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  دهیکچ
اين روش با استفاده از در . هوايي ارائه شده است-يکابل يخطا در خطوط ترکيب يجهت مکان ياب يدر اين مقاله يک روش جديد و عمليات

. گيرد يخطا مورد مطالعه قرار م يسيستم مبحث مکان ياب يولتاژ و جريان دو طرف خط و همچنين استفاده از معادالت توال يتوال يمؤلفه ها
انجام و متناسب  به اين معنا که ابتدا تشخيص بخش خطا. شود يمعموالً همزمان با تشخيص بخش خطا انجام م يخطا در خطوط ترکيب يمکان ياب

آيد و پاسخ صحيح از بين  يشود و يا اينکه با دو فرض وقوع خطا در هر دو بخش دو مکان خطا بدست م يبا آن الگوريتم مکان ياب خطا فعال م
و  يکابل يش هادو فرض وقوع خطا در بخ يابتدا دو پاسخ به ازا ييعن. در اين مقاله از روش دوم استفاده شده است. گردد يدو جواب استخراج م

محاسبات، دقت بسيار  يمزيت روش ارائه شده عدم پيچيدگ. گردد يبدست آمده و در مرحله تشخيص بخش خطا پاسخ صحيح انتخاب م يهواي
. انجام شده است Simulink/Matlabط يدر مح يه سازيشب. باشد يرات ساختار شبکه مييباال و پاسخگويي روش در شرايط مختلف خطا و تغ

ــتم يس ــط   سـ ــه خـ ــورد مطالعـ ــر يک ۶۳مـ ــت شـ ــوق توز    -يعتيلوولـ ــبکه فـ ــه شـ ــق بـ ــا متعلـ ــازار رضـ ــبـ ــهد  يـ ــهر مشـ   ع شـ
 يک بار، بلکه برايحالت پ ين روش نه تنها برايدهد که ا ينشان م يشنهاديروش پ يابيارز. است مطالعه شدهک بار شبکه يباشد که در پ يم

  .باشد يمعادل مختلف پاسخگو م ين امپدانس تونن هايو همچن يو پربار يان باري، ميط کم باريمختلف شبکه اعم از شرا يساختار ها

  يدیلکلمات ک
 ص بخش خطايتشخ ،ستميس ي، معادالت توالييهوا -يکابل يبيترکخطوط  ،خطا يابيمکان 

  مقدمه -1
آن  یع و در پی، ورود شبکه فوق توزيبا گسترش مناطق شهر

از آنجا که . ر شده استیناپذ شهر اجتناب يشبکه انتقال به محدوده ها
افت  از جمله ییت هایانتقال توان در شبکه فشار متوسط با محدود

بار به  یش تلفات روبروست؛ با شدت گرفتن چگالیاد و افزایولتاژ ز
از . روند یش میپ يتا مراکز شهر یع حتیناچار شبکه انتقال و فوق توز

خطوط  زیست محیطی و تحصیل حریم حدودیت هايدیگر سو م
سبب شده  يو مبلمان شهر ییبایز در کنار مناطقدر برخی از  هوایی

روز به روز فراگیرتر  ییو هوا یب خط کابلیترک است که استفاده از
  .]1[شود

کابل از جمله امپدانس مشخصه،  يها یژگیاز و یبرخ یاز طرف
متفاوت  ییخط، نسبت به خط هوا يسرعت حرکت موج و پارامترها

مرسوم  يها رله يجادشده براین موضوع منشأ مشکالت ایا. است
متداول  ياب هاین مکان یستانس و همچنیحفاظت خطوط مانند رله د

 یستانس براساس رابطه خطیتم دیمثال الگور يبرا. است یامپدانس
- یکابل یبیدر خطوط ترک. کند ین طول و امپدانس خط عمل میب

ن ارائه یبنابرا. در تمام طول خط وجود ندارد ین رابطه خطیا ییهوا
  . رسد یبنظر م ين مشکالت ضروریدر جهت حل ا ییها روش

رور مقاالت مرتبط با مکان یابی خطا در خطوط ترکیبی در ادامه م
  .آورده می شود

ستانس خطوط یجهت حفاظت د یامپدانس یروش ]2[در مرجع 
ان یرا شونده جریم DCمؤلفه  در این روش .ه استارائه شد یبیترک

توسط تبدیل فوریه گسسته استخراج و پس از مقایسه با یک  خطا
سپس براساس بخش . می شود انجامص بخش خطا یتشخ مقدار آستانه



  

 قدرت يستم هایو کنترل سحفاظت ی تخصصکنفرانس ن یدهم
  1394ماه  يد 30-29وتر، دانشگاه تهران، یدانشکده مهندسی برق و کامپ

 

۲ 
 

براي  و امپدانس خط محاسبه) در کابل یا خط هوایی(وقوع خطا 
  .مورد استفاده قرار می گیردحفاظت و مکان یابی خطا 

با استفاده از نمونه هاي سیگنال ولتاژ و جریان دو  ]3[در مرجع 
سمت خط انتقال و بعد از اعمال تبدیل مدال و تفکیک فازها از 

  تبدیل فوریه گسسته ، فازورهاي هریک از سه مد به کمکریکدیگ
 و توزیع شده سپس با استفاده از معادالت تک فاز. محاسبه شده است

انتقال براي دو فرض وقوع خطا در بخش هاي کابلی و هوایی خط خط 
مکان یابی خطا انجام و از بین دو پاسخ بدست آمده پاسخ صحیح بر 

 خط کابلی و هوایی بخشبا مقادیر طول  این دو پاسخ اساس مقایسه
  .انتخاب شده است

با استفاده از ترکیب رله امپدانسی داراي مشخصه چهار  ]4[مرجع 
ضلعی و امواج سیار به مکان یابی خطا و تشخیص بخش خطا در 

چنانچه خطا در بخش کابلی خط اتفاق . خطوط ترکیبی پرداخته است
نچه در بخش هوایی اتفاق بیافتد افتاده باشد رکلوزر غیر فعال و چنا

لذا بعد از این که رله امپدانسی مکان خطا را . رکلوزر فعال خواهد شد
امون کابل تخمین زد براي تشخیص بخش خطا ردر محدوده پی

 . ستفاده شده استااز امواج سیار  )بصورت دقیق(

 یبیخطا در خطوط ترک یابیز در مکان یهوشمند ن يروش ها
ن یرا در ا یعصب-يفاز يستم هایتم سیالگور ]5[رجع م. کاربرد دارد

ص بخش و یدر آن روش از دو شبکه مجزا در تشخ. باره بکار برده است
  .ل موجک استفاده شده استیخطا به همراه تبد یابیمکان 

خطا در  یابی فاصلهجهت  یبه ارائه روش ]6[ن مرجع یهمچن
 يستم استنتاج فازیبه کمک س) یو کابل ییهوا( یبیخطوط انتقال ترک

ن منظور سه شبکه یا يبرا. پرداخته است) ANFISشبکه ( یقیتطب
خطا در قسمت  یابی ص بخش خطا و مکانیتشخ يبرا  ANFISيمجزا
 ها شبکه يورود. خط استفاده شده است ییخط و قسمت هوا یکابل

ن یه بیان و اختالف زاویشکل موج ولتاژ و جر یک اصلیشامل هارمون
. باشد یان پس از وقوع خطا میشکل موج جر DCها و مؤلفه  آن

ک یو  ییخطا در قسمت هوا يه صفر برایاول ANFISشبکه  یخروج
مربوط به  يبعد ANFISخط و دو شبکه   یخطا در قسمت کابل يبرا

ن یدر ا. خط خواهند بود ییو هوا یخطا در قسمت کابل یابیمکان 
گر مشخص ید يها تمیالگورتوسط مقاله فرض شده است که نوع خطا 

درصد  07/0در روش فوق  یابیحداکثر مکان  يخطا. شده است
  .گزارش شده است

خطا در خطوط  یابی جهت مکان یبه ارائه روش ]7[ن مرجع یهمچن
براي این  .پردازد یم یبر شبکه عصب یمبتن ییو هوا یکابل یبیترک

ص بخش خطا و یمجزا جهت تشخ یاز سه شبکه عصب موضوع

. خط استفاده شده است یو کابل ییخطا در قسمت هوا یابی مکان
شکل موج ولتاژ و  یک اصلیهارمون: شامل یعصب يشبکه ها  يورود
ان پس از یشکل موج جر DCها و مؤلفه  ن آنیه بیان، اختالف زاویجر

 .باشند یوقوع خطا م

فرض شده است که نوع خطا از قبل مشخص  يشنهادیدر روش پ
درصد طول خط  6/0 يشنهادیروش پ يحداکثر خطا. شده است

  .گزارش شده است

 یابیل موجک به مکان یار و تبدیبا استفاده از امواج س ]8[مرجع 
 ين منظور از گذراهایا يبرا. پرداخته است یبیخطا در خطوط ترک
کرده و با استفاده از  يانه نمونه برداریک پاید در یولتاژ پس از قطع کل

انه، بخش یار به پاین برخورد امواج سیموجک و آشکار نمودن اول لیتبد
سپس با استفاده از . کند یرا مشخص م) ییا خط هوایکابل (خطا 

  . کند یار، مکان خطا را محاسبه مین برخورد امواج سین و دومیاول

 یب همبستگیار و ضریم امواج سیبکمک مفاه ]9[ن مرجع یهمچن
 یم یبیخطا در خطوط ترک یابیتال به مکان یجیلتر دیو با استفاده از ف

ک سمت خط انتقال استفاده یان ین منظور از ولتاژ و جریا يبرا. پردازد
  .درصد گزارش کرده است 9/0روش را حداکثر  يت خطایو در نها

با استفاده از امواج سیار در ابتدا تشخیص بخش  ]10[در مرجع 
سپس مکان وقوع خطا از طریق فرمول هاي مکان . خطا انجام می شود

در خط انتقال ) با فرض دانستن بخش وقوع خطا(یابی خطاي دو پایانه 
  .محاسبه شده است

به ) ١DWT(بعد از اعمال تبدیل موجک گسسته  ]11[در مرجع 
ط انتقال و اعمال آن به ماشین بردار سیگنال ولتاژ یک سمت خ

سپس با استفاده از . بخش خطا مشخص می شود) ٢SVM(پشتیبان 
  .امواج سیار مکان دقیق خطا محاسبه شده است

خطا در  یابی خطوط در مبحث مکان یاستفاده از معادالت توال
. ردیگ یقرار م یابین مقاله مورد ارزیدر ا ییهوا-یکابل یبیخطوط ترک

ان دو یولتاژ و جر یتوال يها اساس مؤلفهب است که برین ترتیروش بد
ن فرض معلوم بودن نوع یخطوط همچن یسمت خط به همراه مدل توال

د و یآ یمکان خطا بدست م برحسب) مقاومت خطا( Rf از يا رابطهخطا، 
تم یبرابر صفر، مکان خطا بکمک الگور Rf یبا قرار دادن مقدار موهوم

دو فرض خطا در دو  ين مراحل برایا. شود یدا میوتن رافسون پین
ص یت در مرحله تشخیخط تکرار شده و در نها ییو هوا یبخش کابل

 يشنهادیح با استفاده از روش پین دو پاسخ، پاسخ صحیبخش خطا از ب
  .گردد یکه در ادامه آمده است، انتخاب م

                                                
1 Discrete Wavelet Transform 
2 Support Vector Machine 
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 يشنهادیروش پ -2
ان و ولتاژ دو سمت خط یجر ياز اطالعات فازور يشنهادیروش پ

ان یولتاژ و جر يگنال هایم سیدان یهمانطور که م. کند یماستفاده 
مختلف از  يکل اول پس از شروع خطا معموالً شامل گذراهایچند س

ده سبب ین پدیباشد، ا یک ها میان هارمونیک ها و میجمله هارمون
 يها تمیان در الگوریولتاژ و جر یک اصلیمحاسبه هارمون يجاد خطایا

بعد  ها دادهاز  يبردار نمونهلذا . ه خواهد شدیتم فوریمتداول مانند الگور
کل کامل انجام یک سیکل از وقوع خطا و به مدت یس 3از گذشت 

استخراج و به  کیلو هرتز 100 يبردار نمونهبا فرکانس  ها نمونه. شود یم
کل، اندازه و فاز مربوطه محاسبه یه تمام سیتم فوریکمک الگور

، 0 یتوال يها مؤلفه، یل توالیس تبدیسپس با استفاده از ماتر. گردد یم
  .دیآ یمان بدست یولتاژ و جر 2و  1

فاز  3خط  یتوال يها از خط انتقال، مدل مؤلفه  استفادهمدل مورد 
 طور همان. ل به آن پرداخته استیبه تفص ]12[باشد که مرجع  یبلند م

 یخط تکاگرام یبا د Lول ک خط انتقال بلند بطیم در یدان یمکه 
خط بصورت  يان ابتدا و انتهایجر - ولتاژ يروابط فازور 1مطابق شکل 

  .باشد یم) 1(رابطه 

 
  خط انتقال قدرت یخط تکاگرام ید. 1شکل 

푉
−퐼 =

푐표푠ℎ	(훾퐿) −푍 푠푖푛ℎ	(훾퐿)
−( )푠푖푛ℎ	(훾퐿) 푐표푠ℎ	(훾퐿)

푉
퐼             (1) 

ب انتشار خط یضر 훾امپدانس مشخصه و  ZCدر رابطه فوق 
ط یاما چنانچه شرا. ط متقارن صادق استیشرا يبرا )1(رابطه . باشد یم

 يها مؤلفه يست برایبا یمن معادالت یستم حاکم نباشد ایمتقارن بر س
ناً مشابه هم بوده یع 2و  1 یمعادالت توال. ف شودیتعر 2و  1، 0 یتوال

ن یگزیدر معادالت جا 푍و 훾ر یست مقادیبا یم 0 یو فقط در توال
  :اند شده فیتعر 푍و 훾  ،훾  ،푍ر یدر ادامه مقاد. شود

훾 = 훾 = 푧 . 푦 )2                                                   (  

푍  = 푍  = 푧 /푦  

훾 = 푧 . 푦  

푍  = 푧 /푦  

푧  و푧 ک یواحد طول مؤلفه صفر و  يامپدانس سرب یبه ترت
  .خط انتقال است

푦  و푦 ک یواحد طول مؤلفه صفر و  يتانس موازیب ادمیبه ترت
  .خط انتقال است

  .دهد یمر مدار مورد مطالعه را نشان یر زیتصو

 
  ستم مورد مطالعهیس. 2شکل 

ن ی، امپدانس تونن شبکه معادل و همچنيه سازیدر مرحله اول شب
شود نوع  ین فرض میهمچن. شود یبار در طول خطا ثابت فرض م هیزاو

روش به  يریر پذیدر انتها تأث. خطا و لحظه شروع خطا معلوم است
ه بار و لحظه شروع یرات در امپدانس تونن شبکه معادل، زاوییتغ يازا

شامل سه مرحله  يشنهادیروش پ. گرفته استخطا مورد مطالعه قرار 
با فرض وقوع  یابی ، مکانیبا فرض وقوع خطا در بخش کابل یابی مکان

ن دو پاسخ در ین ایح از بیو انتخاب پاسخ صح ییخطا در بخش هوا
  .باشد یص بخش خطا میمرحله تشخ

  خط یفرض وقوع خطا در بخش کابل -2-1
 به وقوعخط  یم خطا در بخش کابلیکن یمن مرحله فرض یدر ا

  ). 3مطابق شکل (وسته است یپ

 

خط یوقوع خطا در بخش کابل. 3شکل   

 l ،طول خطl1 و  ییطول بخش هواl2 باشد یم یطول بخش کابل .
ml باشد یز مکان وقوع خطا مین .Vf  ،ولتاژ نقطه خطاIf ان خطا و یجر
Ipf ان خط قبل از نقطه خطا استیجر.  

 :م داشتیر را خواهیمعادالت ز 3با توجه به شکل 

푉( ) =	푉 cosh 훾( )	푚푙 − 퐼( )푍( )sinh(훾( )	푚푙)  )3 (    

퐼( ) = 퐼( ) cosh 훾( )	푙 −
( )	

( ) 푉( ) )4(                 

퐼( ) = 퐼( ) cosh 훾( )	푚푙	 −
( )	

	
( ) 푉( ) )5(             
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۴ 
 

−퐼( ) = (퐼( ) − 퐼( ))cosh	(훾( )(푙 − 푚푙)) )6  (

−	
( )( )	
( ) 푉( ) 

)푍باال  يدر رابطه ها و  یام بخش کابل i یامپدانس مشخصه توال (
푍(  باشد یخط انتقال م ییام بخش هوا i یامپدانس مشخصه توال (

)i=0,1,2.(  

  :میدار 6در رابطه  5 یال 3معادالت  ینیگزیحال با جا
If

(i)=
	( ) ( )	 	( ) ( )	

( ) ( )	

( )

( ) ( )	

( )

( )	( )

)7(                                                                                   

 يپارامترها برحسبان خطا یجر یتوال يها مؤلفه) 7(طبق رابطه 
  .دیآ یان دو سمت خط بدست میجر -ولتاژ یتوال يها خط و مؤلفه

  .شود یانواع خطا آورده م يبرا یابی در ادامه معادالت مکان

 (AG)نیتک فاز به زم يخطا

  :برقرار است) 8(ن رابطه یتک فاز به زم يم در خطایدان یم

푉	( ) +푉 	( ) +푉 	( ) = 3푅 퐼( ) )8                               (  

)	푉در رابطه فوق 푉	و( 	( )،푉	( Ifو ) 3(از رابطه  (
) 7(از رابطه  (1)

است،  یقیحق ينکه مقاومت خطا مقداریبا توجه به ا. دیآ یبدست م
  :م داشتیخواه

퐼푚{
( ) ( ) ( )

( ) }=0 )9                                              (  

) تیونیپربصورت (ا مکان خطا یm ، )9(تنها مجهول در معادله 
وتن رافسون استفاده شده یحل معادله فوق از روش ن يبرا. باشد یم

  .است

 )BC(دو فاز به هم  يخطا

  .برقرار است )10(دو فاز در نقطه وقوع خطا رابطه  يدر خطا

푉	( ) −푉 	( ) = 푅 퐼( ) )10                                          (  

  .میرا دار) 11(رابطه  Rfبودن مقدار  یقیو با توجه به حق

퐼푚{
( ) ( )

( ) }=0                                                          )11(  

 (BCG)ن یدو فاز به هم و به زم يخطا

  :مین بطور مشابه داریدو فاز به هم و به زم يدر خطا

푉	( ) −푉 	( ) = 3푅 퐼( ) )12                                        (

       퐼푚
( ) ( )

( ) = 0 )13                       (                       

  (ABC)سه فاز به هم  يخطا
  .برقرار است) 15(و ) 14(ز روابط یسه فاز ن يدر خطا

푉	( ) = 푅 퐼( ) )14                                  ( 	

						퐼푚{
( )

( ) }=0                                                                  )15(  

 خط ییفرض وقوع خطا در بخش هوا -2-2
، فرض وقوع یفرض خطا در بخش کابل یبا بررس يبطور مواز
با  متناظرشود و پاسخ  یل واقع میز مورد تحلین ییهوا خطا در بخش

ز کامالً ین بخش نیروابط حاکم بر ا. دیآ یز بدست مین فرض نیا
  .در محاسبات لحاظ می گرددمشابه با فرض قبل استخراج شده و 

 ص بخش خطايتشخ - ۲-۳
اکنون که دو پاسخ متناسب با دو فرض وقوع خطا در دو بخش 

 یست با اتخاذ روشیبا یم میخط انتقال در دست دار ییو هوا یکابل
  . مییح را انتخاب نمایمناسب پاسخ صح

و مکان بدست  m1د مکان بدست آمده در فرض اول یفرض کن
 m1متناظر با  ين مقاومت خطایهمچن. باشد m2آمده در فرض دوم 

ص یمراحل تشخ. باشد Rf2برابر  m2با  متناظرو مقاومت  Rf1برابر 
  :شود یشنهاد میر پیب زیبه ترت بخش خطا

ف یح است که در محدوده تعریصح یپاسخ m2و  m1از دو مکان 
مجاز  يچنانچه هر دو مکان در محدوده ها. شده مربوط به خود باشد

  . شود یکوچکتر انتخاب م يبا مقاومت خطا متناظرخود بودند پاسخ 

آورده شده اثبات روش مورد استفاده در تشخیص بخش خطا در ادامه 
 :است

بخش هاي کابلی و هوایی واضح است که براي فرض وقوع خطا در 
، چنانچه یکی از این دو پاسخ m2و  m1و بدست آمدن دو پاسخ  خط

در محدوده مجاز و تعریف شده باشند، پاسخ صحیح بدست آمده 
اما در شرایطی که هر دو پاسخ در بازه هاي مجاز خود باشند . است

تعریف گردد تا پاسخ صحیح براساس آن انتخاب  می بایست شاخصی
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۵ 
 

این شاخص مقایسه مقاومت خطاي متناظر با این دو پاسخ می . شود
باشد و انتخاب براساس پاسخ متناظر با مقاومت کوچکتر خطا انجام 

  .به دو رابطه زیر توجه نمایید. می شود
푅 =	 )16(                                                                
푅 =	 )17(                                                                

Rf1  وRf2  به ترتیب مقاومت خطاي متناظر با فرض وقوع خطا در
خطا،  واضح است که در شرایط. می باشد هوایی خطو  بخش کابلی

. پروفیل ولتاژ خط در طول آن در نقطه وقوع خطا مینیمم است
  :برقرار خواهد بود) 18(همچنین رابطه 

퐼 =	 퐼 = 퐼 + 퐼                                             )18(  
IP  وIQ به ترتیب جریان پایانه چپ و راست می باشد.  

با  معادل )Vf(شرط مینیمم ولتاژ ، 퐼و  퐼با توجه به برابر بودن 
لذا پاسخ صحیح، پاسخ متناظر با . دبوخواهد ) Rf(مینیمم مقاومت خطا 

  . مقدار مقاومت کمتر است

  جيو نتا يه سازيشب - ۳
هرتز  با طول  50لوولت یک 63ک خط انتقال یستم مورد مطالعه یس

ن خط از دو یا. باشد یع شهر مشهد میلومتر در شبکه فوق توزیک 22
 5/15بطول  ییو بخش هوا) l1=6.5(لومتر یک 5/6بطول  یخش کابلب
ط یدر مح يه سازیشب. شود یل میتشک) l2=15.5(لومتر یک

Simulink/Matlab ن خط یطرف يشبکه در باس ها. انجام شده است
ر یمقاد. شود یبصورت امپدانس تونن به همراه منبع ولتاژ مدل م

ر فازور ولتاژ باس یتونن معادل و مقاد يها امپدانسخط،  يپارامترها
  . وست آمده استین در پیطرف يها

 
  Simulinkط یستم مدل شده در محیس يشما. 4شکل 
ش یرا نما  Simulinkط یستم مدل شده در محیس يشما 4شکل 

  .دهد یم

  مالحظه 5را در شکل  يه سازیبکار رفته در شب يمدل خطا
حاالت وقوع خطا در  یتمام يسازاده یت پین مدل قابلیا. دیینما یم

  . خط انتقال را داراست

 
 خطا ياده سازيمدل استفاده شده جهت پ. ٥شکل 

بدست آمده  1ج در قالب جدول ینتا يساز هیشبپس از انجام 
  .است

  مختلف  يها مقاومت ها و در مکان یابی مکان يخطا. 1جدول 
  انواع خطا يبه ازا

نوع 
 خطا

مقاومت 
 (Ω)  خطا

  

 (km)ييمکان خطا در بخش هوا  )km( يمکان خطا در بخش کابل

1 4 6 7 11 16 21 

AG 

001/0 0002/0  0008/0  0023/0 0939/0  0394/0  0162/0  0053/0 

1 0001/0  0002/0  0007/0 0292/0 0099/0 0021/0 0001/0 

10 001/0  0009/0 0004/0 0062/0  0028/0  0012/0 0003/0 

50 0047/0 0058/0 0061/0 0163/0  0097/0 0052/0 0017/0 

100  0087/0  0110/0  0122/0  0459/0  0226/0  7274/0  0037/0  

BC 
 

001/0  0019/0 0049/0 0061/0 0023/0 0032/0 0037/0 0038/0 

1  0001/0 00005/0  00001/0 0005/0 00007/0 00004/0 00001/0 

10  0013/0 0015/0 0016/0 0016/0 0012/0 0008/0 0004/0 

50  0055/0  0065/0  0071/0  0131/0  0084/0  0051/0  0025/0  

100  0095/0  0112/0 0123/0 1149/0  0295/0  0141/0  0064/0 

BCG 

001/0  * * * 0837/0  0354/0 0139/0 0031/0 

1  * * * 0211/0  0055/0 0003/0 0011/0 

10 * * * 0058/0 0021/0 0003/0 0020/0 

50 * * * 0939/0 1001/0 04/0 0007/0 

100  * * * 0201/0  0280/0  0107/0 0007/0  

ABC 

001/0  * * * 0002/0 00006/0 00006/0 0003/0 

1  * * * 0003/0 00003/0 00007/0 00003/0 

10  * * * 00030/0 00003/0 00006/0 00002/0 

50  * *  * 0005/0  00001/0  00009/0  00003/0  

100 * * * 0015/0  0001/0 0002/0  00009/0  
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دوفاز بهم  يد خطایینما یهمانطور که در جدول فوق مالحظه م
خط  یسه فاز متقارن در بخش کابل ين خطاین و همچنیو به زم

در  یین خطاهاین امر عدم امکان وجود چنیعلت ا. نشده است یبررس
  . کابل است يت ساختاریبه لحاظ ماه یخط کابل

  تک فاز ي، حداکثر مقدار خطا در خطا1با توجه به جدول 
ن یبه هم و به زم دو فاز ي، در خطا%  11/0فازدو ي، در خطا% 73/0
  . باشد یم%  0015/0سه فاز  يو در خطا%  1/0

 ط خطايساختار شبکه و شرا راتييتغ ريتأث يبررس - ۴
به  يشنهادیآمده است صحت روش پ 1همانطور که در جدول 

مکان خاص  7اهم و در  100تا  001/0ن یب يخطا يمقاومت ها يازا
  .مورد مطالعه قرار گرفته است ییو هوا یاز خط در هر دو بخش کابل

شامل (رات در ساختار شبکه یین بخش با لحاظ کردن تغیدر ا
 مختلف وقوع خطاط یو شرا) ه بارین و زاویامپدانس تونن طرف

ت یعموم) ه شروع خطایخطا و زاو لومتر وقوع خطا، مقاومتیک(
مورد  680ن منظور تعداد یا يبرا. می گیردقرار  یروش مورد بررس

ر یک زیرات پارامترییبا رنج تغ یط کامالً تصادفیمختلف با شرا يخطا
  :در نظر گرفته شده است

 - 90ن یه شروع خطا بیاهم، زاو 100تا  001/0ن یب مقاومت خطا
رات امپدانس تونن یی، تغ22تا  0ن یلومتر خطا بیدرجه، ک+ 90تا 
هر امپدانس،  يبه ازااندازه امپدانس اولیه  1/1 یال 9/0 بمیزان نیطرف
بصورت کامالً  ن پارامترهایا یکه تمام درجه+ 5 یال -5ن یه بار بیزاو

  .شود یانتخاب م یتصادف

ط یتکفاز با شرا يمورد خطا 200 يبه ازا يه سازیج شبینتا
  :باشد یم لیبه شرح ذ یتصادف

  درصد 0549/0= حداکثر مقدار خطا

  درصد 0052/0= ن مقدار خطایانگیم

با دوفاز  يمورد خطا 200 يبه ازا يه سازیج شبین نتایهمچن
  :ر بدست آمدیبه شرح ز یط تصادفیشرا

  درصد 19/0= حداکثر مقدار خطا

  درصد 0076/0 =ن مقدار خطایانگیم

دوفاز به  يخطا مورد 140 يبه ازا يه سازیج شبیبطور مشابه نتا
  :شود یل گزارش میبه شرح ذ یط تصادفیبا شرا نیهم و به زم

  درصد 9063/0 =حداکثر مقدار خطا

  در صد 0931/0= ن مقدار خطایانگیم

مورد خطا با  140 يسه فاز متقارن به ازا يخطا يت برایدر نها
  :نگونه حاصل شدیج اینتا یتصادفط یشرا

 درصد 0131/0= حداکثر مقدار خطا

  درصد 0002/0= ن مقدار خطایانگیم

ن مقاله به یدر ا يشنهادیتم پیالگور دیکن یمهمانطور که مالحظه 
  . دارد مطلوبیط وقوع خطا عملکرد یشرا یتمام يازا

  يو جمع بند يريجه گينت -5
ن بار در ینخست يخط برا ین مقاله استفاده از معادالت توالیدر ا

قرار  یابیمورد ارز ییهوا-یکابل یبیخطا در خطوط ترک یابی مکان
اطالعات فازور ولتاژ و  يرو یل توالین منظور تبدیا يبرا. گرفت

ان یولتاژ و جر یتوال يها مؤلفهان هر دو سمت خط اعمال و یجر
 یبه کمک معادالت توال یتوال ين مؤلفه هایا. است شده استخراج

ط یدر مح يساز هیشب. خواهند بود یابیه روش مکان یخطوط، پا
Simulink/Matlab عملکرد مطلوب روش  دهنده نشانج، یانجام و نتا
ن یهمچن. باشد یص بخش خطا میو تشخ یابی در دو مرحله مکان

 طیر ساختار شبکه و شراییروش به تغ ییدر پاسخ گو یکامل یابیارز
فاده روش مورد است يایاز مزا. خطا انجام شده است مختلف وقوع

  .باال و دقت مطلوب اشاره نمود ی، عدم بار محاسباتیتوان به سادگ یم

 وستيپ - ۶
Bazarreza Bus: (peak load snapshot) 
푍 = 1.739 + 푗2.5761	Ω 
푍 = 0.559 + 푗2.1991	Ω 
퐸푚푓 = 62800	 < 1.6	푑푒푔 

Shariaati Bus: (peak load snapshot) 
푍 = 0.173 + 푗1.3823	Ω 
푍 = 0.261 + 푗1.6650	Ω 
퐸푚푓 = 62600	 < 0	 

Cable section: 
푧 = 0.776 + 푗0.4068	Ω/푘푚 
푧 = 0.0767 + 푗0.135	Ω/푘푚 
푐 = 0.1925	휇퐹/푘푚 
푐 = 0.1925	휇퐹/푘푚 

Overhead section: 
푧 = 0.331 + 푗1.4364	Ω/푘푚 
푧 = 0.1828 + 푗0.374	Ω/푘푚 
푐 = 0.0044	휇퐹/푘푚 
푐 = 0.0096	휇퐹/푘푚 
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