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  چکیده
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  .دقیق تر و صحیح تر بدست آید  Matlab، با شبیه سازي در نرم افزار د شد اشاره خواه

  

  

    



  ز 

  

  

  

  ....سپاس و تشکر فراوان از 

  دکتر کاظم مظلومی 

  دکتر ابوالفظل جلیلوند

  دکتر مهرداد بابازاده

  .     هستیم و خواهیم بودفردایمان را مدیون شان  و وتمامی اساتید عزیز دانشگاه زنجان که امروز
  

  

  

  

  

  

    



  ح 

  فهرست مطالب

  1  :1 فصل

  1  مقدمه

  2  ستانسید حفاظت 1-1

  6  يسر جبرانساز  1-2

  8  آنها بر حاکم روابط و خطا انواع 1-3

  15  :2 فصل

  15  شده يجبرانساز خطوط در فاز به فاز يخطا

  16  فاز به فاز يخطا معادل مدار 2-1

  SC/MOV  17 يبرا  Goldworthy شده يساز یخط مدل 2-2

  18  معکوس انیجر و ولتاژ 2-3

  18  خط امپدانس بر فاز به فاز يخطا اثر 2-4

  20  :3 فصل

  20  فاز به فاز يخطا لیتحل

  21  متداول ستانسید يها رله لهیبوس شده يریگ اندازه امپدانس 3-1

  21  دیجد روش لهیبوس شده يریگ اندازه امپدانس 3-2

  25  :4 فصل

  25  ها لیتحل و جینتا

  27  فاز به فاز يخطا 4-1



  ط 

  27  خطا محل در رییتغ اثر 4-1-1

  29  توان انتقال هیزاو در رییتغ اثر 4-1-2

  29  يسر يجبرانساز درجه در رییتغ اثر 4-1-3

  SCC(  32( کوتاه اتصال تیظرف رییتغ اثر 4-1-4

  Close-in  33 يخطا 4-1-5

  34  رله یحفاظت اول هیناح مرز یحوال در خطا اثر 4-1-6

  34  فاز سه يخطا 4-2

  35  نیزم به فاز به فاز يخطا 4-3

  38  :5 فصل

  38  يشنهادیپ روش يایمزا

  40  :6 فصل

  40  يریگ جهینت

  42  مراجع

  45  1 وستیپ

  

    



  ي 

  ها فهرست جدول

  

  1  :1 فصل

  1  مقدمه

  15  :2 فصل

  15  شده يجبرانساز خطوط در فاز به فاز يخطا

  20  :3 فصل

  20  فاز به فاز يخطا لیتحل

  25  :4 فصل

  25  ها لیتحل و جینتا

  δ=40○(  27(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -1- 4 جدول

  δ=-40○(  28(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -2- 4 جدول

  KM=50%    δ=-40○(  29 (فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -3- 4 جدول

  KM =50%   δ=-40○(  30 ( فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -4- 4 جدول

  KM=70%   δ=+40○(  30 (فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -5- 4 جدول

○δ=-40(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -6- 4 جدول
  KM=70%(  30 و 

○δ=+40(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -7- 4 جدول
  KM=80%(  31 و 

  KM =80%(  31و ○δ=-40(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -8- 4 جدول
  KM =80%( 32و SCCR=4000MVA ,SCCS=20000MVAو ○δ=+40(زفا به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 9-4 جدول
  KM =80%( 33و SCCS=4000MVA ,SCCR=20000MVA   و ○δ=-40(فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -10-4 جدول

  KM=70%, δ=+40○ (  34  (فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 11- 4 جدول

  δ=+40○(  35( فاز سه يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 12- 4 جدول

  δ=-40○ (  35( فاز سه يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 13- 4 جدول
  δ=+40○       RF=5Ω(  36( نیزم به فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -14- 4 جدول
  δ=+40○    RF=100Ω(  36( نیزم به فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -15- 4 جدول
  RF=200Ω    δ=+40○(  36( نیزم به فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس -16- 4 جدول

  38  :5 فصل

  38  يشنهادیپ روش يایمزا



  ك 

  40  :6 فصل

  40  يریگ جهینت

  42  مراجع

  45  1 وستیپ

    



  ل 

  

  ها شکلفهرست 

  

  1  :1 فصل

  1  مقدمه
  4  یامپدانس مشخصه - 1- 1 شکل
  4  مهو مشخصه - 2- 1 شکل
  5  مهو آفست مشخصه - 3- 1 شکل
  5  یراکتانس شخصهم - 4- 1 شکل
  6  )گوش چهار( کواد مشخصه - 5- 1 شکل

  7  يسر خازن حضور در توان انتقال یمنحن -6- 1 لشک

  15  :2 فصل

  15  شده يرانسازجب خطوط در فاز به فاز يخطا
  16  انتقال خطوط يرو بر فاز به فاز يخطا معادل مدار - 1- 2 شکل
'R يسر بیترک - 2- 2 شکل

C-X'C مدل SC/MOV  17  

  20  :3 فصل

  20  فاز به فاز يخطا لیتحل

  25  :4 فصل

  25  ها لیتحل و جینتا
  28  فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 1- 4 شکل
  31  متفاوت توان انتقال هیزاو با فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 2- 4 شکل
  33  متفاوت يها SCC با فاز به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 3- 4 شکل
  37  نیزم فازبه به فاز يخطا رخداد نیح آنها يریگ اندازه يخطا و شده يریگ اندازه امپدانس - 4- 4 شکل

  38  :5 فصل

  38  يشنهادیپ روش يایمزا

  40  :6 فصل



  م 

  40  يریگ جهینت

  42  مراجع

  45  1 وستیپ

  

    



  ن 

  اتتصارخا و فهرست عالئم

  

  

P  توان اکتیو[W]   

Q توان راکتیو [ VA]   

V     ولتاژ[V] 

I  جریان[A]   

p   محل خطا[%]   

R       مقاومت[Ω]  

X    راکتانس[Ω] 

δ زاویه انتقال توان]   [ 

Xeff   راکتانس موثر[Ω]    

KM     یاk    درصد جبرانسازي خط[ ] 

SCC  ظرفیت اتصال کوتاه[VA]  

 

 

 

  



  

 

  
  :1 فصل

  
  مقدمه

 
 
 
 
 
 
  
  



   1فصل 

2 

 

  حفاظت دیستانس 1-1

روند و از آنجا که فاصله عیب را با اندازه گیري امپدانس رله هاي دیستانس براي حفاظت خطوط انتقال به کار می 
به طور کلی وقتی اتصالی در شبکه رخ می دهد اینگونه رله ها نقش . مشخص می کنند، بدین نام مشهور شده اند

معموال حفاظت اصلی خطوط انتقال رله هاي دیستانس و . حفاظتی خط و تعیین فاصله اتصالی تا رله را به عهده دارند
دلیل این امر آن است که زمان عملکرد رله هاي دیستانس . حفاظت پشتیبان این خطوط رله هاي اضافه جریان هستند

  .بر روي خطی که رله روي آن است بسیار کم و زمان عملکرد رله جریان زیاد نسبتا زیاد است
    
  :هاي دیستانس اصول کار رله-

. بر مبناي اندازه گیري فاصله الکتریکی رله تا محل خطا کار می کنند رله هاي دیستانس صرف نظر از انواع مختلف آنها
در مواقعی که حداقل جریان خطا قابل مقایسه با جریان بار باشد، این رله ها کاربرد وسیعی پیدا می کنند و این از آنجا 

تا محل خطا ) لکتریکیفاصله ا(ناشی می شود که رله هاي دیستانس به جریان حساس نیستند، بلکه امپدانس ظاهري 
 (Z0)این امپدانس . می باشند   رله هاي دیستانس داراي یک امپدانس داخلی به نام امپدانس تنظیم رله. را می سنجند

  .برابر امپدانس قسمتی از خط است که رله باید آن قسمت را مورد حفاظت قرار دهد
  :ساختمان رله دیستانس-

یعنی در اصل از دو ترانس ولتاژ و . وکار دارد و نسبت این دو پارامتر را می سنجداین رله با دو عنصر ولتاژ و جریان سر
  : به طور کلی می توان گفت که یک رله دیستانس از قسمتهاي زیر تشکیل شده است. جریان تشکیل شده است

  له کمکیتعداد زیادي ر -4عضو جهت یاب  - 3) عضو زمانی(عضو سنجشی رله دیستانس  -2عضو تحریک کننده  -1
که  طرز کار بدین صورت است که از سیم پیچ عمل کننده جریانی متناسب با جریان اتصال کوتاه می گذرد و هنگامی

جریان خطا به یک آستانه رسید، این سیم پیچ تحریک شده و کنتاکتهاي مربوطه را به هم وصل می کند در نتیجه رله 
ی که سیم پیچی بازدارنده نام دارد نیروي مقاوم یا نیرویبازدارنده عمل کرده و مدار قطع می گردد و در ضمن سیم پیچ

لذا هر چه . را تولید می کند و باعث تولید گشتاور در خالف جهت گشتاور حاصل از سیم پیچ عمل کننده می گردد
اصل مقاومت  لتاژ بیشتر باشد یا نقطه اتصال کوتاه از رله دورتر باشد نیروي سیم پیچ بازدارنده بیشتر شده و درو

  .ظاهري خط تا نقطه اتصالی بیشتر می شود
به طور کلی در یک رله دیستانس از یک تحریک جریان زیاد و یک تحریک ولتاژ کم و در نتیجه از تحریک توسط 

برابر جریان  2   تا 0.8در تحریک توسط جریان زیاد از یک رله جریان زیاد که براي . امپدانس کم استفاده می شود
ترانسفورماتور جریان قابل تنظیم است، استفاده می شود و می توان با توجه به نوع شبکه، در مواقعی که نقطه نامی 

در مواقعی که شبکه مستقیما به زمین وصل شده باشد از سه رله . صفر ستاره آن ایزوله باشد، از دو رله استفاده کرد
تحریک توسط رله هاي جریان زیاد در شبکه هایی قابل . باشداستفاده می کنند، البته رله سوم، رله اتصال زمین می 

ولی در . استفاده است که حداقل جریان اتصال کوتاه فازي از ماکزیمم جریان کار عادي و نرمال شبکه بیشتر باشد
ه تحریک کنند. تحریک توسط امپدانس کم نباید حداقل جریان اتصال کوتاه از ماکزیمم جریان عادي شبکه بیشتر شود

  .ژ و جریان را می سنجد امپدانس کم نسبت ولتا
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در نوع دیجیتال رله هاي دیستانس ، این رله ها با دریافت مقادیر دیجیتال  اندازه گیري شده  جریان و ولتاژ خط فاز 
بسته به حال . ها و باجایگذاري در روابطی که براي انواع خطا وجود دارد  ، امپدانس محل خطا اندازه گیري می کنند 

مقدارامپدانس محل خطاي بدست آمده  و نوع خطا رله دیستانس تصمیم گیري کرده و در واقع اگر امپدانس بدست 
آمده ، در شرایط تنظیمی رله براي وقوع خطا یا به عبارت دیگر در نواحی تعریف شده به عنوان خطا واقع شده باشد، 

  .رله فرمان تریپ را صادر می کند
  
  
  :اي دیستانسانواع رله ه-

این امپدانس مقداري مختلط است در نتیجه داراي . عمل می کنند» امپدانس تنظیم«رله هاي دیستانس با توجه به 
توسط یک   R-Xبا توجه به این موضوع می توان محدوده عملکرد رله ها را در صفحه مختلط . دامنه و فاز خواهد بود

  .منحنی بیان نمود
معموال امپدانس  1در ناحیه . یک رله دیستانس با هر نوع منحنی مشخصه اي داراي سه ناحیه حفاظتی می باشد

ثانیه است و به  0.01تنظیم می شود و زمان عملکرد آن خیلی سریع یعنی حدود ) خط اصلی(خط اول %  80معادل 
وان ناحیه اول انتخاب نمی شود آن است که علت اینکه کل خط اصلی به عن. عنوان حفاظت اصلی خط به کار می رود

به واسطه خطاهاي ناشی از ترانسفورماتور جریان به عنوان تنظیم ناحیه اول انتخاب نمی شود آنست که به واسطه 
  .خطاهاي ناشی از ترانسفورماتور جریان یا ولتاژ عملکرد این رله با رله روي خط بعدي همزمان نباشد

امپدانس خط بعدي است و % 50رله معموال برابر کل امپدانس خط اصلی به اضافه حدود امپدانس تنظیم ناحیه دوم 
به اضافه  اول  ناحیه سوم رله دیستانس داراي امپدانس تنظیمی برابر کل خط. ثانیه است 0.4زمان عملکرد آن حدود 

   .ثانیه است 0.8 بدیهی است زمان عملکرد این ناحیه حدود. خط سوم است% 25کل خط دوم به عالوه حدود 
  :در زیر انواع مختلف مشخصه ها را مختصرا ذکر می کنیم

  
  رله دیستانس با مشخصه امپدانسی یا تخت      -1

شود مشخصه در صفحۀ  دیده می) 1-1(در شکل  همانطوریکه. باشد ترین مشخصه رلۀ دیستانس می مشخصه ساده این

رله با این مشخصه تنها به دامنۀ . باشد می Zشعاع آن  واي است که مرکز آن مبداء  صورت دایره به X و Rمحورهاي 

و براي خطاهایی که قدر مطلق امپدانس آنها کمتر از مقدار تنظیمی رله باشد  باشد میامپدانس تا محل خطا حساس 

ا یکدیگر مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن از اینرو هماهنگی این رله ها ب. .کند از جهت جریان خطا عمل می صرفنظر

است به همین دلیل این رله را هیچگاه به تنهایی مورد استفاده قرار نمی دهند و همواره به همراه رله هاي دیگر که در 

این معادله دایره اي  بوده و |Z=|ZS بصورت معادلهمعادله این رله . ادامه شرح داده می شود از آن استفاده می گردد

 .نشان داده شده است) 1-1(ست که در شکل ا
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دیجیتال در اندازه گیري مقادیر صحیح مقاومت در این پروژه سعی شد تا روشی جدید براي رله دیستانس 

این روش بر . و راکتانس ناحیه خطاي خطاهاي فاز در خطوط انتقال انرژي که جبرانسازي شده اند ، ارائه شود

محاسبات و اندازه گیري دیجیتال توالی هاي ولتاژ وجریان سه فاز استوار بوده و تنها از داده هاي محل اندازه 

صحت این روش با تغییر انواع پارامتر هاي سیستم وخطا از قبیل درصد جبران سازي .ی کندگیري استفاده م

عالوه بر این .،زاویه انتقال توان ، ظرفیت اتصال کوتاه و مقاومت گوس مورد آزمایش و شبیه سازي قرار گرفت

مورد بررسی صحت و پایداري  روش پیشنهادي در تشخیص محل صحیح خطاي نزدیک به خود رله نیز  نیز 

همچنین تایید شد که این روش به عملگر و روش هاي پیچیده وخاصی براي تشخیص خطاهاي فاز .قرار گرفت

در نهایت می توان با اطمینان باالیی صحت این روش را براي اندازه گیري دقیقتر . در پشت رله نیاز ندارد

  .امپدانس ناحیه خطا مورد تایید قرار داد
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