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 دهکیچ

اده از امپدانس توالی مثبت از محل رله تا محل خطا استت  ایتن امپتدانس در    های دیستانس مبتنی بر استفاساس عملکرد رله

کند مسئله شکل مواجه میباشد  از جمله مواردی که تخمین امپدانس را با مشرایط عادی با دقت باالیی قادر به تخمین امپدانس می

تواند باعث اشتباه رله دیستانس در تخمین امپدانس گردد  عالوه بر این تغییرات زاویه بین منابع مقاومت خطا است  مقاومت خطا می

های یک سمت خط جهت تخمین امپدانس متقابتل  گذارند  روش پیشنهادی استفاده از دادهنیز در مقدار امپدانس تخمینی تاثیر می

های توالی صفر و مثبتت  باشد  برای محاسبه امپدانس متقابل نیاز به امپدانسهای دیستانس میبین فازها برای تنظیم امپدانسی رله

تتوان  گردد و با تخمین امپدانس تتوالی صتفر از روی  ن متی   محاسبه میدیستانس مثبت توسط رله  امپدانس توالی است که مقدار

دهد که روش پیشنهادی با دقت رد  نتایج بدست  مده از شبیه سازی شبکه در شرایط مختلف نشان میامپدانس متقابل را محاسبه ک

 بسیار باالتری نسبت به امپدانس توالی مثبت قادر به تخمین امپدانس و مکان یابی خطا است 

 خطوط انتقال –مقاومت خطا  -امپدانس تخمینی –امپدانس متقابل  –رله دیستانس : یدیلکلمات ک

 مقدمه -1

به  انتقال خطوط در اصلی حفاظت عنوان به دیستانس هایرله

 در موجود هایمحدودیت وجود به[  با توجه 1روند ]می کار

 ظرفیت حداکثر در خطوطاغلب جدید،  خطوط احداث زمینة

 کاهش سبب امر این  گردندمی برداری بهره ممکن انتقالی

ذا باید رله ل [ 2] است شده قدرت سیستماطمینان  حاشیة

دیستانس به درستی خطا را تشخیص داده و در مدت زمان 

 معین با کمترین تاخیر بتواند بخش خطا را از شبکه جدا نماید  

روش مرسوم تشخیص محل خطا استفاده از امپدانس توالی 

باشد  رله دیستانس با محاسبه این امپدانس و مقایسه مثبت می

  ]1[ دهدخطا را تشخیص می ،از پیش تنظیم شده  ن با مقادیر

باعث اشتباه در عملکرد رلة دیستانس  تواندمیکه ی از عوامل

مقدار   است تکفاز هایخطا در خطا گتردد، وجتود مقاومت

یان فازهای مایجاد شده قوس مشخصات خطا به  مقاومت

در مورد   بخش های زمین شده بستگی داردقدرت و  سیستم

  :جتود داردومهم دو مستئله  خطا مقاومت

انتدازة ایتن مقاومت از دید سیستم حفاظتی نامشخص  (1

  است

بر تواند دو سو تغذیه وجود این مقاومت می های ازدر شبکه (2

 [ 3] موثر باشدرله  توسطگیری شده اندازه راکتانس

گذارد و ممکن است خطا در امپدانس تخمینی تاثیر می مقاومت

در ناحیه دیگری سط رله توخطای رخ داده در یک ناحیه، 

تشخیص داده شود  در شبکه از یک سو تغذیه مقاومت خطا 

در  ؛گذاردفقط در قسمت حقیقی امپدانس تخمینی تاثیر می

عالوه بر ، مقاومت خطا های از دو سو تغذیهدر شبکه حالیکه

تاثیر  نیز موهومی امپدانس تخمینی قسمت حقیقی در قسمت

های جود اختالف فاز بین جریانو این پدیدهدلیل  گذار است 

 [  1] خط به محل خطا می باشدسمت دو جاری شده از 
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مربوط به مشکل جهت حل  1[، از طرح حفاظت تطبیقی4در ]

با توجه در مقاله اشاره شده،  مقاومت خطا استفاده شده است 

 ازای به ،است نامشخص مقدار یک اخط مقاومت مقداربه اینکه 

متناظر با  ن  خطا، مقاومت برای تعیین شده ه ایمحدود

 رلة  لبه مشخصة ایده که  یدمی دست به ایمشخصه

روش دیگری مبتنی بر [ نیز 5است  در ] موسوم دیستانس

حفاظت تطبیقی برای مسئله مقاومت خطا بیان شده است  در 

روش پیشنهاد شده از هوش مصنوعی برای تعیین مرزهای 

  استفاده شده است  لمشخصه ایده

متقابل جهت تنظیم رله دیستانس در خطوط  از امپدانس ،[6در ]

برای این تک مداره جبران شده سری استفاده شده است  

های دو سمت خط جهت تخمین امپدانس متقابل از دادهمنظور 

رله مربوط به  [6]مورد استفاده در  استفاده شده است  مشخصه

ا مشخصه با توجه راکتانسی است و با در نظر گرفتن مقاومت خط

به شرایط در جهت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد دوران داده شده 

 است 

های گذشته از امپدانس توالی همانگونه که اشاره شد، در روش

این شد، در حالیکه در مثبت برای تعیین محل خطا استفاده می

-مقاله از امپدانس متقابل برای تنظیم رله دیستانس استفاده می

[ که 6بر خالف ]امپدانس متقابل ن برای محاسبه همچنیگردد  

های دو سمت خط برای این منظور استفاده نموده، در این از داده

برای این   استفاده شده استهای یک سمت خط از دادهمقاله 

باشد که می خط های توالی مثبت و صفرنیاز به امپدانس منظور

-ل محاسبه میبا بدست  مدن این دو امپدانس، امپدانس متقاب

شود که روش پیشنهادی گردد  با نتایج بدست  مده مشخص می

نسبت به روش مرسوم با دقت بیشتری قادر به تخمین امپدانس 

روش پیشنهادی نسبت به نتایج نشان خواهد داد که باشد  می

مقاومت خطا و تغییرات زاویه بین منابع، در مقایسه با روش 

 دهد  تخمینی را ارائه میمرسوم با دقت باالیی امپدانس 

  امپدانسی هایتوالی  وردن بدست -2

Vax

Vbx

Vcx

Vay

Vby

Vcy

Iax

Ibx

Icx

Za

Zb

Zc Zbc

Zab

Zac

 
 (: مدار معادل خط انتقال تک مداره1شکل )

و نوشتن روابط سه فاز برای این  1با در نظر گرفتن شکل 

 سیستم داریم:

(1) 
V = Z I + Z I + Z I + Vax a ax ab bx ac cx ay

V = Z I + Z I + Z I + V          bx ab ax b bx bc cx by

V = Z I + Z I + Z I + Vcx ac ax bc bx c cx cy

 

های خودی مقادیر امپدانس Zc و Za، Zbاین رابطهدر 

 Zab ،Zac،Zbcهستند  مقادیر  cو  a ،bفازهای 

 باشند ف میبین فازهای مختلهای متقابل انسامپد

V]( را به صورت 1رابطه ) = [Z][I ]+ ]x ] [Vyx توان بیان می

]کرد   ]Z :معادل است با 

(2 )             

Z Z Za ab ac

[Z] = Z Z Zab b bc

Z Z Zac bc c

 
 
  
 

 

 توان بیان کرد:میرا به صورت زیر نیز  (2)اتریس م

(3 )                  
Z Z Zs m m

[Z] = Z Z Zm s m

Z Z Zm m s

 
 
  
 

 

 شود:به صورت زیر بیان می 012Zهای امپدانس ماتریس توالی

-1
[Z ] = ([A] )[Z][A]012  

(4)  

Z + 2Z 0 0s m

= 0 Z - Z 0s m

0 0 Z - Zs m

 
 
  
 

 

Z (4)در  = Z + 2Z0 s m و Z = Z - Z1 s mباشد می 

A  شودتبدیل است که به صورت زیر بیان میماتریس: 

(5)                                

1 1 1

2
[A] = 1 a a

2
1 a a

 
 
 
  
 

 

a  1معادل است با 120a   0وZ ،1Z  2وZ به ترتیب

 باشند های توالی صفر ، مثبت و منفی می امپدانس

توان امپدانس متقابل بین دو فاز را محاسبه کرد که ( می4از )

 معادل است با:

(6)                     
Z - Z0 1Z =m

3
 

دانس متقابل ( مشخص است برای محاسبه امپ6از ) همانطور که

 باشد  های توالی مثبت و صفر مینیاز به امپدانس
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 خطا شرایط در متقابل امپدانس محاسبه -3

 امپدانسمحاسبه  از پیشنهادی، روش دربا توجه به اینکه 

، شودمی استفاده دیستانس رلهدر  تعیین محل خطا برای متقابل

  شوددر این بخش به نحوه محاسبه امپدانس متقابل اشاره می

دهد که خطای تکفازی در  ن رخ مدل خطی را نشان می 2شکل 

که در  YRو  XRهای خط نشان داده شده توسط رلهداده است  

1Zامپدانس شود  اند، حفاظت میدو انتهای خط قرار گرفته x ،

تا محل خطا  XRتخمینی از محل رله  مثبت مقدار امپدانس

1Zاست   x :معادل است با 

(7                                          )
VaxZ =1x

I + KIax 0x
 

یابی خطا ( برای تخمین امپدانس و مکان7در روش مرسوم از )

 در  ن شود  کهاستفاده می
Z - Z0 1K =

Z1
 است و در نتیجه 

 داریم:

(8                   )                                
Z0 = K +1
Z1

 

های توالی مثبت و صفر مقادیر امپدانس 1Z و 0Z مقادیر

( نسبت امپدانس 8  با توجه به اینکه در )دنباشکل خط می

توان از این است، لذا می K+1توالی صفر به مثبت برابر مقدار 

در شرایط خطا استفاده  امپدانس توالی صفر تخمینرابطه برای 

کرد  در واقع با بدست  وردن امپدانس توالی مثبت در شرایط 

، امپدانس توالی صفر در شرایط  K+1خطا و ضرب  ن در مقدار 

توان امپدانس ( می6 ید و سپس از طریق رابطه )خطا بدست می

 متقابل را در شرایط رخداد خطا محاسبه کرد 

Vax

Vbx

Vcx

Vay

Vby

Vcy

Ia

Ib

Ic

Vf

If

Zmx

Z1x

Zmx

Zmx

BUS X BUS Y 
 مداره در شرایط خطای تکفازخط تک  (:2شکل )

 تاثیر مقاومت خطا در امپدانس تخمینی -4

 

تواند باعث اشتباه همانطور که قبال اشاره شد، مقاومت خطا می

 یدر عملکرد رله دیستانس گردد  اگر مقاومت خطا مقدار بزرگ

-، رله خطای رخ داده را در ناحیه دیگر تشخیص میداشته باشد

شود  در ین مسئله باعث از دست رفتن هماهنگی میدهد و ا

های از یک سو تغذیه، مقاومت خطا فقط در قسمت شبکه

 گذارد حقیقی امپدانس تخمینی تاثیر می

V Z I + R Ix 1x x f xZ = =seen
I Ix x

 

(9     )= Z + R = (Re(Z ) + R ) + Im(Z )1x f 1x f 1x 

یستانس است  امپدانس دیده شده توسط رله د Zseen (9در )

Vx  وI x   1به ترتیب ولتاژ و جریان در محل رله استZ x  و

R f تا محل خطا و  به ترتیب امپدانس تخمینی از محل رله

فقط در مقاومت خطا هستند  مشخص است که مقاومت خطا 

 بخش حقیقی امپدانس تخمینی تاثیر گذاشته است 

 های از دو سو تغذیه داریم:در شبکه

Z I + R (I + I )V 1x x f x yxZ = =seen
I Ix x

 

(11                     )
Iy

= Z + R (1+ )1x f
Ix

 

I y  جریان جاری شده از سمت دیگر خط است  با توجه به

Iهای یاناختالف فاز بین جر x  وI y نسبت دو جریان مقدار ،

موهومی خواهد بود  لذا مقاومت خطا در قسمت موهومی 

 گذارد های دو سو تغذیه تاثیر میامپدانس تخمینی در شبکه

 نتایج شبیه سازی -5

که ( سیستم مورد مطالعه نشان داده شده است  شب3) در شکل

حفاظت  YRو   XRهای توسط رله XYاز دوسو تغذیه است و خط 

شود  در سیستم مورد مطالعه ابتدا شبیه سازی در شرایط می

گیرد و سپس با در نظر گرفتن بدون مقاومت خطا انجام می

، نتایج برای تغییرات اختالف زاویه بین منابع مقاومت خطا،

 گردد خطای تکفاز و دوفاز ارائه می
X Y

RX
RY

M N

EX EY

 
 (: سیستم مورد مطالعه3شکل)
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و  (11ابتط ) وبرای بدست  وردن خطای تخمین امپدانس از ر

  ]7[، استفاده شده است(12)

(11          )                         
(X - X )est act%E  = *100

X X
 

(21          )                         (R - R )est act%E  = *100
R R

 

 XE%   وRE%   به ترتیب نشان دهنده درصد خطای تخمتین

 estRو  estXراکتانس و درصد خطای تخمتین مقاومتت هستتند     

واقعتی از   امپدانس مقدار actRو  actX و مقدار امپدانس تخمینی

نشتان   R و X دهند  همچنینرا نشان می محل رله تا محل خطا

  هستنددهنده مقدار کل امپدانس خط 

نتایج شبیه سازی برای رخداد خطای تکفاز در  5-1

 شبکه زمین شده

شود که مقاومت خطا صفر است، ابتدا فرض می ،در این بخش

اختالف زاویه  ر گرفتن مقاومت خطا و اثر تغییرسپس با در نظ

، امپدانس تخمینی و خطای تخمین امپدانس در بین منابع

 گردد شرایط رخداد خطای تکفاز ارائه می

 خطا محلاثر تغییرات   5-1-1

شبیه  خطا در امپدانس تخمینی، محلبرای بررسی اثر تغییرات 

تکفاز بدون مقاومت خطا انجام  سازی در شرایط رخداد خطای

است  به ازای  º11اختالف فاز بین منابع در این حالت شود  می

های مختلف، امپدانس تخمینی با استفاده از محلدر  رخداد خطا

 2و 1های نتایج حاصل در جدول هر دو روش محاسبه شده است 

نشان دهنده فاصله خطا از  D% در این جداولارائه شده است 

ابتدای خط است  سایر پارامترها در بخش قبل معرفی شدند  با 

دقت در مقادیر خطای تخمین امپدانس این دو جدول، مشخص 

ست که روش پیشنهادی با دقت بیشتری قادر به تخمین ا

 امپدانس است  

 4برای نمایش بهتر خطای تخمین امپدانس، این مقادیر در شکل 

محور عمودی نشان دهنده مقدار خطای تخمینی اند  رسم شده

در این شکل منحنی و محور افقی نشان دهنده محل خطا است  

خمینی بدست  مده از قرمز رنگ نشان دهنده مقادیر خطای ت

روش پیشنهادی و منحنی  بی رنگ نشان دهنده مقادیر خطای 

قابل  ،4در شکل تخمینی بدست  مده از روش مرسوم هستند  

مالحظه است که مقادیر خطای تخمینی در حالتی که با استفاده 

اند به نسبت روش مرسوم از روش پیشنهادی محاسبه شده

 1-4نوان مثال در شکل عدارای خطای کمتری هستند  به 

در حالت استفاده از  راکتانسشود که خطای تخمین مشاهده می

درصد است در حالی که این  -1روش امپدانس متقابل در حدود 

درصد است  در  7بیش از  مقدار برای استفاده از روش مرسوم

در مقاومت شود که خطای تخمین نیز مشاهده می 2-4شکل 

کمتر از روش بسیار مپدانس متقابل شرایط استفاده از روش ا

 باشد مرسوم می
(: تخمین امپدانس با استفاده از روش مرسوم به ازای خطای 1جدول)

 تکفاز با مقاومت خطای صفر

D 
% 

 روش مرسوم

actR estR R%E actX estX X%E 

11 19/1 82/1 29/34 77/3 61/3 44/1- 

31 57/1 51/2 13/115 31/11 65/11 74/1- 

51 95/1 11/4 45/171 85/18 43/17 76/3- 

71 33/1 14/6 82/254 39/26 61/24 72/4- 

91 71/1 53/7 46/314 93/33 76/31 77/5- 

111 19/2 27/9 11/388 47/41 73/38 28/7- 

 

(: تخمین امپدانس با استفاده از روش پیشنهادی به ازای 2جدول)

 خطای تکفاز با مقاومت خطای صفر

D 
% 

 س متقابلروش امپدان

actR estR R%E actX estX X%E 

11 14/1 65/1 28/4- 84/2 87/2 12/1 

31 42/3 11/2 34/12- 52/8 51/8 16/1- 

51 71/5 28/3 19/21- 21/14 92/13 11/1- 

71 98/7 82/4 58/27- 88/19 65/19 83/1- 

91 26/11 11/6 15/37- 56/25 35/25 75/1- 

111 54/12 41/7 94/44- 24/31 91/31 15/1- 
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        (1                             )                       (2) 

(: خطای امپدانس تخمینی در شرایط مقاومت خطای صفر و 4شکل )

 یمت تخمینو( مقا2 ( راکتانس تخمینی 1 درجه  11اختالف زاویه 
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برای جلوگیری از حجم زیاد مطالب، فقط نمودارهای  در ادامه

   شده استطای تخمین امپدانس ارائه خ

 

 تخمین امپدانس با لحاظ کردن اثر مقاومت خطا 5-1-2

-، فرض میبر امپدانس تخمینیمقاومت خطا  اثربرای بررسی 

اهم در شبکه رخ  21گردد که خطای تکفاز با مقاومت خطای 

 محلاست و با تغییرات  º11داده است  اختالف فاز بین منابع 

 گردد  خمینی بررسی میت خطا در امپدانس تخطا اثر مقاوم

با گردد که خطای تخمینی مالحظه می 5در شکل  با دقت

باشد  به از روش مرسوم می کمتر پیشنهادیاستفاده از روش 

با استفاده از روش  ل در خطای تخمینی راکتانسعنوان مثا

باشد در حالی که با کمتر می %5، خطای تخمینی از پیشنهادی

-هم بیشتر می %11خطای تخمینی از  ه از روش مرسوم،استفاد

 مقاومت، گردد  همچنین با دقت در مقادیر خطای تخمینی

، این پیشنهادیشود که در حالت استفاده از روش یمشاهده م

-خطا با استفاده از روش مرسوم می مقدار 1/1خطا در حدود 

بین تغییرات خطای تخمین  ایمقایسه ،6 باشد  در شکل

در شرایط بدون مقاومت خطا و با در نظر گرفتن  ومتمقا

  در این شکل منحنی اهمی انجام شده است 21مقاومت خطای 

 بی رنگ نشان دهنده مقادیر خطای تخمینی در شرایط 

مقاومت خطای صفر اهم و منحنی بنفش رنگ نشان دهنده 

اهم هستند   21مقادیر خطای تخمینی در شرایط مقاومت خطای 

شود که در حالت استفاده از روش مرسوم، اختالف یمشاهده م

بین دو خطای تخمینی)بدون مقاومت خطا و با اثر مقاومت خطا( 

در حالی که در روش  ،رسددرصد می 1311حتی به بیش از 

درصد هم کمتر است   211این مقدار از  پیشنهادی در این مقاله،

ساسیت روش مرسوم ح در واقع روش امپدانس متقابل به نسبت

 کمتری نسبت به مقاومت خطا دارد 

 

 تخمین امپدانس با تغییرات اختالف فاز بین منابع 5-1-3

اختالف زاویه بین منابع بر امپدانس تخمینی،  اثربرای بررسی 

گردد که خطای تکفاز با مقاومت خطای صفر در شبکه فرض می

درجه است و با  -º11رخ داده است  اختالف فاز بین منابع 

یرات موقعیت خطا اثر اختالف زاویه در امپدانس تخمینی تغی

 بررسی می گردد  

در شرایط  یبین مقادیر خطای تخمین ای، مقایسه7در شکل 

اختالف زاویه بین منابع با استفاده از روش پیشنهادی  تغییر

در این شکل منحنی  بی رنگ نشان دهنده  .ارائه شده است

و منحنی بنفش رنگ نشان  º11مقادیر خطای تخمینی در زاویه 

با دقت در هستند   -º11 دهنده مقادیر خطای تخمینی در زاویه

نمودارهای رسم شده مشخص است که اختالف کمی بین 

مقادیرخطای تخمین مقاومت وجود دارد و در مورد خطای 

تخمین راکتانس نیز در بیشترین میزان اختالف خطای تخمینی، 

  مشخص است که در صد استدر 25/1مقدار در حدود  این

بیشتر موارد  مقدار اختالف در خطای تخمینی از این مقدار هم 

کمتر است و در واقع یکی دیگر از مزایای روش پیشنهادی، 

منابع در مقایسه با حساسیت کمتر نسبت به تغییرات زاویه 

 روش مرسوم است 
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(1                                               )(2) 

اهم و  21(: خطای امپدانس تخمینی در شرایط مقاومت خطای 5شکل )

 مت تخمینیو( مقا2 ( راکتانس تخمینی 1 درجه  11اختالف زاویه 
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 (1(                                               )2) 

با مقاومت خطاهای صفر و خطای مقاومت تخمینی  مقایسه(: 6شکل )

 روش پیشنهادی (2 رسوم ( روش م1اهم   21
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(1(                                               )2) 

روش ازامپدانس تخمینی با استفاده خطای  مقایسه(:  7شکل )

 -º11و  º11در دو زاویه  پیشنهادی

 مقامت تخمینی (2 ( راکتانس تخمینی 1 

 

نتایج شبیه سازی برای رخداد خطای دوفاز در  5-2

 زمین شده شبکه

تخمین امپدانس با استفاده از با فرض رخداد خطای دو فاز، 

 محلبا تغییرات   شودانجام می پیشنهادیهای مرسوم و روش

خطا، در نظر گرفتن اثر مقاومت خطا و تغییرات اختالف زاویه 

در شرایط خطای  شده است  ارائه یتخمین بین منابع، امپدانس

 مقاومت خطا استفاده شده است دوفاز از مقاومت قوس به جای 
 

 اثر تغییرات موقعیت خطا 5-2-1

دوفاز بدون مقاومت قوس  شبیه سازی در شرایط رخداد خطای

مقادیر خطای  8در شکل  است  º11شود  اختالف فاز انجام می

 اند تخمین امپدانس نشان داده شده
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(1(                                               )2) 

صفر و  قوس(: خطای امپدانس تخمینی در شرایط مقاومت 8شکل )

 مت تخمینیو( مقا2 ( راکتانس تخمینی 1 درجه  11اختالف زاویه 

 

مشخص است در حالت استفاده از روش  8شکل با دقت در 

کمتری نسبت  پیشنهادی مقادیر خطای تخمین امپدانس مقدار

شود مالحظه می در نمودارهای رسم شده  به روش مرسوم دارند

مقدار خطای تخمین راکتانس در حالت استفاده از روش  که

درصد است  %5پیشنهادی در تمامی موقعیت های خطا کمتر از 

در حالی که از روش مرسوم استفاده گردد، مقدار این خطا حتی 

 درصد هم می رسد  11به بیش از 

 دانس با لحاظ کردن اثر مقاومت قوستخمین امپ  5-2-2

-ی بررسی تاثیر مقاومت قوس بر امپدانس تخمینی، فرض میبرا

اهم در شبکه رخ داده  5گردد که خطای دوفاز با مقاومت قوس 

است و با تغییرات موقعیت خطا  º11است  اختالف فاز بین منابع 

 گردد اثر مقاومت خطا در امپدانس تخمینی بررسی می

ختلف نشان های ممقادیر خطای تخمینی در موقعیت 9در شکل 

که روش پیشنهادی دارای گردد می  مالحظه داده شده است

 خطای کمتری است 

 

1 2 3 4 5 6
-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

fault location

%
E

x

%Error estimate impedance versus fault location 

 

 

Conventional method

Mutual method

 
1 2 3 4 5 6

-100

0

100

200

300

400

500

600

fault location

%
E

R

%Error estimate impedance versus fault location 

 

 

Conventional method

Mutual impedance

 
و  اهم 5(: خطای امپدانس تخمینی در شرایط مقاومت قوس 9شکل )

 مت تخمینیو( مقا2 ( راکتانس تخمینی 1 درجه  11اختالف زاویه 

 
ای بین مقادیر خطای تخمینی مقاومت در مقایسه 11در شکل 

اهم در شرایط استفاده از هر دو  5ط مقاومت قوس صفر و شرای

روش صورت گرفته است  با دقت در نموارهای رسم شده 

تغییر مقاومت قوس استفاده از صورت  مشخص می گردد که در

کمتری به نسبت  روش پیشنهادی دارای اختالف خطای بسیار

ن باشد  مثال در بیشترین مقدار خطا، اختالف بیمی روش مرسوم

اهم( در روش  5دو خطای تخمینی)مقاومت قوس صفر اهم و 

درصد است در حالی که در روش  41پیشنهادی در حدود 

 درصد می رسد  311مرسوم این مقدار به حدود 
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های صفر و با مقاومت قوسخطای مقاومت تخمینی  مقایسه(: 11شکل )

 روش پیشنهادی (2 ( روش مرسوم 1اهم   5

 

 امپدانس با تغییرات اختالف فاز بین منابعتخمین   5-2-3

برای بررسی تاثیر اختالف زاویه بین منابع بر امپدانس تخمینی، 

گردد که خطای دوفاز با مقاومت قوس صفر اهم در فرض می

و  º11اختالف فاز بین منابع  و در دو حالت شبکه رخ داده است

º11- ،ایسهمق 11شود و در شکل امپدانس تخمینی محاسبه می-

ارائه  ای بین مقادیر خطای تخمین امپدانس در این دو زاویه

 شده است 

امپدانس تخمینی با استفاده از روش پیشنهادی در  11در شکل 

، ارائه شده است و با مقایسه مقادیر  -º11و  º11دو زاویه 

گردد که تغییرات در اختالف زاویه بین تخمینی مشخص می

 تخمینی دارد  منابع تاثیر کمی در امپدانس
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امپدانس تخمینی با استفاده ازروش خطای  مقایسه(:  11شکل )

 -º11و  º11پیشنهادی در دو زاویه 

 مقامت تخمینی (2 ( راکتانس تخمینی 1 

 گیری جهینت -6

مقاله، روشی مبتنی بر استفاده از امپدانس متقابل بین این  در

مپدانس فازها جهت تنظیم رله دیستانس ارائه شده است  ا

های یک سمت خط تخمین زده شد  با متقابل از طریق داده

نتایج شبیه سازی مشخص گردید که روش پیشنهادی نسبت به 

تغییرات موقعیت خطا، اثر مقاومت خطا و اختالف زاویه بین 

منابع حساسیت کمتری در مقایسه با روش مرسوم دارد  در 

ش واقع روش پیشنهادی با دقت بیشتری نسبت به رو

 باشد پیشنهادی قادر به تخمین امپدانس می
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