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 فصل اول

 «خطا در شبکه و علل و انواع آن» 

 

 قدرت و آثار آن های یستمساغتشاش در  .1

اغتشاشتوسطیكشودیمنشدهباشدیكاغتشاشنامیدهیزیربرنامههرتغییریکهدرشبکه .

 یكخطایشبکهخطایسیستمیا یا خطایشبکهبهوجودتواندیمیكخطایغیرسیستمو آید.

.امااگربهعنواناستو...(پارگیخطومسائلیازاینقبیلتكفاز–شاملانواعاتصالکوتاه)سهفاز

خطایبراساسوجودنداشتهباشد،اغتشاشهاشبکهمثالکلیدقطعکنددرحالتیکههیچخطاییدر

امااگریك یانوسانویاافتباراضافهغیرسیستمییعنیخطادرسیستمحفاظتحاصلشدهاست.

غیرسیستمییعنیخطادرسیستمولتاژیافرکانسدرشبکهوجودنداشتهباشد،اغتشاشبراثرخطای

اگریكاضافهباحفاظت یاافتولتاژیافرکانسدرشبکهرحاصلشدهاست. آیدبهوجودیانوسانو

تغذیه برای سیستم توانایی روی بر شدید اغتشاشات است. افتاده اتفاق شبکه خطای یك آنگاه

فرکانسمطلوبکنندگانمصرف و ولتاژ سیستمگذاردیمبیشترییرتأثبا در بنابراینرابطهبینخطا

شرایطاغتشاشسیستمق در طورمعمولبهدرتقدرتواغتشاشاتشبکهرابطهمستقیمیوجوددارد.

نیست.دربرخیازشرایطهاکنندهمصرفقادربهانجامکارخودیعنیتغذیهانرژیباکیفیتمطلوببه

الکتریکیتجهیزاتهاییتکمیرعادیغکارخودراانجامدهد،ولیدراثرمقادیرتواندیمسیستمقدرت

 خطای وقوع آن پیامد که گیرند قرار نوعیتحتفشار استدرپییپبه اینشرایطاگر؛ بنابرایندر

ستمتحتپیشگیریازجملهجداکردنبخشمعیوبازبقیهسیستمبهکارگرفتهنشودسییهاروش

درایجادتواندیموخاموشیازعواقبآنخواهدبود.عواملمتعددییفروپاش،قرارگرفتهفشارشدیدتری

 گسترشآندخیلباشدکه سیستمی)اهآنیكاغتشاشیا دستهکلیعواملغیر دو به ،وهواآبرا
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)... و انسانی خطای عواملمحیطی، فرکانس، و توان )نوسان عواملسیستمی نقاطیبرداربهرهو در

 .شودیمو...(تقسیموتجهیزاتمخابراتیهارلهبحرانیکارشبکه،بدیعملکردتجهیزاتثانویه

 آن واعو انتعریف خطا در شبکه و علل . 2

داردانواعاییژهو،درسیستمقدرتاهمیتخطاهابررسیاختالالتبزرگوناگهانی،تحتعنوان

قدرتمحسوبهاییستمسدرخطاهاینترمهموبازشدنیاپارهشدنخطوطانتقالازهاکوتاهاتصال

.شوندیم

از:اندعبارتعللپیدایشخطا

 صاعقه .1

 سیستمسالمنبودنتجهیزاتولوازم .2

 شرایطجویمانندباد،یخبندانشدیدو... .2

2.  یلوسابرخورد زمینیبا هادکلنقلیه برخوردوسایلنقلیههواییبا خطوطهاییهادو

 انتقال

 هاخانهیدوکلهاپستخطوطانتقالویاورودحیواناتبههاییهادبرخوردپرندگانبا .5

 خطوطانتقالهاییهادسقوطدرختانبرروی .6

 بینییشپملتصادفیواتفاقاتقابلعوا .7

،بهترتیبمیزانشدتبهآیندیمقدرتپدیدهاییستمسدرالذکرفوقخطاهاییکهبراثرعوامل

:شوندیمیبندطبقهصورتزیر
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اتصالکوتاهبراثراتصالویابرخوردسهفازبهیکدیگراینکوتاهمتقارن)سهفاز(:(اتصالالف

اتصالسهفازممکناستآیدیمبهوجود طریقیماًمستق. از یا امپدانسصفرصورتگیردو با سهو

زمین(بهوقوعبپیوندد.)بینهرفازونقطهصفرzامپدانسمساوی

دراینصورتبایددوحالتموردبررسیقرارداد،درحالتاولدوفازکوتاهدوفاز:(اتصالب

.گردندیمحالتدومدوفازهمزمانبهزمیننیزمتصلودرشوندیمفقطبریکدیگروصل

ج(اتصالکوتاهیكفازبهزمین.

د(ازهمگسیختگیویاپارهشدنخطوطانتقال.

 هاکوتاهاغلباتصال هاییستمسدر )بیشاز زمین75قدرت به یكفاز کوتاه اتصال نوع از )%

باشندیم ایمعموالًکه شکستالکتریکیو اثر بر پدید ها رویمقره جرقه احتمالوقوعآیندیمجاد .

اتصالدوفازنیزبیشترازاتصالکوتاهمتقارناست.گرچهاحتمالوقوعاتصالمتقارنبسیارکم)حدود

لیکنبسیاریازمحاسباتکالسیك5 بررسییدهایکلنظیرانتخابهایستمس%درصد(است، قدرت،

.اندبناشدهاتصالکوتاهمتقارنهاییانجرپایداریگذراو...برمبنای

 صفر متقارنبه اتصالکوتاه اثر بر رسدیمظرفیتانتقالقدرتیكخطانتقال درکهیدرحال،

.عالوهبرکاهشگرددیم(قسمتیازقدرتقبلیخطمنتقلالذکرفوقنامتقارن)بوجیهاکوتاهاتصال

 ولذاوتجهیزاتآسیببرسانندیلوسابهتوانندیملکوتاهزیاداتصاهاییانجرظرفیتانتقالقدرت،

بنابراینمطالعهسیستمقدرت؛اتصالکوتاهشدهدراسرعوقتبایدازسیستمقدرتجداشوندیهامحل

ضروریکامالًهارلهدرشرایطاتصالکوتاهبرایحفاظتسیستموتغییرمقادیرنامیکلیدهایقدرتو

.است

،بههمینمنظوردرعملدرشودیمموقتیبودهوبهخودیخودبرطرفهاکوتاهاتصالبسیاریاز

،اینکلیدهاپسازوقوعاتصالکوتاهیكیاشودیموصلمجدداستفادهیدهایکلبعضینقاطسیستماز



2 

 

چندیاتاازبرطرفشدناتصالکوتاهمطمئنشوند.اگرپسازیك،دووشوندیمیابیشتروصلدوبار

کلید باشد، زمانکلعملاینبهطورباروصلمجددهنوزاتصالکوتاهبرقرار دائمیبازخواهدماند.

انجامد. طول به هم ثانیه یك تا است ممکن کلیدها
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 فصل دوم

 «قدرت یها شبکهشناسایی خطا در »



 اهمیت شناسایی خطا. 2.2

شبکههاکنندهمصرفریکیوتحویلبهدریكشبکهقدرتهدفتولیدوانتقالانرژیالکت است.

آنبتوانعملیاتمربوطبهزایبرداربهرهقدرتبایدبهگونهایطراحیشودکهبامدیریتمناسبدر

بهصورتبهینهیعنیباکمترینهزینهاقتصادیوباقابلیتاطمینانباالانجام تولیدوانتقالانرژیرا

داد.

یانکته دید از ایناستکنندهرفمصکه اهمیتدارد الکتریکیبسیار انرژی انتقال و تولید که

ترانسفورماتورهایقدرتوصورتبه ازطرفیشبکهقدرتکهشاملژنراتور، دائمیوبدونوقفهباشد.

درمعرضوقوعخطااستکهاینخطاهادرکارکردعادیشبکهباشدیمخطوطانتقالوسایرتجهیزات

ایننمایدیملایجادقدرتاختال بینفازوزمینونیزپارگییهاکوتاهبهعمدهشاملاتصالخطاها.

کاهش یا خطوطانتقال ... و ها نظارتباشدیمقدرتعایقیمقره چنینشرایطییكسیستم در و.

رخدادهاستتشخیصدادهوکنترل کهدرآنخطا شبکهرا هربخشاز درموردنیازخواهدبودتا

ینزمانممکنازسایربخشهایسالمشبکهجدانمایدزیراهنگامیکهخطاازشبکهرفعنشدهرسریعت

 خاطر به شبکه کل نظارتویراتتأثباشد چنینسیستم است. معرضخطر در خطا وقوع از ناشی

دریكسیستمحفاظتیشودیمدرواقعیكسیستمحفاظتمحسوبیاکنندهکنترل ازیامجموعه.

.کنندیمقدرتکاریدهایکلوهارله



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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2سمتاعظممطالعهبررویتعیینزمانپیكاولودومسیگنالمؤلفهجزئیمقیاساولمدق

میباشد.هرچهتعیینزمانپیكاولودومدقیقترباشددقتروشباالترخواهدبود.انتخابمقیاس

اینمقیاسبهایندلیلمیباشدکهاطالعاتفرکانسباالورزولوشنزمانیزیاددر2اولمؤلفهمدال

حقیقت زمانپیكاولدر هرچهمقیاسپایینترt2نهفتهاست. میباشد، پسازرخدادنخطا

باشدموجكانفشردهترخواهدبودوبنابراینتقریباستفادهازمقدارماکزیممبرایلحظهرخدادخطا

.درمقیاسهایپایینترکمترمیباشد

 یجه گیرینت .2.2.2

ازمطالعاتانجامشدهبررویروشمیتواننتیجهگرفتکهاینروشبراینقاطنزدیكدارای

دقتمناسبیاستاماممکناستبراینقاطیبافاصلهدورازسرفیدردوردقتخوبینداشتهباشد.اگر

نیازی انتقال برخالفشبکه توزیع شبکه در یابیخطا اینروشبرایفاصله مدچه مؤلفه مطالعه به

زمینندارد.امابدلیلاینکهانشعاباتزیادیدرشبکهتوزیعوجودداردگاهیموجمنعکسشدهازباس

دامنه بدلیل و میگردد مسیرهایمختلفمیرا در خطا نقطه از منعکسشدن گیریپساز اندازه

قابلشناس وجودیكکاربرباکوچکشبهسختیدربینموجهایبرگشتیازسایرباسها با اییاست.

تجربهکهبهمفهومامواجسیاروموجکهاآشناباشد،تشخیصموجمنعکسشدهموجاولازمحلخطا

کاریممکنمیباشد.گاهیممکناستیكکاربرباچندینموجكمادرسیگنالراتحلیلکندتابه

نسگنالبرگشتیازمحلخطارادربینپاسخقطعیتریبرسد،یابامشخصبودنمحدودهخطامیتوا

برایشبکههاییکهدرآنهاانشعاباتزیادیوجودنداشتهباشدویاخطوط موجكهاتشخیصدهد،

طوالنیباشند،اینروشنسبتبهروشهایامپدانسیبسیارمناسبمیباشد.درضمنبهدلیلاینکه

ز نوعخطا، همهاینروشبههیچاطالعاتخاصیمانند از و خطا زاویهآغاز مقاومتخطا، مانخطا،

مهمتراطالعاتبارکهمعموالًبهسختیدرشبکهتوزیعدردسترسمیباشدنیازیندارد،نسبتبهروش

هایامپدانسیازاینلحاظارجحمیباشد.درضمنباروندخوبیکهدرساختوفراگیرشدنتجهیزات
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هاییبانرخنمنهبرداریبسیارOPTوOCTآیندهامکاناینکهبتوانالکترونیكنوریطیمیشوددر

باالدرشبکهنصبکردوجودخواهدداشت.بهاینترتیبدقتروشافزایشمییابد.دراینپروژهنشان

رابدستآوردوازآندرمحاسبهمحلخطابهره2دادهشدهاستکهمیتوانسرعتسیرموجدرمد

لحاظنسبتبهروشارجحمیباشدوهمچنینمشخصشدهاستکهروشبهسرعتجستازاین

 مد مد2سیرموجدر موجدر سرعتسیر حساسنیستو میتوانبهتقریبخوبیدر2بسیار را

کهتغییراتشدیدتریداردبههمین1فرکانسهایباالثابتفرضکردبرخالفسرعتسیرموجدرمد

بهمنظورمحاسبهفاصلهخطادرهمهیانواعخطابهترمیباشد.2مددلیلاستفادهاز
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 مراجع:

 تعیین در مصنوعی عصبی های شبکه از استفاده"بیگزادهیحیی،شایقیحسین،اکبریعادل،-

شبکه خطا دقیق محل نهمینکنفرانسشبکههایتوزیعنیرویبرق،"هوائی شعاعی توزیع های در ،

1282زنجان،بهار

 الگوریتم توسط توزیع شبکه باالدر امپدانس خطای تشخیص"حاجتیپورمجید،فرخیمحمد،-

1282،نوزدهمینکنفرانسبینالمللیبرق،تهران،"خوشهسازی فازی

فاصلهیابیخطادرخطوطانتقالبااستفاده"پرگاربابك،وکیلیانمهدی،شهرتاشسیدمحمد،-

پانزدهمینکنفرانسمهندسیبرقایران،"ازسیگنالهایگذرایخطا

تعیینمحلخطابااستفادهازاختالفزمانیبیندو"مسلمینیکی،جاللیداود،عسگریجواد،-

1282تهران،بهار،هشتمینکنفرانسشبکههایتوزیعنیرویبرق،"پیكمتوالیبهکمكموجكها

 از استفاده با برق توزیع خطوط خطای انواع دقیق محل تعیین"هاشمیدهکردیسیدروزبه،-

چهاردهمینکنفرانسشبکههایتوزیعنیرویبرق"باالیولتاژ فرکانس سیار های سیگنال پردازش ،،

1288کرمان،اردیبهشت

شبکه کمك به کابلی( / )هوائی ترکیبی خطوط در خطا فاصلهیابی"سادهجواد،افرادیحمید،-

2117بینالمللیبرق،،بیستودومینکنفرانس"عصبی

،دانشگاهعلمو"بکههایتوزیعشمحلیابیخطادر"جمالیصادق،هنرمندمحمداسماعیل،-

صنعتایران،تهران

قلعهایمنفردمحسن،آذریمهدی:مکانیابیخطادرخطوطموازیجبرانشدهسری،دانشگاه-

1289زنجان،دانشکدهفنیومهندسی،شهریور




