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چکيده:يکي از مشکالت مهم در بهرهبرداری از رلههای ديستانس احتمال عملکرد نادرست در زمان نوسان توان است .نوسان توان
پديدهای گذرا در سيستم قدرت است که ميتواند باعث ورود امپدانس به زون سوم رله ديستانس شده و موجب عملکرد اشتباه رله
ديستانس شود .برای تشخيص مناسب نوسان توان و جلوگيری از عملکرد اشتباه رلههای ديستانس ،در اين مقاله يک روش جديد
نمونهبرداری شده از سيگنال جريانپيشنهاد شده است .بر اين

بدون نياز به استفاده از تبديل فوريه با نرمگيری مستقيم از دادههای
اساس يک پنجره سيگنال تشکيل شده و از سيگنال جريان نمونهبرداری ميکند .در ادامه دادههای موجود درون پنجره تشکيليک
ماتريس را خواهند داد که به راحتي ميتوان مقدار نرم آنها را محاسبه کرد.از جمله ويژگيهای روش پيشنهاد شده ميتوان به عدم
منظور سهولت در پيادهسازی عملي اشاره کرد .روش پيشنهادی در شبکه  39باسه استاندارد و با استفاده از نرمافزار DIgSILENTو
 Matlabمورد ارزيابي قرار گرفته است .همچنين اين روش توسط رله ديستانس و تستر ساخته شده در دانشگاه صنعتي اميرکبير و
ادهسازی عملي شده است .نتايج تست عملي روش پيشنهادی با روشهای معمول مورد استفاده
شرکت دانش بنيان وبکو اميرکبير پي 
يدهند که
در رلههای حفاظتي بويژه رلههای ساخت شرکت زيمنس مقايسه عملي شده است .نتايج ارزيابي عملي ،بخوبي نشان م 
روش پيشنهاد شده نسبت به روشهای معمول صنعتي استفاده شده در رلههای زيمنس عملکرد بهتری دارد.
کلمات کليدی :نوسان توان ،رله ديستانس ،حفاظت سيستمهای قدرت ،حاالت گذرا.
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نياز به روشهای پردازش سيگنال ،سرعت باال در تشخيص نوسان توان ،تشخيص خطای همزمان با نوسان توان و کاهش محاسبات به

 -1مقدمه
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حفاظت از خطوط انتقال انرژی بهویژه در خطوط فشاارقوی از امییات
باالیی برخوردار است[ .]3-1با این وجود رلهمای دیستانس که وظیفاه
حفاظت از این خطوط را بار عهاده دارناد ،میکان اسات تثات تاا یر
نوسانات توان عیلکرد اشتباه داشته باشند[ .]4ایان عیلکارد نادرسات
میکن است باعث قطع ناخواسته خطاوط انتقاال انارژی شاود .خارو
چندین خط انتقال انرژی از یاک شابکه بازرر بارق مایتواناد باعاث
ناپایداری شبکه و در نتیجه منجر به خاموشیمای سراسری در شابکه
شود .نیونهای از ایان حاوادد در ساال  2003در ماالزی و ایتالیاا ،در
سالمای  2005و  2009در مالزی و برزیل و در سال  2012در شبکه
غربی مند اتفاق افتاده است[ .]9-5این ناو از خاموشایماا خساارات
بساایاری را بااه شاارکتمااای انتقااال اناارژی وارد خوامنااد کاارد .باارای
جلوگیری از عیلکرد ناخواسته رلهمای دیستانس از فانکشن قفل کننده
نوسان توان در این رلهما استفاده میشود .قفل کننده نوسان توان یاک
فانکشن مکیل در رله مای دیستانس است تا نوسان تاوان را تشاصی
داده و مانع از عیلکرد زون سوم رله دیستانس شود[.]10
در مطالعات روشمای مصتلفی بارای تشاصی نوساان تاوان و ایجااد
جتارین روش
فانکشن قفلکننده نوسان توان پیشنهاد شاده اسات .رایا 
برای تشصی نوسان توان ،استفاده از نرخ تغییرات امپدانس است کاه
در مطالعات [ ]12 ,11پیشنهاد شده است .با توجه به آنکه باه منگاام
وقو خطا ،نرخ تغییراتامپدانس بزررتر از نارخ تغییارات امپادانس در
طی نوسان توان است ،لذا ایان روش مبتنای بار درک تفااوت در نارخ
تغییرات امپدانس (  ) Zو تیایز گذاشتن بین نوسان توان و خطا است.
در طی نوسان توان آمسته( 1مرتز) ،عبور امپدانس بسیار کند اسات و
در مر زون زمان عبور طوالنیتار و یاا مسااوی  f sاسات[ .]7بناابراین
استفاده از نرخ تغییرات امپدانس میتواند نوسان توان آمسته را بصوبی
تشصی داده و رله را بالک کند ،مرچند این طرح قاادر باه تشاصی
نوسانات توان سریع ( 5مرتز) نیست ضاین آنکاه ایان طارح قاادر باه
تشصی خطای اتفاق افتاده میزمان با نوسان توان نیز نییباشد [-13
 .]17مقاله [ ]13روشی براساس مقدار مقاومت دیده شده توساط رلاه
دیستانس برای تیایز گذاشاتن باین نوساان تاوان و خطاا را پیشانهاد
ینیاید .روش ارائه شده در این مطالعه بر این اصل اساتوار اسات کاه
م 
مقاومت دیده شده توسط رله در زمان نوسان توان دائیا در حال تغییار
است در صورتی است که در زمان خطا مقدار مقاومت ابت میماند .باا
این وجود ،این روش مدت زمان زیادی برای تشصی نوسان توان نیااز
دارد .مقاله [ ]15روشی با استفاده از ترکیب مشصصهمای ما مرکاز و
نظارت مداوم امپدانس ظاامری بارای تشاصی نوساان تاوان را ارائاه
یدمد .مطالعه [ ]18از ولتاژ مرکز نوسان 1برای تشصی نوسان توان
م 
2
یکند .در [ ]19از تبدیل فوریه بهدستآمده براساس مولفاه
استفاده م 
 DCجریاانی بارای تشااصی خطاا در منگاام نوسااان تاوان اسااتفاده
یشود .در [ ]16روشی مبتنی بر تثلیل تبدیل فوریه ارائهشده اسات.
م 

مجله انجمن مهندسي برق و الکترونيک ايران -سال شانزدهم -شماره سوم– پائيز 1398

یکی از چالشمای تکنیکمای استفادهکننده از تبدیل فوریاه ،نیااز باه
انتصاب مقدار دقیق آستانه برای شناسایی خطا اسات [ .]20میچناین
این روش به دلیل نیونهگیری نامیزماان و ضابط نیوناهماای مثادود
یباشد که کاربرد
دارای مشکالتی چون نشت طیفی 3و حصار نردهای 4م 
یکند[ .]22 ,21در مقاله [ ]23از تبادیلیوجک 5بارای
آن را مثدود م 
جبران مشکالت تبدیل فوریه اساتفاده شاده اسات .ایان مقالاه بارای
تشصی نوسان توان و خطای میزمان با آن از مارمونیکمای بدسات
آمده از تبدیل موجک استفاده میکند .در [ ]24یک الگاوریت تبادیل
موجک با سرعت باال برای تشصی خطای متقارن میزمان باا نوساان
توان استفادهشده است .در مطالعه [ ]25اعیال تبدیل موجک بار روی
تغییرات امپدانس برای تشصی نوسان توان و خطامای میزمان با آن،
پیشنهاد شده است .میچنین در [ ]26از تبدیل موجاک بارای تثلیال
تغییرات جریان بهمنظور تشصی خطاما با مقاوماتماای مصتلا در
طی نوسان توان استفاده شده است .در [ ]27الگوریتیی باا اساتفاده از
شکل مو جریان برای تشصی خطای سه فاز در منگام نوسان تاوان
ارائه شده است .این روش براسااس افات معکاوس در جریاان DCکاار
میکند .روش یادگیری تثت نظارت ماشین بردار پشتیبان 6و سیسات
استنتا عصبی-فازی سازگار 7در [ ]29 ,28ارائه شده شده است .ایان
روشما به شبیهسازیمای بسیاری برای آموزش رنجمای متفاوت خطاا
و نوسان توان نیاز دارند .مقالاه [ ]30بارای تشاصی نوساان تاوان از
ینیاید .در مقاله []31
پیشبینی براساس رگرسیون خودکار استفاده م 
یک روش برای پیشبینی نیونهمای ولتاژ و جریان با استفاده از شابکه
عصبی مصنوعی،پیشنهاد شده است .روشمای پایشبینای از اخاتال
شبینی شده و مقدار واقعای سایگنال بارای تشاصی
بین سیگنال پی 
روشمانیاز به بدسات آوردن مقادار

یکنند .این
نوسان توان استفاده م 
مناسب آستانه برای عیلکارد مناساب دارناد .روشای براسااس پنجاره
متوسطگیر جریان در [ ]32ارائه شده است .مقاله [ ]33روشی براساس
نرخ تغییرات مقدار مو ر 8جریانی ارائه داده است .این روش با اساتفاده
از مقدار تغییرات مقدار مو ر جریان در زمان خطا و نوسان تاوان اقادام
به تشصی نوسان توان میکند.رلهمای حفاظتی بویژه رلهمای شرکت
زییانس ما اکناون از روش ارائاه شاده در مطالعاات [ ]36-34بارای
تشصی نوسان توان استفاده مینیایند که این روش براساس تغییرات
امپدانس عیل مینیاید .از جیله مزایای این روش ساادگی مثاسابات،
تشصی خطامای م زمان باا نوساان تاوان ،تشاصی نوساان ساریع
مجدد ایجاد شده پس از رفع خطا و ایجاد تیایز بین نوسانات پایادار و
ناپایدارمیباشد .با این وجود ،این روش تنها قادر به تشصی نوساانات
توان سریع تا  10Hzاست .ضین آنکه به ازای نوسانات مصتلا تاوان،
زمان پاسصگویی این روش یکسان نییباشد .مورد آخر در نتایج شبیه-
سازی مقاله حاضر بررسی عیلی شده است.
میانطور که بررسی گردید ،مریک از روشمای ارائاه شاده در گذشاته
دچار چالشمایی مستند کاه کااربرد آنماابویژه بصاورت عیلای و در
ناسااس در ایان مقالاه یاک
یسازد .بارای 
رلهمای حفاظتی را مثدود م 
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 -2روش جديد
یکی از راه حلمای کامش مثاسابات تشاصی نوساان تاوان اعیاال
مستقی مثاسبات بر روی دادهمای نیونهبرداری شده و عدم استفاده از
روشمااای پیچیااده پااردازش ساایگنال اساات .باادین منظااور ،روش
دادهمااای
پیشاانهادی در ایاان مقالااه از مثاساابه مسااتقی ناارم از 
نیونهبرداری شده جریان استفاده میکند .برای انجام این کاار ابتادا باا

استفاده از یک پنجره که طول آن توسط رابطاه ( )1بدسات مایآیاد،
نیونهبرداری از سیگنال جریان در مر سه فاز به صورت جداگانه انجاام
یشود.
م
()1

Fs

window ' s length 

F

در این رابطه  Fsفرکاانس نیوناهبارداری و  Fفرکاانس پایاه سیسات
میباشند.

()2

A   a1 , a2 ,..., ai 

()3

|| A ||2  max ||| x|| 1 || Ax ||2  max
2

در این روابط  Aماتریس بدست آمده از دادهمای نیوناهبارداری شاده
پنجره سیگنال a،داده مورد نظر i ،تعداد کل دادهمادرونپنجرمسایگنال
و  maxبزرگترین عدد  است به طوری کاه  A * A   Iمفارد
(دترمینان صفر) خوامد بود .منگامی که  Aمفرد نباشاد مقادار نارم از
معادله ( )4بدست میآید.
1

()4

min



1
|| Ax ||2

1

min

|| A ||2 

|| x ||2  1

کاااه در آن  minکاااوچکترین عااادد  اسااات باااه طاااوری کاااه
 A * A   Iمفرد خوامد بود .پس از مثاسبه نرم در مر طول پنجره،
مقدار تغییرات نرم در مر فاز جریانی با استفاده از معادله زیر مثاسابه
میشود.
()5

| ) Norm ( n) | Norm( n  1)  Norm( n
n  1...L  1

for

شکل ( )1تغییرات مقدار نرم در زمان وقو میزمان نوسان توان و
خطای تکفاز را که توسط روابط ( )3(-)5مثاسبه شده است ،نشان
میدمد .میانگونه که از این شکل مشص است ،مقدار تغییرات نرم در
مر سه فاز جریانی در زمان نوسان توان یکسان است .این در صورتی
است که این مقدار در زمان خطا کامال متفاوت میباشد.باید توجه
داشت که تشصی خطای سه فاز به دلیل مامیت متعادل آن قالبا
بسیار مشکل است .با این وجود شروط پیشنهاد شده در مقاله حاضر
برای تشصی نوسان توان ،بگونهای طراحی شدهاند که به ازای حالت
گذرای اولیه تیامی خطامای دائ  ،این شروط نقض شده و خطای دائ
به درستی تشصی داده میشود .با توجه به موارد بیان شده شرط
نوسان توان میتواند به صورت رابطه ( )6بیان شود.
()6

) Norm (c

) Norm (b

)  Norm ( a

if

PSB  True

که در آن   Normمقدار تغییرات نرم در مر فاز را نیایش میدمد.
بینظور تیایز نوسان توان از خطای دائ  ،شرط ارائه شده در رابطه ()6
بررسی میشود .اگر این شرط برقرار باشد نوسان توان شناسایی می-
شود و در غیر اینصورت خطا تشصی داده خوامد شد .الزم به ذکر
است الگوریت بعد از تشصی نوسان توان تا زمانی که امپدانس در
زون سوم رله دیستانس قرار دارد به کار خود ادامه میدمد تا در
صورت رخداد خطای میزمان با نوسان توان و بر م خوردن شرط
نوسان توان بتواند خطای میزمان با نوسان توان را تشصی دمد.الزم
به ذکر است میانطور که از روابط ارائه شده بویژه شرط خطای میزمان
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نیوناهبارداری

روش جدید با استفاده از نرمگیری مستقی از دادهماای
شده از سیگنال جریانپیشنهاد شده اسات .بادین منظاور یاک پنجاره
سیگنال تشکیل شده و از سیگنال جریاان نیوناهبارداری مایکناد .در
ادامه دادهمای موجود درون پنجره ،تشکیلیک ماتریس را خوامناد داد
که به راحتی میتوان مقدار نرم آن ما را مثاسابه کارد .از مزیاتماای
روش پیشنهادی نسبت به مطالعات گذشته آن است کاه در ایان روش
مثاسبات کیتری نسبت به دیگر روشما مورد نیاز اسات .ایان مسالله
روش پیشنهادی را برای پیادهسازی عیلی مناسب میکناد .میچناین
یباشد و قابلیات تشاصی
روش بیان شده به ساختار شبکه وابسته نی 
انوا خطامای میزمان با نوسان توان را دارا میباشد .روش پیشنهادیبر
روی شبکه  39باسه  IEEEبه ازای حاالت مصتل نوسان تاوان ماورد
ارزیابی قرار گرفته است .میچنین روش پیشنهادی با استفاده از رلاه و
تسترمای سااخته شاده در آزمایشاگاه تصصصای-تثقیقااتی حفاظات
دانشبنیاان وبکاو امیرکبیار تسات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت
عیلی شده است .نتایجنشان میدمناد کاه روش بیاان شاده عیلکارد
بهتری از نظر زمانی نسبت به روش معیول صانعتی اساتفاده شاده در
رلهمای زیینس دارد .روش معیول صنعتی ،نوساان تاوان را در حادود
 100میلی انیه تشصی میدمد این در صورتی است کاه روش بیاان
شده در این مقاله نوسان توان را در حادود  30میلای انیاه تشاصی
میدمد .میچنین روش معیول صنعتی در خطای میزماان باا نوساان
توان عیلکرد بسیار متفاوتی از خودنشان میدمد .ایان در حاالی اسات
که روش بیان شده عیلکرد یکسانی نسبت به خطامای متفاوت دارد.
یباشاد .در بصاش دوم روش جدیاد
ساختار این مقاله بدین صورت ما 
پیشنهاد شده در این مقاله بیان میشود .در بصاش ساوم روش جدیاد
بیان شده برروییک شبکه نیونه و نیز با استفاده از رلهدیستانس و تستر
ساخته شده در آزمایشگاه تصصصی-تثقیقاتی حفاظت دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و شرکت وبکو امیرکبیر تست شده و نتایج مورد تثلیال قارار
گرفتهاند.


مطابق رابطه ( )2دادهمای نیونهبرداری شده در پنجره سیگنال تشکیل
یک ماتریس داده می دمند که با استفاده از رابطه ( )3نرم دوم ماتریس
تشکیل شده بدست میآید.

رخ داده با نوسان توان که در رابطه ( )6آورده شده است ،مشص
است ،تشصی نوسان توان در روش پیشنهادی در مقاله حاضر مستقل
از تنظییات رلهمای دیستانس میباشد.

شرو
نیونه برداری از سیگنالما

مثاسبه نرم سیگنال

تشصی

خطا

آیا شرط
نوسان توان
برقرار است

تشصی

نوسان توان

شکل ( :)1تغييرات نرم در زمان نوسان توان و خطا در هر سه فاز

امپدانس در
زون سوم
قرار دارد

براساس مطالب بیان شده ،شکل ( )2الگوریت نثوه پیادهسازی روش
پیشنهادی را نشان میدمد.

پایان

 -3تست روش بيان شده

شکل ( :)2الگوريتم روش پيشنهادی

 -1-3تست در سيستم استاندارد
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بینظور ارزیابی روش پیشنهادی ،این روش بر روی شبکه  39باسه
یشود .این
ادهسازی م 
 IEEEکه در شکل ( )3نشان داده شده است ،پی 
شبکه  230کیلوولت و  60مرتز بوده و شامل  39باس و  10ژنراتور
است 19 .بار موجود بر روی شبکه در مجیو  6150/1مگاوات و
 1233/9مگاوار توان مصر میکنند[ .]37در این بصش ،ارزیابی روش
پیشنهادی در چهار حالت تشصی نوسان توان ،تشصی نوسان توان
میزمان با خطای امپدانس پایین ،تشصی نوسان توان میزمان با
نوسان توان Multi-modeانجام
خطای امپدانس باال و تشصی
یشود.
م 

شکل ( :)3شبکه  39باسه  IEEEبرای ارزيابي روش پيشنهادی

بینظااور ارزیاابی روش پیشاانهادی در تشااصی نوسااان تااوان ،فاار
میشود رله مورد نظر برروی باس شیاره  26قرار دارد و برای حفاظات
یشود .بارای ایجااد نوساان تاوان بار روی رلاه
خط  29-26استفاده م 
دیستانس کلیدمای خطوط  28-26و  29-28در انیه  1باز میشاوند.
شکل ( )4نوسان توان دیده شده توسط رله دیساتانس را نیاایش مای
دمد .شکل ( )5ورود نوسان توان به زون رله دیستانس را نیاایش مای
دمد .مشص است که ورود نوسان توان به زون ساوم رلاه دیساتانس
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یتواند موجب عیلکرد اشتباه رله در صورتی که فانکشن قفال
مدنظر م 
کننده نوسان توان فعال نشود ،گردد.

شکل ( :)4نوسان توان ديده شده توسط رله ديستانس

شکل ( :)6الف) مقدار تغييرات نرم در هر سه فاز ب) عملکرد رله

شکل ( :)5ورود نوسان توان به زونهای رله ديستانس

بینظور جلوگیری از عیلکرد اشتباه رله دیستانس ،فانکشن قفلکنناده
نوسان توان با استفاده از الگوریت پیشنهادی به شناسایی نوسان تاوان
میپردازد .میانطور که از شکل ( )6مشص است ،این فانکشن با بهره-
گیری از الگوریت پیشنهادی در مقاله حاضر ،موفق شده اسات بعاد از
گذشت  30میلی انیه از ورود امپدانس مثاسبه شده به زون ساوم رلاه
دیستانس ،نوسان توان رخ داده را با موفقیت تشصی دمد.

میانطور که بررسی شد ،یکی از چالشمای مه الگوریت مای تشصی
نوسان توان ،داشتن عیلکرد نامناسب در زمان وقاو خطاای ساه فااز
متعادل میزمان با نوسان توان است .تشصی خطای سه فاز به دلیال
مامیت متعادل آن قالباا بسایار مشاکل اسات .باا ایان وجاود شاروط
پیشنهاد شده در مقاله حاضر بارای تشاصی نوساان تاوان ،بگوناهای
طراحی شده اند که به ازای حالت گذرای اولیه تیاامی خطاماای دائا ،
این شروط نقض شده و خطای دائ به درستی تشصی داده میشود.

بینظور ارزیابی موفقیت روش پیشنهادی در تشصی میزمان نوسان
توان و خطامای سهفاز ،مانند حالت قبل فر میشود کلیدمای
خطوط  28-26و  29-28در انیه  1باز میشوند .میچنین برای ایجاد
خطای میزمان با نوسان توان یک خطای سه فاز در انیه سوم در 25
درصد خط  29-26قرار داده میشود .شکل ( )7عیلکرد رله را در زمان
خطای سه فاز میزمان با نوسان توان نشان میدمد .این شکل به خوبی
نشان می دمد که نرم گرفته شده از سیگنال جریان دارای اختال شده
و شرط ارائه شده در رابطه ( )6را بر م میزند .برایناساس بعد از
گذشت  30میلی انیه خطای سه فاز رخ داده با موفقیت تشصی داده
شده است و رله از حالت بالک خار شده است

در بین خطامای اتفاق افتاده در سیست قدرت ،خطامای امپدانس باال
بیشترین چالش را برای تشصی دارند [ .]38این خطاما عیوما
خطامای تکفازی مستند که دامنه جریان آنما برای عیلکرد سیست
حفاظتی معیول کافی نیست[ .]39عدم تشصی این نو از خطاما
میتواند خطراتی مانند آتشسوزی و آسیب به تجهیزات انتقال انرژی را
ایجاد کند[.]41 ,40
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ديستانس در زمان نوسان توان

شکل ( :)8الف) شکل موج ديده شده توسط رله ديستانس ب) مقدار
تغييرات نرم در هر سه فاز ج) عملکرد رله ديستانس در زمان نوسان
توان و خطای امپدانس باال همزمان با نوسان توان

Multi-mode
Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.16- No.3- Fall 2019

یکی از انوا نوسانات توان که غالبا تشصی آنما برای رلهمای
حفاظتی مشکل است ،نوسان توان Multi-modeمیباشد .این نو
نوسان زمانی اتفاق میافتد که تعداد بیشتر از دو ژنراتور در نوسان توان
دخیل باشند .در حالت مذکور میکن است جریان از حالت سینوسی
شکل ( :)7الف) شکل موج ديده شده توسط رله ديستانس ب) مقدار
تغييرات نرم در هر سه فاز ج)عملکرد رله ديستانس در زمان نوسان
توان و خطای سه فاز همزمان با نوسان توان

برای بررسی روش پیشنهادی نسبت به وقو میزمان این نو خطاماا
میراه با نوسان توان ،یک خطا در زمان  3انیه در  25درصد خط -26
 29با امپدانس  200ام قرار داده میشود .میانطور کاه در شاکل ()8
مشامده می شود ،بعد از اعیال خطا ،نرم گرفته شده از سیگنال جریاان
در سه فاز دچار اختال شده و شرط نوسان توان به خورده و بنابراین
رله خطای رخ داده را بدرستی تشصی میدمد.
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کامل خار شود
بینظور ارزیابی روش پیشنهادی در تشصی این نو نوسان توان ،یک
خطای سه فاز در لثظه  t=1در  50درصد خط  4-14ایجاد شده و
پس از  200میلی انیه ( )t=1.2خط  4-14از مدار خار میشود.
جریان خط  17-18و ولتاژ آن از سیت باس  17مانیتور میشود .این
امر موجب بروز نوسان توان بصورت  Multi-modeمیگردد که
داراییک فرکانس نوسان ابت نیست .شکل ( )9عیلکرد روش
پیشنهادی را در قبال نوسان توان  Multi-modeایجاد شده ،نشان
میدمد .میانطور که از این شکل مشص است ،نرم بدست آمده از
نوسان توان  Multi-modeشرط بیان شده در رابطه ( )6را برم
نییزند و به این ترتیب روش بیان شده نوسان توان  Multi-modeرا
بدرستی تشصی میدمد.
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در شکل ( )12نشان داده شده است .با ورود نوسان توان باه زون ساوم
رله دیستانس ،الگوریت بیان شده شرو به کار کرده و چون شرط بیان
شده در رابطه ( )6بر م نیی خورد نوسان توان تشصی داده میشود.
برای تشصی خطای میزمان با نوسان توان ،یک خطا در زون اول رله
قرار داده شده است .میانطور که از جداول ( )1و ( )2مشاص اسات،
الگوریت بیان شده قابلیت تشصی انوا خطا میزمان با نوسان توان را
نیز بصوبی دارا میباشد.

شکل ( :)10بستر ايجاد شده برای تست فانکشن نوسان توان

شکل ( :)9الف) شکل موج ديده شده توسط رله ديستانس ب) مقدار

شکل ( :)11نحوه تست فانکشن نوسان توان

تغييرات نرم در هر سه فاز ج) عملکرد رله ديستانس در زمان نوسان
توان Multi-mode

به منظور تست عیلی روش پیشنهادی ،ایان روش باا اساتفاده از رلاه
دیساتانس و تساتر سااخته شاده در آزمایشاگاه تصصصای-تثقیقااتی
حفاظت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیار،
پیادهسازی میشود .مشصصات سصتافزاری و نرمافازاری رلاه و تساتر
مورد استفاده در [ ]42ارائه شده است .شکل ( )10بساتر ایجااد شاده
برای انجام تست عیلی فانکشن نوسان توان پیشنهاد شده در این مقاله
را برای رله دیستانس نشان میدمد .نثوه انجام تست عیلای فانکشان
نوسان توان در شکل ( )11نشان داده شده است [ .]43میانطور کاه از
این شکل مشص است ،با استفاده از چندین نقطه خطای پشت سرم
که وارد زون سوم رله دیستانس میشوند و سپس از آن خار میشوند
یک نوسان توان ایجاد شده است که شکل مو نوسان توان ایجاد شده

شکل ( )12عیلکرد روش بیان شده را حین نوسان توان نشان میدمد.
خطامای مصتل توسط دستگاه تست رله به برد  CTو  PTرله تزریاق
شده و سیگنالمای آنالور جریان توسط قطعه  A/Dبه سایگنالماای
دیجیتال قابل استفاده توسط میکروپروسسور تبدیل میشوند .در ادامه
از سیگنالمای نیونهبرداری شده توسط  A/Dمانند آنچه در بصش قبل
بیان شد ،استفاده شده است تا بین نوسان توان و خطا تفاوت گذاشاته
شود .میانطور که از شکل ( )12مشص است بعد از گذشت  30میلی
انیه از اعیال نوسان توان به رله دیستانس ،الگوریت پیشنهادی رلاه را
بالک کرده و از عیلکرد بی مورد آن جلوگیری کرده است .در ادامه در
انیه  ،1یک خطای دوفاز به رله اعیال شاده اسات و الگاوریت بعاد از
گذشت حدود  30میلی انیه خطارا تشصی داده و فرمان قطع بریکار
را صادر میکند.
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پيشنهادی

جدولمای ( )1و ( )2نتایج مقایسه روش پیشنهادی در مقاله حاضر باا
روش متااداول تشااصی خطااا در صاانعت کااه در مطالعااات []36-34
پیشنهاد شده است را ارائه میدمند .این مقایسه باا اساتفاده از تسات
عیلی و در سناریو مای متفاوت از قبیال نوساان تاوان ،خطاای تکفااز
میزمان با نوسان توان ،خطای تکفاز امپدانس باالی میزمان با نوساان
توان ،خطای سه فاز میزمان با نوسان توان و خطای سه فااز امپادانس
باال میزمان با نوسان توان انجام شاده اسات .مار دو روش در شارایط
یکسان و با یک نو رله تست شادهاناد .میچناین خطاماای متفااوت
تزریقی توسط دستگاه تست رله به مردو روش نیز یکسان بوده تا بتوان
نتایج را بطور دقیق مقایسه کرد.
میانگونه که از جادولماای ( )1و ( )2مشاص اسات ،روش معیاول
صنعتی ،نوسان توان را در حدود  100میلی انیه تشصی میدمد .این
در حالی است که روش پیشنهادی در مقاله حاضر ،میان نوسان تاوان
را در حدود  30میلی انیه تشصی میدماد .میچناین روش معیاول
صنعتی در خطای میزمان با نوسان تاوان عیلکارد بسایار متفااوتی از
خود نشان میدمد .بدان معنا که در مار باار تسات اجارا شاده ،زماان
تشصی متفاوتی توسط این روش بت شده است.

جدول ( :)2نتايج تست روش بيان شده
زمان
تشخيص
خطای
همزمان با
نوسان

خطای
زمان

همزمان با

نوسان توان

تشخيص

نوسان توان

تشخيص

نوسان توان

تشخيص

داده شده ؟

داده شده؟

توان

جدول ( :)1نتايج تست در روش معمول صنعتي ارائه شده در [-34

نوع تست

-

32

-

بله

نوسان توان

32

33

بله

بله

خطای تکفاز
میزمان با
نوسان توان

33

32

بله

بله

خطای تکفاز
امپدانس باال
میزمان با
نوسان توان

33

32

بله

بله

خطای سه
فاز میزمان
با نوسان توان

33

33

بله

بله

خطای سه
فاز امپدانس
باال میزمان
با نوسان توان

]36
زمان
تشخيص
خطای
همزمان با
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نوسان

خطای
زمان

همزمان با

نوسان توان

تشخيص

نوسان توان

تشخيص

نوسان توان

تشخيص

داده شده ؟

نوع تست

داده شده؟

توان
-

103/8

-

بله

نوسان توان

101/7

104/4

بله

بله

خطای تکفاز
میزمان با
نوسان توان

94

104/1

بله

بله

خطای تکفاز
امپدانس باال
میزمان با
نوسان توان

126/6

107

بله

بله

خطای سه
فاز میزمان
با نوسان توان

120

104/1

بله

بله

خطای سه
فاز امپدانس
باال میزمان
با نوسان توان
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نیودارمای عیلکرد روش معیاول صانعتی و روش پیشانهادی در ایان
مقاله در شکلمای ( )13و ( )14ارائه شده است .این شکلماا مقایساه
بااین روش معیااول صاانعتی و روش ارائااه شااده در ایاان مقالااه را در
حالتمای مصتل تست که در جدولمای ( )1و ( )2ارائه شاده اسات،
نشان میدمند .میانگونه که از شکل ( )13مشص است ،روش معیول
صنعتی در تشصی نوسان توان در  5باار تسات ،زماانی حادود 100
میلی انیه را بت کرده است .این در صورتی است که روش پیشنهادی
در مقاله حاضر در میه  5بار تست حادود  30میلای انیاه زماان نیااز
داشته تا نوسان توان را تشاصی دماد .ایان مسالله بارای خطاماای
میزمان با نوسان توان نیز صادق است .از سوی دیگر ،میاانطور کاه از
شکل ( )14مشص اسات ،روش معیاول صانعتی در برابار خطاماای
مصتل میزمان با نوسان توان (بیان شاده در جادولماای ( )1و ())2
عیلکرد متفاوتی از خود نشان میدمد .این در صورتی اسات کاه روش
بیان شده تیامی خطامای میزمان با نوسان توان را در  30میلی انیاه
تشصی داده است.
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شکل ( :)12عملکرد فانکشن نوسان توان در تست عملي

تشخیص نوسان توان
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شکل ( :)13مقايسه روش معمول صنعتي و روش بيان شده در
تشخيص نوسان توان
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شکل ( :)14مقايسه روش معمول صنعتي و روش بيان شده درتشخيص
خطای همزمان با نوسان توان

در این مقاله یک روش جدید بدون نیاز به استفاده از تبدیل فوریاه باا
نرمگیری مستقی از دادهمای نیونهبرداری شده از سیگنال جریان بیان
شده است .بر این اساس یک پنجره سیگنال تشکیل شده و از سیگنال
جریان نیونهبرداری میکند .در اداماه داده ماای موجاود درون پنجاره
تشکیل یک ماتریس را خوامند داد که به راحتی مایتاوان مقادار نارم
آنما را مثاسبه کرد.از جیله ویژگیمای روش بیان شده مایتاوان باه
عدم نیاز به روش مای پردازش سیگنال ،سرعت باال در تشصی نوسان
توان ،تشصی خطای میزمان با نوسان توان و کاامش مثاسابات باه
منظور سهولت در پیاده سازی عیلی اشاره کرد .بینظور ا باات کاارآیی
روش پیشنهادی ،این روش م بر روی یک شبکه نیوناه شابیهساازی
گردید و م توسط رله دیستانس و تستر سااخته شاده در آزمایشاگاه
حفاظت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت داناشبنیاان وبکاو ،تسات
عیلی گردید .نتایج بدست آمده نشان میدماد کاه روش جدیاد بیاان
شده در این مقاله نسبت به روش معیول صنعتیکه در حاال حاضار در
رلهمای مصتل حفاظتی بویژه رلهمای ساخت شارکت زییانس ماورد
استفاده قرار میگیرند ،نتایج بهتری را ارائه میدمد .میچناین سارعت
تشصی نوسان توان و انوا خطای میزمان باا نوساان تاوان در روش
بیان شده نسبت به روشماای معیاول صانعتی ،کاامش یافتاه اسات.
برایناساس نتایج تست عیلی نشان میدمند که روش معیول صنعتی،
نوسان توان را در حدود  100میلی انیاه تشاصی مایدماد ایان در
صورتی است که روش بیان شده در این مقاله نوسان توان را در حادود
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 میچناین روش معیاول صانعتی در. میلی انیه تشصی میدمد30
خطای میزمان با نوسان تاوان عیلکارد بسایار متفااوتی از خودنشاان
 این در حالی است که روش بیان شده عیلکرد یکسانی نسابت.میدمد
.به خطامای متفاوت دارد
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