالف فاز شکل موج جریان سه فاز دو سمت خط براي 5شکل(

  عدم عملکرد صحیح

  
براي سه فاز دو سمت خط مولفه اصلی جریان ): اختالف فاز 6شکل(

  عدم عملکرد صحیح

  روش پیشنهادي -4

 حفاظت ، روشدر این مقاله پیشنهاديحفاظت مقایسه فاز  روش

براي خطوط  خط جریان دوسمت I2-I1/5 مقایسه فاز ترکیبی سیگنال

، حفاظتی در این روش .می باشد MOV جبران شده سري همراه با

دو سمت خط و  I2-I1/5سیگنال ترکیبی زاویه فاز پس از محاسبه 

محاسبه شده اختالف زاویه میزان با توجه به آنها با یکدیگر و  مقایسه

و مقایسه آن جریان هاي دو سمت خط  I2-I1/5بین سیگنال ترکیبی 

، عملکرد عادي یا خطاي خطاي داخلی ی مناسب،تنظیمبا زاویه 

 هاي در روشمهمترین چالش  .داده می شودتشخیص خارجی 

ی توان زاویه تنظیمی مناسب این است که آیا میمقایسه فاز حفاظتی 

خطاهاي داخلی از عملکرد عادي و یا خطاي خارجی  براي شناساي

این زاویه به گونه اي تعیین می شود که زمانی که اختالف  ؟ارائه نمود

 ،جریان ابتدا و انتهاي خط از آن بیشتر شده I2-I1/5مولفه ترکیبی فاز 

خط در حالت عملکرد عادي و یا خطاي خارجی بوده و در صورتی که 

جریان ابتدا و انتهاي خط از این  I2-I1/5 مولفه ترکیبیاختالف فاز 

زاویه کمتر باشد، خطاي داخلی در خط تشخیص داده شده و رله 



در  فرمان قطع را به کلید هاي قدرت دو طرف خط ارسال می نماید.

مولفه ترکیبی اختالف فاز  ،شرایط خطاي داخلی در بدترین بایدنتیجه 

I2-I1/5  از این مقدار کمتر بوده  شدهمحاسبه جریان ابتدا و انتهاي خط

جریان   I2-I1/5مولفه ترکیبی اختالف فاز  ازاین مقدار باید  و همچنین

خارجی تفاوت  هايعملکرد عادي و  خطاحالت ابتدا و انتهاي خط در 

با  .داشته باشد براي جلوگیري از عملکرد اشتباه یمحسوس و مطمئن

مشخص کردن زاویه تنظیمی مناسب در صورت امکان می توان توسط 

، سمت خط جریان در دو I2-I1/5مولفه ترکیبی مقایسه فاز حفاظت 

خطاي داخلی را از عملکرد عادي و یا خطاي خارجی در  خطوط 

در حالت ایده آل براي  تشخیص داد. MOVجبران شده سري همراه با 

 I2-I1/5مولفه ترکیبی عملکرد عادي و یا خطاي خارجی، اختالف فاز 

درجه و براي خطاهاي داخلی  180جریان ابتدا و انتهاي خط برابر 

در شرایط واقعی سیستم قدرت، به نظر می  برابر صفر درجه می باشد.

ه بتوان درج 90رسد با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی در عددي مثالً 

خطاهاي داخلی را از خطاهاي خارجی و عملکرد عادي سیستم را 

تفکیک کرد. اما به دلیل جریان عبوري از خط قبل از وقوع خطا و 

امکان تغییر جهت آن، وجود جریان هاي شارژ خازنی خط و همچنین 

امکان وارونگی ولتاژ و جریان در خطوط جبران شده سري، انتخاب این 

یمی) به سادگی صورت نمی گیرد و مهمترین چالش عدد (زاویه تنظ

شرایط براي  متعددشبیه سازي هاي با انجام  در این روش می باشد.

خطا، مکان خطا، مقاومت نوع شامل انواع مختلف که  خطا متفاوت

خطا، اختالف زاویه قدرت منابع دو طرف خط، زاویه شروع خطا، 

در خط انتقال که  تغییرات نسبت دامنه ولتاژ منابع دو سمت خط

براي تعیین زمان تنظیمی مناسب  MOVجبران شده سري همراه با 

نشان می دهد که در صورتی که زاویه تنظیمی در روش  ،انجام گرفته

درجه انتخاب گردد، در  150،جریان I2-I1/5مقایسه فاز مولفه ترکیبی

 عملکرد مناسبی را شاهد خواهیم بود.مورد بررسی تمامی شرایط 

ین با انجام شبیه سازي هاي متعدد براي انواع مختلف خطاهاي همچن

براي ارزیابی زاویه تنظیمی انتخاب شده، که شامل انواع که خارجی 

خطا، مکان خطا، مقاومت خطا، اختالف زاویه قدرت منابع نوع مختلف 

دو طرف خط، زاویه شروع خطا، تغییرات نسبت دامنه ولتاژ منابع دو 

سمت خط که خارج ناحیه حفاطتی خط انتقال جبران شده سري 

رخ داده است، مشاهده گردید که اختالف فاز مولفه  MOVهمراه با 

براي این نوع خطا ها همواره  سمت خط جریان در دو I2-I1/5ترکیبی 

درجه می باشد. در نتیجه می توان با در نظر  165بیشتر از مقدار 

درجه و در صورتی که اختالف فاز در روش  150گرفتن زاویه تنظیمی 

 150به مدت نیم سیکل کمتر از  I2-I1/5مقایسه فاز ترکیبی سیگنال 

صورت هیچگاه درجه باشد، رله فرمان تریپ صادر نماید که در این 

براي عملکرد  I2-I1/5سیستم حفاظتی مقایسه فاز ترکیبی سیگنال 

عادي و خطاي خارجی عملکرد نادرستی نخواهد داشت و همچنین به 

همچنین براي   درستی خطاي هاي داخلی را تشخیص خواهد داد.

اندازگیري همزمان اطالعات دو پایانه خط می توان از سیستم موقعیت 

و براي انتقال داده ها می توان از فیبر نوري  (GPS)یاب جهانی 

  استفاده نمود. 

  

  ارزیابی روش پیشنهادي -5

براي  یی کهشبیه سازي هابررسیها و برخی از نتایج  در این قسمت

جبران  انتقال براي خطوط پیشنهادي یحفاظتروش عملکرد بررسی 

انجام شده،  Matlabتوسط نرم افزارکه  MOVشده سري همراه با 

 I2-I1/5سیگنال ترکیبی ) اختالف فاز 7در شکل ( .ارائه شده است

براي خطاي سه فاز در ابتداي خط و با جریان هاي ابتدا و انتهاي خط 

ثانیه در خط جبران شده سري همراه با  2/0مقاومت صفر که در زمان 

MOV   همانگونه که مشاهده می گردد، نشان داده شده است. رخ داده

جریان ابتدا و انتهاي خط در  I2-I1/5سیگنال ترکیبی اختالف فاز 

درجه و هنگامی که خطاي سه فاز رخ  180عملکرد عادي تقریبا برابر 

در ادامه در شکل  می دهد این اختالف فاز تقریبا برابر صفر می گردد.

دا و انتهاي خط براي ) اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابت8(

اهم در انتهاي خط و در  10با مقاومت  ABg به زمین خطاي دو فاز

) اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 9شکل (

اهم در انتهاي  100با مقاومت  ABCg به زمین براي خطاي سه فاز

ثانیه رخ داده اند، نشان داده شده است. همانگونه  2/0خط که در زمان 

) نیز مشاهده می گردد، با در نظر گرفتن 9) و (8که در شکل هاي (

 I2-I1/5درجه براي اختالف فاز مولفه ترکیبی  150زاویه تنظیمی 

درستی می توان را به  ، این خطاهاي داخلیسمت خط جریان در دو

  شناسایی نمود.

  

  
): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 7شکل (

  در ابتداي خط به زمین براي خطاي سه فاز



 

): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 8شکل (

  دو فاز به زمینبراي خطاي 

 
): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 9شکل (

  سه فاز به زمینبراي خطاي 

جریان در دوسمت I2-I1/5 مولفه ترکیبی ) اختالف فاز 10در شکل (

که خطاي تک فاز به   MOVدر خط جبران شده سري همراه با  خط

ثانیه در انتهاي خط  2/0اهم در زمان  100با مقاومت  Aزمین در فاز 

درجه (خط پر  30که اختالف زاویه بین منابع قدرت دو طرف خط برابر

  بار) می باشد رخ داده است، نشان داده شده است.

  
): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 10شکل (

 Aخطاي تک فاز به زمین در فاز براي 

) مشاهده می گردد حتی در بدترین شرایط 10همانطور که از شکل (

پس از  جریان در دوسمت خط I2-I1/5خطا اختالف فاز مولفه ترکیبی 

درجه رسیده که با در نظر گرفتن زاویه تنظیمی  143خطا به مقدار 

، سمت خط جریان در دودرجه براي اختالف فاز مولفه ترکیبی  150

را می توان به درستی (بر خالف دو روش حفاظتی  این خطاي داخلی

) نیز 13) و (12)، (11در ادامه در شکل هاي ( قبلی) تشخیص داد.

با نتایج برخی شبیه سازي ها براي انواع مختلف خطاهاي خارجی که 

ثانیه رخ داده است  2/0در زمان  اهم با زمین در ابتداي خط 5مقاومت 

ه مشاهده می گردد، اختالف فاز نشان داده شده است. همانگونه ک

براي این خطا ها همواره بیشتر  سمت خط جریان در دومولفه ترکیبی 

  درجه می باشد. 165از مقدار 

  

): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 11شکل (

  سه فاز به زمین خارجی براي خطاي

  
): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 12شکل (

 به زمینبراي خطاي خارجی دو فاز 

  

): اختالف زاویه بین مولفه ترکیبی جریان ابتدا و انتهاي خط 13شکل (

  به زمینبراي خطاي خارجی تک فاز 

  نتیجه گیري -6

نتایج بررسی ها و شبیه سازي ها در مورد حفاظت مقایسه فاز در 

توسط نرم افزار که  MOVخطوط انتقال جبران شده سري همراه با 

Matlab با استفاده از حفاظت هاي  انجام گرفته، نشان می دهد که

مقایسه فاز شکل موج جریان دو سمت خط و مقایسه فاز مولفه اصلی 

جریان دوسمت خط نمی توان تمام خطاهاي داخلی در خطوط جبران 

به درستی تشخیص داد و بنابراین نمی را  MOVشده سري همراه با 

در  توان سیستم حفاظتی قابل قبولی را براي این خطوط ارایه نمود.

در دو سمت خط با   I2-I1/5روش حفاظت مقایسه فاز ترکیبی سیگنال 

در نظر گرفتن زاویه تنظیمی مناسب می توان تمام خطاهاي داخلی را 

از عملکرد عادي سیستم و خطاهاي خارجی به درستی تشخیص داد. 

 هايدر این تحقیق با بررسی ها و شبیه سازي براي انواع مختلف خطا

خارجی و عملکرد عادي سیستم در خط  هايخطاداخلی و همچنین 

 150، زاویه تنظیمی مناسب MOVانتقال جبران شده سري همراه با 



درجه پیشنهادي گردیده، که در تمامی شرایط بررسی شده عملکرد 

  .مناسبی را شاهد خواهیم بود
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