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 چكيده 

بر اساس ديفرانسيل توان به  در اين مقاله الگوريتمي

 .شودي سري ارائه ميشدهجبرانانتقال  خطوط حفاظتمنظور

. باشدهاي سمت گيرنده و فرستنده ميمبتني بر توان اين روش

شده سري با درصد جبرانسازي با توجه اينكه در خطوط جبران

نياز آيد باال مشكالتي چون وارونگي جريان و ولتاژ پيش مي

است از روشي استفاده شود كه نسبت به اين عوامل مقاوم 

دليل در اين مقاله از روش حفاظت ديفرانسيل اين به  .باشد

بازدارنده از عملكرد در نظر دو معيار  .استفاده شده است توان

گرفته شده است در صورتي كه مقدار عملكرد از هر يك از دو 

هر يك از . كندمعيار بزرگتر شود رله فرمان قطع را صادر مي

ا به طور كامل معيارهاي بازدارنده به تنهايي قادر نيست خط ر

حفاظت نمايد و تركيب دو معيار با يكديگر كل خط را به 

در بعضي از حاالت هر دو معيار . نمايدخوبي محافظت مي

به اولين فرمان واكنش نشان  كنند و رلهفرمان قطع را صادر مي

م تركيبي سرعت بهتري شود الگوريتاين امر باعث ميدهد، مي

عملكرد صحيح ست آمده داللت بر ي نتايج بدكليه. داشته باشد

الگوريتم ارائه شده  .دارد برداري و خطاهدر شرايط مختلف بهر

توان از نمايد و بنابراين ميبراي هر فاز به طور مستقل عمل مي

 .فاز نيز استفاده نمودمزاياي قطع تك

 مقدمه -1

-با رشد تكنولوژي مقدار مصرف برق نيز افزايش يافت و الزمه

خطوط  ، احداثافزايش، تأسيس نيروگاههاي بيشتري اين 

بكارگيري  باافزايش ظرفيت خطوط موجود يد، جد انتقال

هاي كنوني براي تأمين بار در شبكه. باشدمي جبرانسازي سري

خود مورد استفاده قرار  اكثر خطوط و نيروگاهها در حد نهايي

و  هاي قدرت كنونيهاي شبكهبا توجه به پيچيدگي .گيرندمي

حفاظت در سيستم  ي ناپايداري نقشكار در نزديكي نقطه

. باشداي بسيار حائز اهميت ميحفظ و نگهداري از چنين شبكه

سرعت عملكرد بسيار با توجه به اين شرايط، نياز به حفاظتي با 

ي كنوني هاي بسيار پيچيدهشبكه و قابل تنظيم براي زياد

سيل با توجه به ديفران از اين رو حفاظت .شوداحساس مي
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 .باشدميست راه حل مناسبي مزاياي زيادي كه دارا

نسيل در سالهاي اخير مقاالت مختلفي در رابطه با حفاظت ديفرا

ر چند توان درا مي اين مقاالت. خطوط انتقال ارائه شده است

 .دادو مورد بررسي قرار  بنديگروه اصلي دسته

بر اساس  آنها كار اصولشود كه گروه اول شامل مقاالتي مي 

در روشهاي حفاظت  .باشدي زمان ميمقادير در حوزه

هاي ارائه شده روي مقادير زماني رانسيل زماني الگوريتمديف

گيري آنها بر اساس مقادير كنند و اصول تصميمها كار مينمونه

هاي يك و نمونهي حفاظتي قرار دارد جريان دو انتهاي ناحيه

اند نتهاي ديگر كه در زمان يكسان روي دادههاي اانتها با نمونه

در . گيرندو يا در يك الگوريتم مورد استفاده قرار مي مقايسه

دار ها از اهميت زيادي برخوراين روشها سنكرون بودن نمونه

ممكن است ها نمونهاست و در صورت عدم سنكرونيزم 

 .وريتم حفاظتي عملكرد صحيحي نداشته باشدالگ
ي سري، شدهمنظور حفاظت خطوط انتقال جبرانبه ] 1[ مرجع

-پذير بر اساس كالمن فيلتر و كالمن فيلتر تطبيقتطبيقروشي 

هاي مختلف كالمن فيلتر به مدلاز پذير ارائه نموده است و 

در مرجع  .منظور مدل نمودن جريان گذرا استفاده شده است

كه  روشي بر اساس مدل مرتبه باالي آماري ارائه شده است] 2[

ي قادر است جريان خطا را از جريان بار در خطوط جبران شده

بندي جريان از منطق فازي به منظور دسته. سري تشخيص دهد

خطا از جريان بار به هنگام وقوع خطا در شرايط مختلف 

 .استفاده شده است

شود كه اساس كارشان بر اساس گروه دوم شامل مقاالتي مي

. كننداز مدل فازوري خط استفاده ميي فاز قرار دارد و مقايسه

روشهاي حفاظت ديفرانسيل بر اساس مقايسه فاز بسته به در 

هاي يك سيكل الگوريتم حفاظتي نياز است حداقل نمونه

سيستم قدرت بدست آمده سپس بر اساس فاز بدست آمده 

-براي يك سيكل و مقايسه با فاز انتهاي ديگر خطا تعيين مي

الف فاز جريان دو انتها نزديك به صفر شود در صورتي كه اخت

 180باشد نشان از خطاي داخلي خواهد بود و اختالف فاز 

در خطوط  .باشددرجه نشان از نبود خطا يا خطاي خارجي مي

ي سري ممكن است هنگام وقوع خطاي داخلي جبران شده

درجه باشد و  180اختالف فاز جريانهاي دو انتها نزديك به 

بر اساس روش ] 3[مرجع  .مشكل مواجه شود اين الگوريتم با

روشي براي حفاظت خطوط انتقال دو مداره بر ي فاز، مقايسه

مرجع  .جهت جريان دو خط ارائه نموده است اساس مقايسه

ي جرياني خطا و استفاده از مولفه بر اساس روش فازوري] 4[

خطوط چند ترميناله حفاظت  كه به جريان بار اضافه شده است

  .انجام داده استرا 

كه اساس كارشان  شوند گروه سوم مقاالتي را شامل مي

روشهاي حفاظت در  .باشدانتهاي خط ميي توان دو مقايسه

ي اختالف توان سهديفرانسيل توان تشخيص خطا بر اساس مقاي

در صورتي كه اختالف توان دو انتها از . شودميدو انتها انجام 

ي حفاظتي نشان از خطا در ناحيه مقدار تلفات خط بيشتر باشد

روشهاي مبتني بر ديفرانسيل توان در برابر . خواهد داشت

وارونگي ولتاژ و جريان مقاوم هستند و وارونگي ولتاژ و 

حفاظت ] 5[در مرجع  .باشدجريان بر عملكرد آنها موثر نمي

در اين . ديفرانسيل بر اساس اصل بقاي انرژي ارائه شده است

شود در صورتي مي گيرياكتيو دو طرف خط اندازه مقاله توان

كه اختالف اين دو توان از مقدار مشخصي بيشتر باشد نشان از 

با ] 6[مرجع  .باشدي حفاظتي ميوقوع خطا در داخل ناحيه

را  طرفتبديل موجك طيف انرژي سيگنال جريان دو استفاده 

اختالف انرژي دو طرف از  در صورتيكه سپس آوردبدست مي

مقدار انرژي بازدارنده بيشتر باشد نشان از خطاي داخلي 

 تشخيص خطا بدين صورت انجام ] 7[در مرجع  .خواهد بود

هاي شود كه بر اساس مكان هندسي رسم شده براي توانمي

اكتيو و راكتيو تشخيص خواهد داد كه آيا شرايط ايجاد شده 

د يا ناشي از خطاي خارجي باشناشي از خطاي داخلي مي

رله ديفرانسيل توان اكتيو و راكتيو، به منظور ] 8[مرجع  .است

حفاظت خط انتقال عادي را ارائه نموده است، تنظيماتي كه 

كند و براي رله انتخاب شده است متناسب با شرايط تغيير مي
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ي ديفرانسيل با استفاده از رله] 9[مرجع . باشدپذير ميتطبيق

. و باسبار را حفاظت نموده است نشدهجبران وطتوان خط

ي ديفرانسيل توان را به طور عملي به كار رله] 10[مرجع 

هاي انجام شده عملكرد آن را بررسي گرفته و طي آزمايش

سازي ي ديفرانسيل توان را شبيهرله] 11[مرجع  .نموده است

نشده آزمايش نموده نموده است و آن را روي خطوط جبران

 .است

گروه چهارم شامل مقاالتي است كه دو روش با اساس كار 

بسته به نياز سيستم  .كنندمتفاوت را با يكديگر تركيب مي

حفاظتي بعضي اوقات نياز است براي از بين بردن نقايص 

مربوط به يك الگوريتم حفاظتي از الگوريتم ديگري در كنار 

نوع الگوريتم الگوريتم قبلي استفاده نماييم كه در اين حالت 

حفاظتي الگوريتم تركيبي خواهد بود كه عالوه بر پوشش 

 .نقايص الگوريتم قبلي آنها را به مزيت تبديل خواهد نمود

اين . حفاظت ديفرانسيل تركيبي را ارائه نموده است] 12[مرجع 

ي ديفرانسيل جرياني و الگوريتم امواج گذرا را با مرجع رله

هاي هر دو بتواند از ويژگييكديگر تركيب نموده است تا 

 .روش استفاده نموده و معايب هر يك از آنها را برطرف نمايد

 ي سريشدهمشكالت حفاظت خطوط انتقال جبران -2

 هنگام استفاده از خازن سري در خط انتقال مشكالتي پيش

آيد كه هنگام نبود خازن چنين مشكالتي وجود نخواهد يم

در نتيجه استفاده از روشهاي متعارف به منظور حفاظت  داشت

ي سري با مشكالت جدي مواجه خواهد شدهخطوط جبران

مشكالتي چون كاهش امپدانس، افزايش امپدانس،  .شد

وارونگي ولتاژ، وارونگي جريان و اضافه ولتاژ ممكن است در 

الگوريتمهايي كه . اثر استفاده از خازن سري در خط ايجاد شود

-ي فاز جريان ميصول كارشان بر اساس جريان و يا مقايسها

باشد هنگام وارونگي جريان كه يكي از مشكالت عمده خطوط 

ي با درصد جبرانسازي باالست عمدتاً عملكرد شدهجبران

 .صحيحي نخواهند داشت

 

 

 پيشنهاديالگوريتم  -3

ي دو معيار به لگوريتم ارائه شده مبتني بر مقايسهاساس كار ا

. عملكرد قرار دارديار عملكرد و معيار بازدارنده از نامهاي مع

 طرفين توان اكتيو مقايسه هايي كه اساس كارشانبراي الگوريتم

باشد مهمترين عامل در عملكرد ناصحيح آنها مقاومت ميخط 

ي ناحيه داخلبا مقاومت كم در  كه در خطاهايي. باشدخطا مي

ان تلفات از خطاهايي كه دهد ممكن است ميزحفاظتي روي مي

دهد ي حفاظتي روي ميناحيه خارجبا مقاومت زياد ولي در 

فقط مبتني و باعث عملكرد ناصحيح روشهايي كه  بيشتر باشد

در اين مقاله چنين  .تلفات ثابت براي خط هستند شودبر 

حالتي در نظر گرفته شده است و براي حالتهايي كه ممكن 

ي ديگري لگوريتم تكميل كنندهاست چنين اتفاقي روي دهد ا

را  بتوان خط معياردو  تركيبلحاظ شده است تا با استفاده از 

ها و به درستي در برابر انواع خطا در نقاط مختلف با مقاومت

متفاوت و تحت درصدهاي متفاوت  شروع خطاي زواياي

 .حفاظت نمود جبرانسازي 

) 1(در خارجي با مقاومت كم معياري و براي خطاهاي داخلي 

ي خطاهاي شديد داخلي و خارجي ارائه شده كه به ازاي كليه

 .نمايدبه درستي عمل مي

)1                                              (���� � α|P	 
 P�|
� � β|P	 � P�|

� 

به ترتيب توان سمت فرستنده و  �Pو  	P، )1(ي در رابطه

كننده و بخش عمل OP در الگوريتم پيشنهادي. باشندگيرنده مي

RES در صورتي كه . بخش بازدارنده استOP  ازRES 

-بزرگتر باشد، فرمان عملكرد توسط روش پيشنهادي صادر مي

ي ي رلهپارامترهايي هستند كه مشخصه βو  αضرايب . گردد

توان با اين ضرايب را مي. نمايندديفرانسيل تواني را تعيين مي

با سعي و خطا . تعيين كردسعي و خطا براي بهترين عملكرد 
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انتخاب . بدست آمده است β ،28/0و مقدار  α ،1/0مقدار 

شود كه در اكثر موارد عملكرد رله به چنين مقاديري باعث مي

داراي مقاومت براي خطاهاي داخلي كه . درستي صورت پذيرد

به ) 1(بيشتري هستند در بعضي از شرايط معيار ارائه شده در 

و همين طور معيار حي نخواهد داشت تنهايي عملكرد صحي

نيز براي بعضي تعريف شده است، ) 2(ي كه در رابطهدوم 

به همين . شرايط به تنهايي عملكرد صحيحي نخواهد داشت

 حفاظتي منظور با استفاده تركيب دو معيار با يكديگر الگوريتم

 بررسي شده ي شرايطدر كليه ايم كه قادر استرا تكميل نموده

 .خط را به درستي حفاظت نمايد

)2(                                                      � � � 1�7
RES � 1�7 �                                                          

صادق نيست ) 1(كه معيار  براي بعضي حالتهائي) 2(معيار 

درستي قادر به ) 2(و ) 1(معيارهاي  تركيبنمايد و صدق مي

حدود ثابت در نظر گرفته . خواهد بود خط را حفاظت نمايد

شده براي معيار دوم به قدري بزرگ انتخاب شده است كه 

را براي شرايطي كه ممكن  عملكرد صحيح قابليت اطمينان

است در حالت واقعي ايجاد شود و باعث عملكرد ناصحيح رله 

 .نمايدشود تضمين مي

 اهسازينتايج شبيه -4

در اين قسمت به بررسي تأثير عوامل مختلف بر عملكرد 

با توجه به مشكالتي كه در اثر . پردازيمميالگوريتم پيشنهادي 

 70ي شدهجبران خط ،شودنصب خازن سري در خط ايجاد مي

اي شود و در بخش جداگانهسازي ميشبيهدرصد  بدون برقگير 

در . شودبررسي ميعملكرد رله به ازاي جبرانسازي كمتر نيز 

اين قسمت عملكرد رله به ازاي شرايطي چون، محل وقوع 

هاي خطا، درصدشروع ي خطا، مقاومت خطا، زاويه

 در انتها به ازاي شرايط .شودجبرانسازي متفاوت بررسي مي

سرعت الگوريتم و صحت عملكرد براي هر يك از  مختلف

شنهادي مقايسه معيارها به طور جداگانه بررسي و با الگوريتم پي

 .شودمي

 .سيستم مورد مطالعه) 1شكل 

خطا بر عملكرد و مقاومت  محل ثيرتأ بررسي -4-1

 الگوريتم پيشنهادي

در نقاط  خطابه ازاي  الگوريتم پيشنهاديعملكرد  در اين بخش

مقاومتهاي  . شودمتفاوت به ازاي مقاومتهاي مختلف بررسي مي

-مياعمال ) 1(نقاط نشان داده شده در شكل اهم در  80 و 1

نتايج  .گرددبررسي ميو عملكرد رله تحت چنين شرايطي شود 

چنين  روش ارائه شده به ازايدهد كه بدست آمده نشان مي

ي عملكرد رله در حوهن .كنددرستي عمل مي شرايطي به

-ازيسدر تمام شبيه .نشان داده شده است) 15( تا) 2(شكلهاي 

خطا صفر در نظر  شروعي هاي انجام شده در اين بخش زاويه

 .ثانيه روي داده است 1/0ي گرفته شده است و خطا در لحظه

به ازاي  F١ي به ازاي وقوع خطا در نقطه) 3(و ) 2(شكل 

ت همانطور كه در اهم بررسي شده اس 1و  80مقاومتهاي 

خارجي با  رله به ازاي وقوع خطايشود مي شكلها مشاهده

رفتار نموده و  به درستي F١ي در نقطه مقاومت زياد و كم

 .فرمان قطع صادر نكرده است

 
 .اهم 80با مقاومت  F١ي خطا در نقطه) 2ل شك
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  .اهم 1با مقاومت  F١ي خطا در نقطه )3شكل 

عملكرد رله به ازاي وقوع خطا در ) 5(و ) 4(هاي در شكل

شود همانطور كه مالحظه مي. نشان داده شده است F٢ي نقطه

در صورتي كه تنها معيار اول به منظور تشخيص خطا به كار 

شد رله قادر به تشخيص خطا نبود ولي با كمك معيار برده مي

دوم رله به خوبي خطا را تشخيص داده و فرمان قطع را صادر 

 با توجه به اين دو شكل مشخص است كه وقتي. نموده است

خطا شدت بيشتري داشته باشد سرعت الگوريتم نيز بيشتر 

 .است

 

 
 .اهم 80با مقاومت  F٢ي در نقطه خطا) 4شكل 

 
 .اهم 1با مقاومت  F٢ي خطا در نقطه) 5 شكل

عملكرد رله به ازاي وقوع خطا با ) 7(و ) 6(در شكلهاي 

همانطور . بررسي شده است F٣ي اهم در نقطه 1و  80مقاومت 

شود در صورتي كه تنها از معيار مالحظه مي) 6(شكل كه در 

شد سرعت الگوريتم اول به منظور تشخيص خطا استفاده مي

باشد يافت و اين كاهش سرعت قابل مالحظه ميكاهش مي

ولي در اينجا با كمك معيار دوم سرعت الگوريتم افزايش يافته 

سرعت الگوريتم  كمبه ازاي وقوع خطاي با مقاومت . است

به ازاي وقوع خطا با ) 7(با توجه به شكل . باشدمطلوب مي

مقاومت كم سرعت تشخيص خطا براي معيارهاي اول و دوم 

 .اختالف اندكي با يكديگر دارند

 
 .اهم 80با مقاومت  F٣ي خطا در نقطه) 6شكل 
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 .اهم 1با مقاومت  F٣ي خطا در نقطه) 7شكل 

عملكرد رله به ازاي وقوع خطا با ) 9(و ) 8(در شكلهاي 

با توجه . بررسي شده است �Fي نقطه اهم در 1و  80مقاومت 

اهم در صورتي كه  80براي وقوع خطا با مقاومت ) 8(به شكل 

شد تنها از معيار دوم به منظور تشخيص خطا استفاده مي

و در صورتي كه مقدار ثابت  نداشتهالگوريتم عملكرد صحيحي 

گرفتيم تأخير عملكرد صحيح كوچكتر در نظر ميرا به منظور 

در عين حال كه گرديد اي در عملكرد ايجاد ميقابل مالحظه

يافت ولي با كمك قابليت اطمينان عملكرد صحيح كاهش مي

كه  يحالعت الگوريتم افزايش يافته است در معيار اول سر

 .قابليت اطمينان عملكرد صحيح نيز كاهش نيافته است

 
 .اهم 80با مقاومت  �Fي خطا در نقطه) 8شكل 

 
 .اهم 1با مقاومت  �Fي خطا در نقطه) 9شكل 

عملكرد رله براي خطاي با مقاومت ) 11(و ) 10(هاي در شكل

با توجه به شكل . بررسي شده است 	Fي اهم در نقطه 1و  80

اهم اختالف سرعت دو معيار  80براي خطاي با مقاومت ) 10(

باشد و با استفاده از معيار دوم براي مالحظه ميارائه شده قابل 

با . اين حالت سرعت بهتري در تشخيص خطا خواهيم داشت

اهم اختالف  1براي خطاي با مقاومت ) 11(توجه به شكل 

 .باشدسرعت دو معيار در تشخيص خطا اندك مي

 
 .اهم 80با مقاومت  	Fي خطا در نقطه) 10شكل 
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 .اهم 1با مقاومت  	Fي خطا در نقطه) 11شكل 

 
 .اهم 80با مقاومت  
Fي خطا در نقطه) 12شكل 

در  
Fي اهمي در نقطه 1و  80عملكرد رله براي خطاهاي 

عملكرد رله به  .نشان داده شده است) 13(و ) 12(هاي شكل

باشد و اختالف سرعت هر ازاي اين دو مقاومت نيز صحيح مي

خطاهاي شديد و ضعيف قابل مالحظه       دو معيار براي

 .باشدمين

 
 .اهم 1با مقاومت  
Fي خطا در نقطه) 13شكل 

 1و  80عملكرد رله براي خطاهاي ) 15(و ) 14(هاي شكل

با توجه به اين دو شكل . دهندرا نشان مي F٧ي اهمي در نقطه

مشخص است كه رله براي خطاهاي شديد و ضعيف خارجي 

 .دهدنشان نميهيچ عملكردي 

 
 .اهم 80با مقاومت  F٧ي خطا در نقطه) 14شكل 

 
 .اهم 1با مقاومت  F٧ي خطا در نقطه) 15شكل 

الگوريتم خطا بر عملكرد  شروعي بررسي تأثير زاويه -4-2

 پيشنهادي

ي زاويههاي انجام شده براي سازيي شبيهدر قسمت قبل كليه 

عملكرد رله به ازاي . شدصفر درجه بررسي ي خطا شروع

و  شدهخطا با زواياي مختلف در اين قسمت بررسي  شروع

خطا با زواياي مختلف  شروعرله به ازاي كه  شودمينشان داده 

در اين بررسي مقاومت خطا  .عملكرد صحيحي خواهد داشت

اهم  1و براي خطاهاي خارجي  اهم 80براي خطاهاي داخلي 

 شروع يبه ازاي زاويه عملكرد رله .شوددر نظر گرفته مي

نتايج . شده استبررسي  چند نقطهبراي درجه  90خطاي 
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با  .آورده شده است )22( الي) 16(در شكلهاي بدست آمده 

هاي بدست آمده عملكرد صحيح الگوريتم نشان توجه به شكل

 .داده شده است

 
 شروع خطاي ياهم و در زاويه 1با مقاومت  F١ي خطا در نقطه )16شكل 

 .درجه 90

 
 شروع خطاي ياهم و در زاويه 80با مقاومت  F۲ي خطا در نقطه )17شكل 

 .درجه 90

 

 شروع خطاي ياهم و در زاويه 80با مقاومت  F۳ي خطا در نقطه) 18شكل 

 .درجه 90

 
 شروع خطاي ياهم و در زاويه 80با مقاومت  �Fي خطا در نقطه) 19شكل 

 .درجه 90

 
ي شروع خطاي اهم و در زاويه 80با مقاومت  F۵ي نقطهخطا در ) 20شكل 

 .درجه 90

 
 شروع خطاي ياهم و در زاويه 80با مقاومت  F۶ي خطا در نقطه) 21شكل 

 .درجه 90
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 شروع خطاي ياهم و در زاويه 1با مقاومت  F۷ي خطا در نقطه) 22شكل 

 .درجه 90

الگوريتم سازي بر عملكرد بررسي تأثير ميزان جبران -4-3

 پيشنهادي

در اين بخش به بررسي تأثير ميزان جبرانسازي بر عملكرد رله 

سازي در نقاط مختلف و با شرايط نتايج شبيه. پردازيممي

 ميزان جبرانسازي بر عملكرددهد كه متفاوت خطا نشان مي

هنگامي كه . باشدمينتأثير گذار  صحيح الگوريتم ارائه شده

دهد يابد تواني را كه خط انتقال ميمي ميزان جبرانسازي كاهش

نيز كاهش خواهد يافت و در نتيجه ميزان تلفات نيز كاهش 

در صورتي  .يابد و معيار ثابت بايستي كوچكتر انتخاب گرددمي

در مدار قرار گرفته  كه از ميزان جبرانسازي و مقدار خازني كه

 توان مقدار ثابت معيار دوم رابه راحتي ميمعلوم باشد، 

ولي اطالع از ميزان  نمودهبا ميزان جبرانسازي تنظيم متناسب 

جبرانسازي خود نياز به تكنولوژي ارتباطي دارد و در نتيجه 

با توجه به . حل ديگري بدين منظور اتخاذ گرددبايستي راه

اينكه معيار اول معياري است كه متناسب با شرايط سيستم 

باشد و براي اين منظور مناسب مي استقابليت تغيير را دار

درصد معيار اول به خوبي  70هاي كمتر از براي جبرانسازي

) 29(الي ) 23(هاي در شكل. قادر است خط را محافظت نمايد

 .پردازيمدرصد مي 30 برانسازيعملكرد رله براي ج به بررسي

هاي انجام شده در اين قسمت براي خطاهاي سازيبراي شبيه

اهم و براي خطاهاي داخلي مقدار مقاومت  1ومت خارجي مقا

خطا صفر  شروعي زاويه .اهم در نظر گرفته شده است 80

 .دهدثانيه روي مي 1/0ي خطا در لحظه فرض شده و درجه

عملكرد صحيح رله را ي نتايج بدست آمده در اين بخش كليه

هاي از شدت خطا كاهش ميزان جبرانسازي. نمايدتصديق مي

شود سرعت الگوريتم براي جبرانسازي و باعث مي كاهدمي

 .باشدكوچك كاهش يابد ولي در كل سرعت آن مطلوب مي

 
 %).30جبرانسازي ( اهم 1با مقاومت  F١ي خطا در نقطه )23شكل 

 
 %).30جبرانسازي (اهم 80با مقاومت  F۲ي خطا در نقطه )24شكل 

 
 %).30جبرانسازي (اهم 80با مقاومت  F۳ي خطا در نقطه )25شكل 
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 %).30جبرانسازي (اهم  80با مقاومت  F۴ي خطا در نقطه )26شكل 

 
 %).30جبرانسازي (اهم  80با مقاومت  F۵ي خطا در نقطه )27شكل 

 
 %).30جبرانسازي (اهم  80با مقاومت  F۶ي خطا در نقطه )28شكل 

 
 %).30جبرانسازي (اهم  1با مقاومت  F۷ي خطا در نقطه )29شكل 

 پيشنهادي الگوريتم عملكردبررسي سرعت و صحت  -4-3

به بررسي صحت و سرعت ) 1( اين بخش در جدول در

در . پردازيمعملكرد هر يك از معيارها به طور جداگانه مي

صحت عملكرد هر دو معيار به همراه صحت ) 1(جدول 

زمان عملكرد كه . عملكرد الگوريتم تركيبي بررسي شده است

در باشد و براي معيارها بدست آمده بر حسب ميلي ثانيه مي

و  √صحت عملكرد با . ستون هر معيار نوشته شده است

خط تيره نشان . مشخص شده است �عملكرد ناصحيح با 

 .باشدمعيارهاي بررسي شده ميش ي عدم واكندهنده

 .معيارهاي پيشنهادي عملكردصحت و زمان )  1جدول 

معيار
 

ي
تركيب

 

معيار دوم
معيار اول 
 

ي
ميزان جبرانساز

 

مكان خطا
 

زاويه
 

شروع خطا
 

ت خطا
مقاوم

 

- √ - √ - √ ٧٠ F١ ٠ ١ 

- √ - √ - √ ٧٠ F٨٠ ٠ ١ 

- √ - √ - √ ٧٠ F١ ٩٠ ١ 

٧٠ � - √ ١١.٢ √ ١١.٢ F٨٠ ٠ ٢ 

٢ √ ١.٩ √ ١.٩.
 √ ٧٠ F١ ٠ ٢ 

٧٠ � - √ ١٢.٨ √ ١٢.٨ F٨٠ ٩٠ ٢ 

٨ √ ٧.١ √ ٧.١.
 √ ٧٠ F١ ٠ ٣ 

٧٠ √ ٣�.٣ √ ١�.٧ √ ١�.٧ F٨٠ ٠ ٣ 

٧٠ √ �٠.٢ √ ٢٠.١ √ ٢٠.١ F٨٠ ٩٠ ٣ 

٧٠ √ �.٣١ � - √ �.٣١ F� ٨٠ ٠ 


.٩ √ 
.٧٠ √ ٩.٧ √ ٩ F� ١ ٠ 

٧٠ √ ٢٣.١ � - √ ٢٣.١ F� ٨٠ ٩٠ 
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.	 √ 
.	 √ ٧٠ √ ٨.١ F	 ١ ٠ 

٧٠ √ ١٨.٩ √ ١٣.٩ √ ١٣.٩ F	 ٨٠ ٠ 

١٧.
 √ ١٧.
 √ ٧٠ √ �٢ F	 ٨٠ ٩٠ 

١ √ ١٣.٨ √ ١٣.٨	.
 √ ٧٠ F
 ٨٠ ٠ 

٧٠ √ ٢.١ √ ٢ √ ٢ F
 ١ ٠ 

١	١ √ �.	٧٠ √ ١٧.٢ √ �. F
 ٨٠ ٩٠ 

- √ - √ - √ ٧٠ F٨٠ ٠ ٧ 

- √ - √ - √ ٧٠ F١ ٠ ٧ 

- √ - √ - √ ٧٠ F١ ٩٠ ٧ 

- √ - √ - √ ٣٠ F١ ٠ ١ 

١ √ �.١٣	٣٠ √ �.١٣ √ �. F٨٠ ٠ ٢ 

٣٠ √ �.١٢ � - √ �.١٢ F٨٠ ٠ ٣ 

٣٠ √ ١١.٧ � - √ ١١.٧ F� ٨٠ ٠ 

٣٠ √ ١٠.٢ � - √ ١٠.٢ F	 ٨٠ ٠ 

٣٠ √ �.٩ � - √ �.٩ F
 ٨٠ ٠ 

- √ - √ - √ ٣٠ F١ ٠ ٧ 

 

 نتيجه گيري -5

مبتني بر حفاظت ديفرانسيل توان ارائه  يالگوريتممقاله  در اين

معيار اول . شد و دو معيار براي عملكرد رله در نظر گرفته شد

باشد و معيار دوم داراي متناسب با شرايط سيستم متغير مي

درصد در بعضي  70براي جبرانسازي . باشدمقدار ثابتي مي

معيارهاي اول و دوم به تنهايي قادر به تشخيص شرايط 

دو در نتيجه با تركيب  .داخلي با مقاومت زياد نيستندخطاهاي 

بر  عالوه. شده است برطرفمعيار با يكديگر چنين مشكالتي 

 با تركيب دو معيار با يكديگر سرعت الگوريتم نيز افزايشاين 

كه در بعضي شرايط اختالف سرعت  اييافته است به گونه

ش ميزان هنگام كاه. باشدميعملكرد دو معيار قابل مالحظه 

يابد و ميزان تلفات نيز جبرانسازي شدت خطا كاهش مي

كاهش يافته و معيار دوم كه مقدار ثابتي براي آن فرض شده در 

باشد ولي در بعضي حاالت قادر به تشخيص خطا نمي

ي شرايط به تر معيار اول به ازاي كليههاي پايينجبرانسازي

سرعت  تنهايي قادر است خط را حفاظت نمايد هر چند

يابد ولي اين كاهش الگوريتم در اين شرايط مقداري كاهش مي

هاي پايين شدت و در جبرانسازي سرعت قابل مالحظه نيست

الگوريتم ارائه شده به ازاي زواياي . باشدخطا نيز كمتر مي

و قادر است به  نمودهخطا نيز به درستي عمل  شروعمختلف 

قابليت اطمينان باال و  ي شرايط بررسي شده خط را باازاي كليه
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