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 چکیده :

 
 

 تواند اثر مقاومت خطا را حذف کند. رلهپردازيم که میدر اين پروژه به بررسی يک رله ديستانس مهو تطبیقی می

ي اصلی در حفاظت خطوط انتقال انرژي براي تشخیص انواع خطاها مورد استفاده قرار ديستانس عموما به عنوان رله

گردد که اين امر سبب طوالنی شدن  1 ي مستقل, مقاومت خطا میتواند منجر به کاهش بردگیرد. براي يک رلهمی

دهد. را با بكارگیري الگوريتم دو ترمینالی تشخیص می , رله ديستانس محل خطاپروژهزمان رفع خطا میگردد. در اين 

 بدست آيد. سپس مقاومت معادل توالی اتصال شبكه مدار تواند بابا تشخیص محل خطا, ولتاژ خطا در محل خطا می

ن براگردد. در نهايت, جي ساده و با در نظر گرفتن نقش جريان ترمینال دور محاسبه میخطا با استفاده از يک معادله

ز سازي و آنالیشبیهگذاري شده قابل مشاهده خواهد بود.  مقاومت خطا در مقاومت بدست آمده از ديد رله در نقطه رله

 صورت گرفته است. MATLAB/Simulinkدر محیط 
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 پیشگفتار -1 فصل

 مقدمه -1-1

 : سیستم هاي قدرت و اهمیت حفاظت آنها

الزم است که در ابتدا تعريف جامعی از جهت درک بهتر مفاهیم مطرح در مبحث حفاظت سیستم هاي قدرت, 

هدف ايجاد يک سیستم قدرت مطرح کرد. هدف از ايجاد يک سیستم قدرت, تحويل مطمئن انرژي الكتريكی به 

اي که انرژي تحويل داده شده از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و همچنین باشد, به گونهمصرف کنندگان می

 مطابق با استانداردهاي مطرح در اين زمینه, برخوردار باشد.از کیفیت مطلوب و ايمنی الزم 

رژي و کیفیت ان هاي قدرت, هر يک از موضوعات قابلیت اطمینان, مصرف کننده, اقتصادي بودندر مبحث سیستم

باشند. در ادامه به طور مختصر به بعضی از اين مفاهیم پرداخته خواهد تحويلی, داراي شرح و بسط فراوانی می

تجهیزات حفاظتی رابطه بسیار تنگاتنگی با مفاهیم قابلیت اطمینان و کیفیت توان دارند. به عالوه, وجود اين شد. 

برداري بهینه از يک سیستم قدرت بدون وجود تجهیزات باشد که امكان بهرهاي ضروري میتجهیزات تا اندازه

  حفاظتی وجود ندارد.

 کیفیت انرژی الکتريکی -1-1-1

نظر از مقدار بار مصرفی, انرژي را با ولتاژ و ي الكتريكی آن است که هر مصرف کننده, صرفمنظور از کیفیت انژ

 6%± مصرف کننده بايد در محدودهفرکانس ثابتی دريافت کند. به عنوان مثال طبق يک استاندارد, تغییرات ولتاژ 

ها اشد. عالوه بر رعايت اين محدوديتهرتز قرار داشته ب 0.2 ± 50ولتاژ تعريف شده بوده و فرکانس بايد در محدوده 

ها همواره به کمک کامپیوتر هاي قدرت مدرن نیز اين کمیتبرداري از سیستمدر هنگام طراحی, در هنگام بهره

  گیرند.مورد پردازش و کنترل قرار می

شناخته میشود, از نیمه دوم دهه  1کیفیت انرژي الكتريكی تحويل داده شده که غالبا تحت عنوان کیفیت توان

رح گان مطکنندهمورد نیاز مصرفمیالدي به عنوان يكی از مباحث مهم در خصوص تامین انرژي الكتريكی  1990

 شده است.

                                                 
1 Power Quality 
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همانگونه که ذکر شد مبحث کیفیت توان در دهه اخیر مورد توجه بسیاري قرار گرفته است که از داليل اين امر 

 به موارد زير اشاره کرد :میتوان به طور مختصر 

 حساسیت تجهیزات جديد نسبت به اغتشاشات ولتاژ 

 باال رفتن سطح تولید اغتشاشات تجهیزات 

 برداري نیاز روزافزون به استاندارد سازي و معیارهاي بهره 

 هاي برق به تحويل محصولی با کیفیت باالتمايل شرکت 

 رسانیبهبود تداوم برق 

 توانگیري کیفیت قابلیت اندازه 

 های قدرتقابلیت اطمینان سیستم -1-1-1

هاي قدرت سیستم 1 هاي قدرت, قابلیت اطمینانبرداري از سیستمهاي تحقیقاتی مهم در بهرهزمینه يكی از

شوند. بینی میهاي بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته و يا پیشباشد. در اين مبحث, تعداد و دوره زمانی وقفهمی

 هاي قدرت صنعتی موردهاي دانشگاهی و در سیستمحقیقاتی براي مدت زمان طوالنی تنها در پژوهشاين زمینه ت

 کیفیت توان معطوف شده است, مبحث قابلیتگرفت. ولیكن به دلیل اهمیتی که اخیرا به مقوله استفاده قرار می

گرفته است. از داليل ديگر استقبال هاي برق قرار اطمینان مورد توجه بیشتر مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت

عمومی نسبت به مبحث قابلیت اطمینان میتوان به افزايش قدرت پردازش کامپیوتر ها, در عین کاهش قیمت آنها, 

در گذشته جهت ارزيابی قابلیت اطمینان يک سیستم قدرت, الزم بود که از کامپیوترهاي بزرگ بهره  اشاره کرد.

سازي هاي زيادي انجام شود اما با اين وجود, زمان محاسباتی مورد زم بود که سادهد. در اين حالت الگرفته شو

رسیدند , هايی که زمانی به دلیل حجم محاسباتی باال دست نیافتنی به نظر میاري از ايدهنیاز بسیار باال بود. بسی

 باشند.قابل اجرا میاکنون بسادگی هم

 حفاظت سیستم های قدرت -1-1-3

بطور مختصر در مورد کیفیت انرژي الكتريكی و قابلیت اطمینان در يک سیستم قدرت بحث هاي قبل در بخش

کرديم. سیستم حفاظتی يک شبكه نقش بسزايی را بر روي اين موارد دارد. به غیر از اين دو مورد سیستم حفاظتی 

                                                 
1 Power System Reliability 
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از روي شبكه برداشته  نقش بسیار مهمی را در پايداري شبكه عهده دار خواهد بود.در صورتی که خطايی به موقع

نشود, اين امر ممكن است موجب از دست رفتن سنكرون بودن شبكه گردد. نتیجه اين امر, موجب خاموشی کل 

شبكه خواهد بود که تبعات منفی بسیار زيادي را بر جامعه چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعی تحمیل 

. اين شدبرداري میكه به صورت مستقل طراحی و بهرهدر گذشته مرسوم بود که سیستم حفاظتی شب کند.می

باشد. اين عمل توسط تجهیزات دار حفاظت از شبكه در برابر انواع خطاهاي روي داده بر روي آن میسیستم عهده

شود. هر عمل حفاظتی از طريق يک رله خاص تامین باشند فراهم میها میترين آنها رلهحفاظتی که شاخص

گونه که ذکر شد, از دوران ين ترتیب يک سیستم حفاظتی شامل تعداد زيادي رله است. همانگردد و به امی

ها اکنون نیز در داخل شبكهها همها زمان زيادي نگذشته است و بسیاري از اين سیستمبكارگیري اين سیستم

 باشند.برداري میمورد بهره

اظت هاي کنترل و حفشبكه در هم آمیخته و سیستمهاي کنترلی سیستم با هاي حفاظتیدر حال حاضر, سیستم

قاصد کنترلی و حفاظتی اند. در اين سیستم ها اندازه گیري هاي مورد نیاز جهت مهماهنگ شده را به وجود آورده

جويی قابل توجهی در تجهیزات اندازه گیري فراهم از اين رو امكان صرفهگردد.انجام می به طور همزمان و مشترک

اهش تعداد تجهیزات اندازه گیري, حجم کابل کشی مورد نیاز جهت ارتباط اين تجهیزات نیز کاهش با کگردد. می

 نتیجه اين باال رفتن قابلیت اطمینان سیستم هاي کنترلی و حفاظتی می باشد.می يابد. 

 خطا در شبکهوقوع  -1-1

ت توان گف. به طور کلی میشوندبرداري میهاي قدرت در حالت عادي به صورت يک شبكه متقارن بهرهسیستم

هاي هاي نامتقارن و ايجاد ولتاژکه در هنگام بروز خطا, تقارن شبكه بهم خورده و اين امر موجب عبور جريان

منظور از بروز خطا بر روي يک سیستم قدرت, تغییر ناگهانی و غیر عادي در سیستم گردد. نامتقارن در سیستم می

دهند. انواع اتصاالت ها تشكیل میاي از خطاها را اتصال کوتاهی, بخش عمدهباشد. از ديدگاه سیستم حفاظتمی

 کوتاهی که امكان بروز آنها در يک سیستم قدرت وجود دارد به شرح زير است :

 فازاتصال کوتاه سه 

 اتصال کوتاه دوفاز به هم 

 اتصال کوتاه دوفاز به زمین 

 اتصال کوتاه تكفاز به زمین 
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توان با استفاده از دياگرام فاز را میشود. در اين حالت مدار سهحالت تقارن شبكه حفظ می فاز,در مورد خطاي سه

 %10برداري پیش از وقوع خطا تجزيه و تحلیل کرد. در يک سیستم قدرت کمتر از امپدانسی تكفاز و شرايط بهره

پیوسته در سیستم قدرت از نوع ي بوقوع از خطاها %70 باشند. بیش ازفاز میخطاهاي بوقوع پیوسته از نوع سه

باشند. به غیر از خطاهاي سه فاز ساير انواع خطاها موجب برهم خوردن تقارن شبكه خواهند تكفاز به زمین می

  شد.

يكی از داليلی که اتصال کوتاه بايد سريع در شبكه رفع شود اين است که پايداري گذراي شبكه نبايد از بین رود 

ع ما بايد سري ,د. به دلیل محدوديت جذب انرژي در خطوط انتقال و کابلهاي فشار قويو بايد خطا سريع رفع شو

خطاي اتصال کوتاه را رفع کنیم زيرا در اثر اتصال کوتاه جريان زيادي از آنها عبور میكند و گرماي شديدي درآنها 

ن هاي حفاظت به میاپاي سیستماز اينجا به بعد,  بوجود می آيد که خسارت جبران ناپذيري به آنها وارد می کند.

 کشیده خواهد شد.

 های حفاظتیرله -1-3

به عنوان يک تعريف کلی, میتوان گفت که رله وسیله اي است که با اندازه گیري کمیت هاي مختلف و يا دريافت 

يک سیگنال الكتريكی, تغییرات از پیش تعیین شده اي را در سیستم قدرت بوجود می آورد. يک رله حفاظتی در 

را صادر  1ند بريكر عادي در سیستم قدرت, دستوري مبنی بر باز شدن يک يا چرنگام بوجود آمدن شرايط غیه

هاي حفاظتی در يک سیستم عملكرد بیشتر رله کند. در نتیجه قسمت خطا دار از سیستم اصلی جدا می شود.می

 جريان استوار می باشد.هاي اصلی الكتريكی, يعنی ولتاژ و گیري کمیتبر اساس اندازهقدرت 

 

 

 
  

                                                 
1 Breaker 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری -5-1

هر دو مكان هندسی رفتار  ,است کوچکمقداري خطا  مقاومتوقتی که شود, ها ديده میطور که در شكلهمان

توان مشاهده خطا بزرگ است انحراف فاحش دو نمودار را میمقاومت که مقدار  در مواقعیولی  هستندشبیه به هم 

  ه مقدار مقاومت خطا افزايش يابد.شود کطرح پیشنهادي موقعی بیشتر می کرد. در واقع اهمیت

بیند کسر نكنیم, رله دچار کاهش رح شد, اگر مقدار مقاومت خطا را از امپدانسی که رله میهمانطور که پیشتر مط

برد يا عملكرد نادرست خواهد شد و عملكرد نادرست يا کند سیستم حفاظتی, سیستم قدرت را دچار فشار خواهد 

 کرد. 
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6 

 

 فصل  ششم

 ضمایم و مراجع
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 ضمايم و مراجع -6 فصل

  mرابطه  ضمیمه الف : -6-1

مدار معادل توالی براي خطاي تكفاز را  6-1ابتدا بايد به مدار معادل توالی رجوع کنیم. شكل  mبراي اثبات رابطه 

 دهد.نشان می Bو پايانه  Aاز ديد پايانه 

 

 مدار معادل توالی.  6-1شكل 

m = محل وقوع خطا, که بصورت درصدي از طول خط است 
Z1 = امپدانس توالی مثبت 

Z1 = امپدانس توالی منفی 

Z5 = امپدانس توالی صفر 
VA = ولتاژ فاز به زمین در ترمینال محلی 

VB = ولتاژ فاز به زمین در ترمینال دور 

IA = جريان فاز, که از سمت ترمینال محلی جاري میشود 
IB = جريان فاز, که از سمت ترمینال دور جاري میشود 

VF = ولتاژ خطاي فاز به زمین 

IA0 = توالی صفر جريان فاز ترمینال محلی 
IB0 = توالی صفر جريان فاز ترمینال دور 

ZF = امپدانس خطا 
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𝑉𝐹 = 𝑉𝐴 − 𝑚 ∗ (𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0) ∗ 𝐼𝐴0 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐵 − (1 − 𝑚) ∗ (𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0) ∗ 𝐼𝐵0 

 در خطاي تكفاز داريم :

𝐼𝐴0 =
𝐼𝐴

3
 

𝐼𝐵0 =
𝐼𝐵

3
 

 با برابر قرار دادن طرفین :

𝑉𝐴 − 𝑚 ∗ (𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0) ∗ 𝐼𝐴0 = 𝑉𝐵 − (1 − 𝑚) ∗ (𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0) ∗ 𝐼𝐵0 

 با ساده کردن رابطه باال خواهیم داشت :

𝑚 =
(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)+ (

IB
3

) *(𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0)

IA+IB
3

 

 آيد.بر حسب پريونیت بدست می mدر اين رابطه 
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 ضمیمه ب : الگوريتم دو ترمینالی -6-1
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