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چكيده :در اين مقاله روشي براي بهبود عملکرد رلههاي ديستانس در حفاظت خطوط انتقال کوتاه پيشنهاد ميشود .رلههاي ديستانس در کنار
مزاياي متعدد داراي معايبي نيز مي باشند .اين معايب به خصوص در مورد خطوط انتقال کوتاه جديتر هستند .مهمترين مشکالت رلههاي
ديستانس در حفاظت خطوط کوتاه اثر مقاومت خطا و مشکل کوچک بودن ولتاژ محل رله و در نتيجه افزايش خطاي ترانسفورماتورهاي ولتاژ
ميباشند .در اين مقاله روشي براي رفع معايب مذکور پيشنهاد ميشود كه استفاده از آن باعث بهبود عملكرد رله ديستانس ميشود .عملکرد روش
پيشنهادي با استفاده از شبيهسازي در نرمافزار  EMTP-ATPمورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و با روشهاي موجود مقايسه ميشود.
واژههاي كليدي :حفاظت ديستانس ،خط انتقال کوتاه ،رله هاي ميکروپروسسوري ،مقاومت خطا

Improving the performance of short line distance protection
V. Fathi, H. Seyedi, E. Babaei
Faculty of Electrical and Computer Engineering- University of Tabriz- Iran - Tabriz

Abstract: In this paper, a new method is proposed to modify the function of distance relays in protection of
short transmission lines. Besides having numerous advantages, distance relays have also some disadvantages
which are more serious in the case of short transmission lines. Effect of fault resistance and small voltage in the
relay point are the most important problems of relays in such lines which lead to large CVT errors .In this paper
a new method is proposed for overcoming mentioned problems and using it, will improve distance relays
function. Effectiveness of the proposed methods is assessed, analyzed and compared with the existing methods,
using simulations in EMTP software.
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 -1مقدمه
خط انتقال يکي از مهمترين تجهيزات سيستم قدرت است كهه حفاظهت آن از
ديدگاه حفظ پايداري سيستم و جلهوگيري از آسهيب ديهدن تجهيهزات در اثهر
عبور جريان اتصال كوتاه داراي اهميت بسيار زيادي است .بها توجهه بهه فاصهله
زياد بهين ترمينهال ههاي ابتهدا و انتههاي خهط ،حفاظهت خهط انتقهال يكهي از
پيچيده ترين انواع حفاظت در سيستم قدرت اسهت .حفاظهت خهط انتقهال بهه
طرق مختلف صورت ميگيرد .متداولترين روش حفاظت خط در مورد خطوط
متوسط و بلند حفاظت ديستانس است [ .]1ايهن روش حفهاظتي ،بها محاسهبه
امپدانس ديده شده از محل رله تا محل خطا و مقايسه آن با نهواحي حفهاظتي
از قبل تعريف شده ،عمل حفاظت را انجام ميدهد .عالوه بهر روش ديسهتانس،
روشهاي متعدد ديگري نيز در مراجع مختلف ارائه شده است.
با وجود ارائه روشههاي جهايگزين بهراي حفاظهت ديسهتانس ،ايهن روش
حفاظتي هنوز متداولترين روش حفاظت خط انتقال است .از مشهکالت اصهلي
رله ديستانس تاثير مقاومت خطا ميباشد .به طهور معمهول تهاثير مقاومهت در
خطاهاي فاز به فاز کمتر است چرا که معموالً تنها مقاومت جرقه ،بهين دو فهاز
قرار دارد .اما زماني که اتصال كوتهاه بها مقاومهت بهه زمهين در انتههاي ناحيهه
حفاظتي اتفاق ميافتد ،امپدانس اندازهگيري شده توسهط رلهه خهارز از ناحيهه
حفاظتي آن خواهد بود و رلهه عمهل نخواههد كهرد .اثهر تخذيهه خطها از منهابع
مختلف نيز باعث تشديد اثر نامطلوب مقاومت خطا خواهد شد [2و.]4
در مورد خطوط کوتاه ،استفاده از حفاظت ديستانس ،عالوه بهر مشهكالت
فوقالذكر با مشکالت ديگري نيز روبرو است .به دليل کوچهک بهودن امپهدانس
خطوط کوتاه ،نسبت امپدانس منبع به امپدانس خط انتقال 1عدد بزرگي است.
به طور كلي در حفاظت ،خط کوتاه بهه خطهي اطهالق مهيشهود کهه  SIRآن
بزرگ باشد .بنابراين خطي به طول  41کيلومتر که  SIRآن کم است هماننهد
خط بلند خواهد بود .اما يك خط  111کيلومتري که  SIRبااليي دارد همانند
خط کوتاه رفتار ميکند .معموالً خطوطي كه  SIRآنها بزرگتر از  3باشهد از
نظر حفاظتي ،خط كوتاه محسوب ميشوند [.]2
با توجه به تعريف ارائه شده براي خط كوتاه ،در صورتي كهه يهك اتصهال
كوتاه داخلي اتفاق بيفتد ولتاژ ديده شده در محل رله بسيار کوچکتر از ولتهاژ
نامي سيستم خواهد بود .چرا که اين ولتاژ از تقسيم ولتهاژ بهين خهط و منبهع
معادل شبكه حاصل ميشود .اين امر باعث ميشود که کوچهکتهرين خطها در
اندازهگيري ولتهاژ ،عملکهرد رلهه را دچهار اخهتالل نمايهد .بها توجهه بهه اينکهه
ترانسفورماتورهاي ولتهاژ در حهوالي مقهادير نهامي عملکهرد مناسهبي دارنهد در
صورتي که ولتاژ محل رله بسيار کمتهر از ولتهاژ نهامي سيسهتم باشهد ،خطهاي
ترانسفورماتورهاي ولتاژ ،قابل توجه خواهد بود.
زماني كه نسبت  SIRافزايش مييابد مطابق رابطه ( ،)1ولتاژ محهل رلهه
( VRدر شكل  )1به شدت افت ميكند .اين كاهش شديد ولتاژ ،باعث عملكهرد
نادرست ترانسفورماتورهاي خازني ميشود.
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حتي اگر از خطاي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نيز صرف نظر شهود رلههههاي
ديستانس براي ولتاژهاي كوچك داراي عملكهرد مطمئنهي نخواهنهد بهود .ههم
چنين رلههاي ديستانس خطوط كوتهاه در معهرا افهزايش ديهد گهذرا در اثهر
حالتهاي گذراي ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني هستند [.]2
با توجه بهه مشهكالت فهوق ،اسهتفاده از روشههاي جريهاني در حفاظهت
خطوط کوتاه متداول شده است .روشهاي جرياني به صهورتههاي مختلفهي از
جمله مقايسه فاز جريان 2و استفاده از تفاضل جريان 3پيادهسازي شدهانهد [-3
 .]8اين روشها عموماً نياز به کانال مخابراتي پيچيده و سريع دارند تا اطالعات
بين دو پست با يکديگر مبادله شوند .بنابراين استفاده از اين روشها عهالوه بهر
پرهزينه بودن اجهرا ،داراي ايهن مشهكل هسهتند کهه هرگونهه خطها در کانهال
مخابراتي باعث عملکرد نابجا و يا نادرست رله خواههد شهد .البتهه يهک مزيهت
روشهاي جرياني ،عدم نياز به اطالعات ولتاژ ميباشهد .لهذا رلههاي کهه از ايهن
روش استفاده ميکند سادهتر است و ضمناً نياز به ترانسهفورماتور ولتهاژ نيهز از
بين ميرود .البته هنوز براي مقاصهدي ماننهد انهدازهگيهري و سهنكرون کهردن
وجود ترانسفورماتور ولتاژ ضروري است .در مقابل ،اين روش به کانال ارتبهاطي
وابستگي شديدي دارد و هر گونه خطا در کانال باعث عدم عملکرد يها عملکهرد
نادرست رله خواهد شد .بنابراين تجهيزات مخهابراتي مهورد اسهتفاده ،نيهاز بهه
تجهيزات پشتيبان دارند و در نتيجه هزينه طرح باال ميرود.
در مرجع [ ]3روش متفاوتي براي حفاظت خط انتقال کوتاه ارائه گرديده
است .اين روش از يک سيگنال فرکانس باال کهه از محهل رلهه بهه سهمت خهط
ارسال ميشود کمک گرفته و با استفاده از يک مقايسهگر فاز ،بين جريانههاي
پيشفاز و پسفاز ،هنگام بروز خطاي زمين تمايز ايجاد ميکند .مزيتي که ايهن
روش دارد سرعت عملکرد باالي آن است .استفاده از سيگنالهاي فركانس باال
در صورت وجود نويز عملكرد اين روش را تحت تاثير قرار ميدهد.
يكي ديگر از روشهايي كه مهي توانهد در حفاظهت خطهوط كوتهاه مهورد
استفاده قرار گيرد ،شبكه هاي عصبي است .اين شبكهها جههت حفاظهت خهط
انتقال در مراجع متعددي مورد بررسي قرار گرفته است [ .]18-11در برخي از
اين روشها ،شبكه عصبي بر اساس اطالعهات ولتهاژ و جريهان دو طهرف خهط،
محل خطا را مشخص ميكند [ .]11طبيعتاً اين روش نيازمند كانال مخهابراتي
سريع و مطمئني براي انتقال اطالعات سه فاز ولتاژ و جريان بهه پسهت مقابهل
است .در مرجع [ ]13فقط جهت خطا از طريق كانال ارسال ميشهود و رلهه بها
استفاده از آن و اطالعات محلي در مورد خطا تصميمگيري مينمايد.
در مرجع [ ]21با در نظر گرفتن اين كه ولتاژ و جريان محل خطا همفهاز
هستند و با استفاده از اطالعات ولتاژ و جريان ،محل خطا را مشخص مينمايد.
در اين مقاله در بخش دوم روشي بهراي محاسهبه ولتهاژ محهل رلهه خهط
انتقال كوتاه مطرح ميشود .سپس با در نظر گرفتن اين مطلب كهه افهت ولتهاژ
روي خط انتقال كوتاه قابل صرفنظر است جريان خطاي سهمت انتههاي خهط
انتقال تخمين زده ميشود .در نهايت محل خطا با استفاده از مقهادير جريهان و
همچنين ولتاژ تخمين زده شده ،مشخص ميشود .در بخش سوم شهبيهسهازي
انجههام شههده و تحليههل نتههاي آن ارائههه شههده اسههت .نهايت ه ًا در بخههش چهههارم
نتيجهگيري آورده شده است.

شکل ( :)1خطا در نقطه  Fدر داخل خط انتقال كوتاه
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 -2روش پيشنهادي براي حفاظت خطوط انتقال کوتاه
زماني که خطايي در يك خط انتقال كوتاه اتفاق ميافتد ،مطابق شهكل 2
جريانهاي خطا از دو انتهاي خط انتقال به سمت محل خطا به وجود ميآينهد.
در شكل  ZL ،2امپدانس كل خط انتقال و  xدرصدي از طول خهط اسهت كهه
خطا در آن نقطه اتفاق افتاده است.
در اين بخش روش پيشنهادي براي حفاظهت خطهوط انتقهال کوتهاه در
مقابل انواع خطاها ارائه مي گردد .هدف اين روش غلبه بر مشکالت ناشي از کم
بودن ولتاژ محل رله و اثر مقاومت خطا ميباشد.
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شکل( :)2خطاي با مقاومت  Rfدر داخل خط انتقال کوتاه

 -1-2خطاي تكفاز به زمين
در صورتي كه خطاي تكفاز به زمين  a  gمطابق شكل ( )4در فاصهله  xاز
ترمينال  Aاتفاق افتد ميتوان از رابطه ( )2براي تخمهين محهل خطها و مقهدار
مقاومت خطا استفاده كرد[.]21
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در رابطه ( )2انديسهاي  iو  rبه ترتيب نشاندهنده قسهمت موههومي و

قسمت حقيقي پارامتر مربوطه هستند.
 V Amنشان دهنده ولتاژ فاز  mدر ابتداي خط انتقال بر حسب ولت و  xنشهان
دهنده فاصله محل خطا از ابتداي خط انتقهال بهر حسهب متهر و  I Fmنشهان
دهنده جريان خطا که مجموع جريان خطاي ابتدا ( )IAmو انتهاي خهط انتقهال
( )IBmبر حسب آمپر ميباشد.
همچنين:
() 4
() 3

) I Ak r Z mk i I Ak i
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تنها پارامتري که در استفاده از رابطه ( )2در ابتداي خط انتقال مستقيم ًا
در اختيار رله قرار ندارد جريان انتهاي خط انتقال است که بهه سهمت خطها در
حال عبور است (جريان  IBaدر شکل .)4
در ادامه روشي براي تخمين جريان انتهاي خط انتقال پيشنهاد ميشهود
و سپس با استفاده از رابطه ( )2محل خطا و مقاومت خطا محاسبه ميشود.
مراحل انجام روش پيشنهادي براي خطاي تكفاز به زمين به شهرح زيهر
است:
 )1فرا ميشود امپدانس معادل تونن منابع هر دو طهرف خهط
انتقال کوتاه يعني  Z S1و  Z S 2در شکل( )2در اختيار رلهه
قرار دارد .منظور از امپدانسهاي تونن ،امپدانس مولفههههاي
متقارن معادل شبكه ميباشد.
 )2در شرايط عادي ولتاژ منبع تونن (ولتاژ منبع مولفهه مببهت)
از ديد ابتداي خط انتقهال يعنهي  V11در شهكل ( ،)2بها
استفاده از مقادير ولتاژ  VAو جريان  IAو همچنين امپدانس
منبع  Z S1محاسبه ميشود.
 )4با در اختيار داشتن جريان و ولتاژ در شرايط عادي ،ولتاژ VB
و جريان  IBانتهاي خط انتقال از طريق ماتريس انتقال خط،
مطابق رابطه ( )3محاسبه ميشوند.
() 3
)3

M 2m 

k

در روابط فوق تعاريف زير صورت گرفته است:
 : kفازهاي a,b,c
 : Z mkامپدانس متقابل بين فاز  mو فاز  kبر حسب اهم بر متر؛
 : I Akجريان فاز  kدر ابتداي خط انتقال بر حسب آمپر؛

)3

ولتاژ منبع معادل تونن (ولتاژ منبع مولفه مببت) انتهاي خط
انتقههال يعنههي  V2 2در شههكل ( ،)2مشههابه مرحلههه 2
محاسبه ميشود.
فههرا مههيشههود هنگههام بههروز خطههاي تههكفههاز بههه زمههين
(  ،) a  gولتاژ محل خطا برابر ولتاژ ابتداي خط انتقهال و
آن هم برابر ولتاژ انتهاي خط انتقال اسهت .يعنهي ولتاژههاي
 VAaو  VBaو  Vfaدر شكل ( )4با هم برابرند.
 V fa
()6

 : I Bkجريان فاز  kدر انتهاي خط انتقال بر حسب آمپر.

V Aa  VBa

اين فرا با در نظر گرفتن ايهن مسهئله كهه امپهدانس خهط
انتقال كوچك است و افت ولتاژ روي آن ناچيز اسهت صهورت
گرفته است .در نتيجه مولفه هاي متقهارن ولتهاژ نيهز بها ههم
برابرند.
VA  VB   V f 
() 7
)6
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بهبود عملکرد رلههاي ديستانس در حفاظت ...
در نتيجه جريان انتهاي خط انتقال با استفاده از روابهط ()11
الي ( )13محاسبه ميشود.
 )3در نهايت تمام پارامترههاي الزم بهراي تخمهين محهل خطها
توسط رابطه ( ،)2در اختيار رله قرار دارد .بنابراين رلهه قهادر
است محل خطا و مقدار مقاومت خطا را محاسبه نمايد.

ZS1+

+
Vf+

I A

V11

(1-x)ZL+ B ZS2+

If

xZL+

f
+

I B

Vf-

ZS1+ A

I A

(1-x)ZL0 B ZS20

I B0

ZS10 A

xZL0

f
+
Vf0

 -2-2خطاي دو فاز به هم
در صورتي كه خطاي دو فاز به هم  b  cمطهابق شهكل ( )3در فاصهله  xاز
ترمينال  Aاتفاق افتد ،مي توان از رابطه ( )13براي تخمين محل خطا و مقهدار
مقاومت خطا استفاده كرد [.]21
1

I A0

I Fm r  V Am r  V An r 
 

I Fm i  V Am i  V An i 

()13

-

شکل ( :)3مدار معادل مولفههاي متقارن شبکه در حالت خطاي تکفاز به
زمين

با در نظر گرفتن رابطه ( )7و اين كه افت ولتاژ روي
خط انتقال ناچيز است ،مولفههاي متقارن ولتاژ به
صورت روابط ( )8الي ( )11محاسبه ميشوند.
() 8

V f   V11  Z S1 I A

() 3

V f   Z S1 I A

()11

V f 0  Z S10I A0

ولتاژ فاز  aبا استفاده از روابط ( )6الي ( )11محاسبه
ميشود.
)7

مطابق شكل ( )3براي محاسهبه جريهان  ، IB+از افهت ولتهاژ
روي خط انتقال صرفنظر مهيشهود .بنهابراين مولفهه مببهت
جريان انتهاي خط انتقال با استفاده از رابطهه ( )11محاسهبه
ميشود.
V2  2  V f 
()11
I B 

)8

همانگونه كه در شكل ( )3مشخص شده اسهت ،مولفههههاي
جريان خطا با يكديگر برابر هستند .جريان خطها بهه صهورت
رابطه ( )12ميباشد.

Z S 2

()12

 x  M 3
   M
 RF   4

در رابطههه ( M 3 )13و  M 4بههه صههورت روابههط ( )16و ( )17تعريههف
ميشوند .در روابط ( )13الي ( m )17و  nفازهاي درگير خطا هستند.

 











 Z nkr I Ak r  Z mk i  Z nki I Ak i

()16



()17

 Z nkr I Ak i  Z mk i  Z nki I Ak r

mk r

Z

M3 

k

mk r

 Z

M4 

k

در روابط فوق تعاريف زير صورت گرفته است:
 : kفازهاي a,b,c
 : Z mkامپدانس متقابل بين فاز  mو فاز  kبر حسب اهم بر متر؛
 : Z nkامپدانس متقابل بين فاز  nو فاز  kبر حسب اهم بر متر؛
 : I Akجريان فاز  kدر ابتداي خط انتقال بر حسب آمپر؛
 : I Bkجريان فاز  kدر انتهاي خط انتقال بر حسب آمپر.
B

A

F
IBc

VBc
IBb

IAc
VAc

IFc

IAb

VBb

VAb

IFb

VAa

VBa
RF

x

شکل ( :)3خطاي دو فاز به هم در فاصله  xاز ترمينال A

I f  I A  I B   I A  I B   I A0  I B0

مراحل انجام روش پيشنهادي براي خطاي دو فاز بهه ههم بهه شهرح زيهر
است:

بنابراين مولفهه ههاي منفهي و صهفر جريهان انتههاي خهط بها
استفاده از روابط ( )11و ( )12محاسبه ميشوند.
()14

I B  I A  I B  I A

()13

I B 0  I A  I B   I A0

Serial No. 66

مراحل  1الي  6براي اين نوع خطا نيز مشابه مراحل  1الي  6بخهش 1-2
ميباشد با اين تفاوت كه اين بار خطا (  ) b  cميباشد و در نتيجهه بهه جهاي
رابطه ( )11ميبايست از رابطه ( )18استفاده كرد.
()18

Vf 0  0

مشابه خطاي تک فاز به زمين ،ولتاژ فازهاي  bو  cبها اسهتفاده از روابهط
( )3( ،)8و ( )18محاسبه ميشود .مدار معادل مولفههاي متقارن شبكه هنگهام
بروز خطاي دو فاز (  ) b  cبه صورت شكل ( )6ميباشد.
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(1-x)ZL+ B ZS2+

f

B

ZS1+

Vf+

A

F
IBc

IAc

VBc

+

I B

V2  2

A xZL+

بهبود عملکرد رلههاي ديستانس در حفاظت ...

I A

IFc

IBb

V11

VAc

VBb

IAb
VAb

IFb

IBa

IAa

VBa

-

VAa
x
RFc

(1-x)ZL+ B ZS2+

I B

f
+

xZL+

RFa

ZS1+ A

I A

Vf-

RFb

IFa

ZFab
c

-

I 3

شکل ( :)7خطاي سهفاز به زمين در فاصله  xاز ترمينال A

شکل ( :)6مدار معادل مولفههاي متقارن شبکه در حالت خطاي دو فاز
ادامه الگوريتم از مرحله  7به شرح زير ميباشد:
 )7مطابق شكل ( )6براي محاسهبه مولفههههاي جريهان انتههاي
خط ،از افهت ولتهاژ روي خهط انتقهال صهرفنظهر مهيشهود.
بنابراين مولفهههاي متقهارن جريهان انتههاي خهط انتقهال بها
استفاده از روابط ( )13الي ( )21محاسبه ميشوند.
V2  2  V f 
()13
I B 
Z S 2

V f 

()21

Z S 2

I B 

I B0  0

()21

لذا ،جريان انتهاي خط انتقال با اسهتفاده از روابهط ( )13الهي
( )21محاسبه ميشود.
 )8در نهايت تمام پارامترههاي الزم بهراي تخمهين محهل خطها
توسط رابطه ( ،)13در اختيار رله قرار دارد .بنابراين رله قهادر
است محل خطا را محاسبه نمايد.

 -4-2خطاي سه فاز
در صورتي كه خطاي سه فاز به زمين  abc  gمطابق شكل ( )7در فاصهله
 xاز ترمينال  Aاتفاق افتد مي توان از رابطه ( )22براي تخمهين محهل خطها و
مقدار مقاومت خطا استفاده كرد [.]21

مراحل انجام روش پيشنهادي براي خطاي سه فاز به زمين به شرح زير است:
مراحل  1الي  6براي اين نوع خطا نيز مشابه مراحل  1الي  6بخهش 1-2
ميباشد .با اين تفاوت كه اين بار خطا (  ) abc  gميباشهد و در نتيجهه بهه
جاي روابط ( )3و ( )11ميبايست از روابط ( )23و ( )26استفاده كرد.
Vf   0
()23
Vf 0  0

()26

مولفههاي متقارن ولتاژ و در نتيجه ولتاژ فازهاي  b ،aو  cبها اسهتفاده از
روابط ( )23( ،)8و ( )26محاسبه ميشهوند .مهدار معهادل مولفههههاي متقهارن
شبكه هنگام بروز خطاي سه فاز ( ) abc  gبه صورت شكل ( )8ميباشد.
(1-x)ZL+ B ZS2+

V2  2

I B

f
+
Vf+

A xZL+

I A

ZS1+

V11

-

شکل ( :)8مدار معادل مولفههاي متقارن شبکه در حالت خطاي سه فاز به
زمين
ادامه الگوريتم از مرحله  7به شرح زير ميباشد:
 )7مطابق شكل ( )8براي محاسبه جريان  ، IB+از افت ولتاژ روي خط
انتقال صرفنظر ميشود .بنابراين مولفه مببت جريان انتههاي خهط
انتقال با استفاده از رابطه ( )27محاسبه ميشود.
V2  2  V f 
()27
I B 
ZS2

()22

V Aar 


V Aai 
V A 
 br 
V Abi 
V 
 Acr 
V Aci 

1

 I 3i 

I 3r 
 I 3i 

I 3r 
 I 3i 

I 3r 

I 3r
I 3i
I 3r
I 3i
I 3r
I 3i

0
0
0
0
I Fcr
I Fci

0
0
I Fbr
I Fbi
0
0

I Far
I Fai
0
0
0
0

 x   M 1a

 
 R Fa   M 2a
 R F   M 1b
 b 
 R Fc   M 2b
R
 M
 Fabc   1c
 X Fabc   M 2c

در رابطه ( ،)22پارامترهاي  M1و  M2هر فاز با اسهتفاده از روابهط ( )4و
( )3محاسبه ميشوند همچنين:
I 3  I Fa  I Fb  I Fc
()24
()23

Serial No. 66

Z Fabc  RFabc  jX Fabc

 )8به دليهل وجهود تقهارن ،مولفههههاي منفهي و صهفر جريهان وجهود
نخواهند داشهت و برابهر صهفر در نظهر گرفتهه مهيشهوند .بنهابراين
جريان هاي فاز انتهاي خط انتقال محاسبه ميشوند و محل خطها از
طريق رابطه ( )22محاسبه ميشود.
همانگونه که توضيح داده شد در روش پيشنهادي ،ابتدا ميبايسهت نهوع
اتصال کوتاه مشخص باشد سپس الگوريتم حفاظتي بر اساس نوع اتصال کوتاه،
عملکرد متناسب را در پيش خواهد گرفت .توجه به اين نکته ضروري است کهه
تشخيص نوع اتصال کوتاه در رلهها ،به خصهوص رلههههاي جديهد بهه سهادگي
توسط واحدهاي تشخيص دهنده خطا 4قابل انجام است .ايهن واحهدها معمهوالً
با مقايسه نمونه جريان فعلي با نمونه جريان سيکل قبلي به راحتي نوع اتصهال
کوتاه را تشخيص ميدهند [.]22
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بهبود عملکرد رلههاي ديستانس در حفاظت ...

 -4مدلسازي سيستم و نتاي شبيهسازي

در صورتي که خطاي تک فاز بهه زمهين در فاصهله  3کيلهومتر از ابتهداي
خط انتقال کوتاه با مقاومت برابر  3اهم اتفاق افتد عملکرد رلهه در شهکل ()11
نشان داده شده است.

 -1-4مدلسازي سيستم
شکل( )3شبکهاي که براي شبيهسازي روشهاي حفاظهت خهط انتقهال کوتهاه
استفاده شده است را نشان ميدهد.
S2

Short line
ZS2

R

Long line

S

ZS1

S1

Rf

شکل ( :)3شبکه مورد نظر براي شبيهسازي حفاظت خط انتقال کوتاه
شبيه سازي در برنامه  EMTP-ATPانجام گرفتهه و مشخصهات منهابع
معادل شبکه به صورت زير است.
S1: 230KV, 50Hz, ZS1+=0.64+j8.32  , ZS10=3.2+j13.44  ,
1  10
S2: 230KV, 50Hz, ZS2+=1.28+j33.12  , ZS20=0.96+j27.84  ,
 2  20
خط انتقال بلند به طول  211کيلومتر و خط انتقال کوتهاه بهه طهول 21
کيلههومتر هسههتند و امپههدانس مولفههه مببههت واحههد طههول هههر کههدام برابههر
 0.0162 j 0.2793 Kmو امپههههههدانس مولفههههههه صههههههفر برابههههههر
 0.1588 j 0.6458 Kmميباشد .امپدانسهاي خودي واحد طول فازهها
برابر  0.063686 j0.401414 Kmو امپدانس متقابل واحد طهول بهين
فازها برابهر  0.047526 j 0.122181 Kmمهيباشهد .ههمچنهين ناحيهه
حفاظتي سريع رله ديستانس روي  81درصد خط انتقال تنظيم شده است.
تمامي سيگنالهاي ولتاژ و جريان از طريق نرمافهزار  EMTP-ATPبهه
صههورت مههاتريس هخيههره مههيشههوند .سههپس ايههن مههاتريسههها در نههرمافههزار
 MATLABفراخواني شهده و محاسهبات الزم روي ايهن سهيگنالهها انجهام
مي گيرد .روشي که براي تخمين فازور استفاده ميشود ،روش الگهوريتم فوريهه
بازگشتي ميباشد [24و.]23

 -2-4نتاي شبيهسازي
در صورتي که خطاي تک فاز بهه زمهين در فاصهله  3کيلهومتر از ابتهداي خهط
انتقال کوتاه با مقاومت  21اهم اتفاق افتد ،عملکرد رلهه در شهکل ( )11نشهان
داده شده است.

شکل ( :)11امپدانس ديده شده خطاي تک فاز به زمين در فاصله  3کيلومتر
از ابتداي خط انتقال و با مقاومت  21اهم

Serial No. 66

شکل ( :)11امپدانس ديده شده خطاي تک فاز به زمين در فاصله  3کيلومتر
از ابتداي خط انتقال و با مقاومت  3اهم
شکل ( )12مقدار امپدانس رله در هنگام بروز خطهاي دو فهاز بهه ههم در
فاصله  13کيلومتر از ابتداي خط انتقال را نشان ميدهد .مقاومت خطا در ايهن
حالت برابر  11اهم در نظر گرفته شده است.

شکل ( :)12امپدانس ديده شده خطاي دو فاز به هم در فاصله  13کيلومتر از
ابتداي خط انتقال و با مقاومت  11اهم
شکل ( )14مقدار امپدانس رله در هنگام بروز خطهاي دو فهاز بهه ههم در
فاصله  11کيلومتر از ابتداي خط انتقال را نشان ميدهد .مقاومت خطا در ايهن
حالت برابر  3اهم در نظر گرفته شده است.

شکل ( :)14امپدانس ديده شده خطاي دو فاز به هم در فاصله  11کيلومتر از
ابتداي خط انتقال و با مقاومت  3اهم
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شکل ( )13مقدار امپدانس رله در هنگام بروز خطاي سه فهاز بهه ههم در
فاصله  2کيلومتر از ابتداي خط انتقال را نشان ميدهد .مقاومهت خطها در ايهن
حالت برابر  1اهم در نظر گرفته شده است.

شکل ( :)13امپدانس ديده شده خطاي سه فاز به هم و به زمين در فاصله 2
کيلومتر از ابتداي خط انتقال و با مقاومت  1اهم
شکل ( )13مقدار امپدانس رله در هنگام بروز خطاي سه فهاز بهه ههم در
فاصله  11کيلومتر از ابتداي خط انتقال را نشان ميدهد .مقاومت خطا در ايهن
حالت برابر 21اهم در نظر گرفته شده است.

بهبود عملکرد رلههاي ديستانس در حفاظت ...
جدول ( :)1درصد خطاي اندازهگيري امپدانس در حالت خطاي a  g
روش
پيشنهادي

روش
مرجع []21

ديستانس
معمولي

33

22

38

1

34

81

863

3

31

133

1732

11

32

131

4614

21

27

41

46

1

24

36

374

3

21

128

1323

13

18

178

1346

21

16

14

21

1

13

43

411

3

مقاومت خطا

13

61

673

11

3

121

1411

21

محل خطا

3

11

13

جدول ( :)2درصد خطاي اندازهگيري امپدانس در حالت خطاي b  c
ديستانس
معمولي

مقاومت خطا

روش
پيشنهادي

روش
مرجع []21

6

42

113

1

23

166

311

3

43

261

1311

11

7

21

31

1

11

81

311

3

16

141

1121

13

7

11

21

1

7

34

466

3

11

86

717

11

محل خطا

3

11

13

جدول ( :)4درصد خطاي اندازهگيري امپدانس در حالت خطاي abc  g

شکل ( :)13امپدانس ديده شده خطاي سه فاز به هم و به زمين در فاصله 11
کيلومتر از ابتداي خط انتقال و با مقاومت  21اهم
در ادامه مقايسهه بهين روش پيشهنهادي بها روش ديسهتانس معمهولي و
همچنين روش ارائهه شهده در مرجهع [ ]21در جهدولههاي  1الهي  4صهورت
ميگيرد .در روش ارائه شده در مرجع [ ،]21با در نظر گرفتن اين مطلهب کهه
هنگام بروز خطا ،امپدانس مسير خطا غالبهاً خاصهيت اهمهي دارد و در نتيجهه
زاويه ولتاژ و جريان محل خطا با يکديگر برابر خواهند بود ،محل خطها تخمهين
زده ميشود .در جدولهاي  1الي  4به ترتيب خطاهاي تک فهاز بهه زمهين ،دو
فاز به هم و سه فاز به زمين مقايسه شدهاند .همچنين همانطور کهه در شهکل
( )1نشان داده شد ،هنگام بروز خطا ولتاژ محل رله در خطوط انتقال کوتاه ،بهه
شدت افت ميکند .بنابراين ترانسهفورماتورهاي انهدازهگيهري ولتهاژ تحهت ايهن
شرايط ،دچار خطا ميشهوند .در مقايسهه انجهام شهده ،خطهاي ترانسهفورماتور
اندازهگيري ولتاژ 6 ،درصد در دامنه و  3درجه اختالف فاز در نظر گرفته شهده
است .مقدار اين خطا بر اساس مرجع [ ]23بهراي ترانسهفورماتورهاي ولتهاژ در
نظر گرفته شده است.

Serial No. 66

روش
پيشنهادي

روش
مرجع []21

ديستانس
معمولي

مقاومت خطا

6

6

7

1

6

6

7

3

3

6

7

11

3

3

7

1

3

3

11

3

4

7

11

13

3

6

8

1

3

6

11

3

3

6

11

11

محل خطا

3

11

13

 -4-4تحليل نتاي شبيهسازي
بر اساس شبيهسازيهاي ارائه شده در بخش  2-4نتاي زير حاصل ميشود.
 روش ارائه شده نياز به سيگنال ولتاژ حين اتصال کوتاه ندارد .از آنجهاکه يکي از مشکالت اساسي حفاظهت خطهوط انتقهال کوتهاه ،خطهاي
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري ولتاژ در ولتاژهاي پايين است ،عدم نياز
به سيگنال ولتاژ حين خطا باعث بهبود قابهل مالحظهه عملکهرد روش
پيشنهادي در مقايسه با روشهاي پيشين ميشود.
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 مشهاهده4 الهي1  همان گونه که از نتاي بدست آمده درجدولهاي به جز حالتهايي کهه مقاومهت خطها بسهيار كهم در نظهر،ميشود
گرفته شده در بقيه مهوارد روش پيشهنهادي نسهبت بهه روشههاي
 البتهه بايهد ايهن مهورد را در نظهر.ديگر داراي خطاي کمتري است
داشت که معموالً حداقل مقاومت خطا در نتيجه وجود جرقه اسهت
 بنهابراين روش پيشهنهاد. اهم ميباشد3 که مقدار آن نيز در حدود
 در عمل عملکهرد مناسهبتهري،شده در مقايسه با دو روش پيشين
.دارد
 روش پيشنهاد شده نياز به کانال مخهابراتي بهراي برقهراري ارتبهاط ولتهاژ و جريهان.بين پست هاي ابتدا و انتههاي خهط انتقهال نهدارد
انتهاي خط انتقال با استفاده از مقادير ولتاژ و جريهان ابتهداي خهط
 در نتيجه مشهکالت ناشهي از خطها در.انتقال تخمين زده ميشوند
ارسال اطالعات يا خطاي خهود کانهال مخهابراتي کهه در روشههاي
. در روش پيشنهادي وجود نخواهد داشت،جرياني وجود دارد
 دقت روش پيشنهادي نسبت به روشهاي ديگهر،با افزايش مقاومت خطا
 چرا که در اين حالهت افهت ولتهاژ روي امپهدانس خهط انتقهال.بيشتر ميشود
 در نتيجه ولتاژ ابتداي خط انتقال كه برابهر ولتهاژ انتههاي. كمتر ميشود،كوتاه
 لهذا افهزايش مقاومهت خطها باعهث. داراي خطاي كمتري است،آن فرا شده
.بهبود عملكرد روش پيشنهادي ميشود

 نتيجهگيري-3
در اين مقاله روشي براي اصالح عملکهرد رلهه ديسهتانس در حفاظهت خطهوط
 اين روش با استفاده از اطالعهات ولتهاژ پهيش از وقهوع.انتقال کوتاه مطرح شد
 تخميني از ولتهاژ و جريهان انتههاي،خطا و همچنين جريان حين اتصال کوتاه
خط انتقال انجام ميدهد و سپس بها اسهتفاده از ايهن اطالعهات محهل خطها را
 تقريبهاي به کار رفته در اين روش و عدم نياز به ولتهاژ حهين.تخمين ميزند
 کارايي روش پيشنهادي در مقايسه با روش هاي مشابه را افهزايش،اتصال کوتاه
 اهم نسبت به سهاير21  روش پيشنهاد شده براي مقاومت خطاهاي تا.مي دهد
،روشهاي مشابه در بهبود عملكرد رلهههاي ديسهتانس خطهوط انتقهال كوتهاه
.پاسخ مناسبتري دارد
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