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  سد کننده نوسان توان شونده جريان خطا،  ميراdcمولفه  نوسان توان، ‐ كليد واژه

 

   دهيچک -1

 از ي بروز نوسان توان در اثر تغييرات شديد توان عبور

. شوديخطوط، باعث نوسان ولتاژ و جريان در شبکه م

در   شده توسط رله ديستانسيرگيورود امپدانس اندازه

  اين رله و بهي حفاظتيهااثر اين نوسانات به محدوده

 دور از يدنبال آن عملکرد نادرست رله در چنين شرايط

 تشخيص نوسان ي براي متعدديروشها. باشديانتظار نم

 يکردن عملکرد رله ديستانس در چنين شرايطتوان و سد

ص نوسان توان، روش متداول تشخي. استپيشنهاد شده 

مقايسه زمان عبور امپدانس از ناحيه مشخص در صفحه 

R-Xدر اين مقاله . باشدي در اثر نوسان توان و خطا م

 تشخيص نوسان توان از خطا ارائه ي برايروش جديد

 dcمعيار تشخيص در اين روش، وجود مولفه . استشده 

  ارائهيهايسازشبيه. باشديميراشونده در جريان خطا م

 انجام MATLABافزار شده در اين مقاله که به کمک نرم

 در ي، نشان دهنده عملکرد صحيح روش پيشنهادشده

  .شرايط مختلف است

 مقدمه -2

فاز و متقارن است و در اثر حذف  سهيانوسان توان پديده

 پربار، خروج ي بزرگ، قطع خطوط تبادل انرژيبارها

پديده باعث بروز اين ]. ١[دهدي ميرو ...ژنراتورها و

   ١ در شکل. شودينوسان ولتاژ و جريان در شبکه م

 از شکل موج ولتاژ و جريان حين نوسان توان يا نمونه

 مشاهده همانطور که در اين شکل. است شده نشان داده

 لحظات با کاهش يشود، با بروز نوسان توان در برخيم

طا  مشابه شرايط خييابد و شرايطيولتاژ، جريان افزايش م

  .شوديايجاد م

        تواند باعث ورود امپدانسيبروز نوسان توان م

.  رله ديستانس گرددي حفاظتي شده به نواحيگير اندازه

توان بين خطا و ي نامتقارن ميدر صورت بروز خطا

جريان   ولتاژ وي منفينوسان توان به کمک مولفه توال

فاز ه سي تشخيص نوسان توان از خطايول. تمايز قائل شد

  ] .٢[ امکان پذير نيستيمتقارن به سادگ

 

  

   خطا ميراشونده جريانdcنوسان توان به کمک مولفه خطا و تمايز صحيح بين 

   ديستانسيها بهبود عملکرد رلهجهت 

 جواد ساده  يرضا دولت آباد

  استاديار گروه برق   ارشد قدرتي کارشناسيدانشجو

   مشهدي ، دانشگاه فردوسيدانشکده مهندس

Reza.Dowlatabadi@Gmail.com Sadeh@um.ac.ir  

و كنترل  اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران 1385 اذرماه30و29 اميركبير دانشگاه صنعتي  انجمن مهندسين برق

 شاخه تهران قطب علمي قدرت دانشكده برق

 آدرس سايت:org.iran-iaeee.www طبقه چهارم-- دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي اميركبير--ان حافظ خياب-تهران

66406469 64543307 فاكس:  تلفن:

26/9/85:تاريخ جناب آقاي دكتر كبيري

A/0167/85:هشمار مدير عامل محترم شركت ايران ترانسفو

 با اهداء سالم

مي"احتراما در، به استحضار و كنترل  برق دانشگاه صنعتي در محل دانشكده1385 آذر ماه30و29رساند اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران ، با همكاري قطب علمي قدرت وانجمن مهندسين برق . شاخه تهران برگزار مي گردد–اميركبير

و كارگاههاي مرتبط با صنعت نيز عالوه بر نشست هاي با توجه به اينكه خوشبختانه با استقبال بعمل آمده برنامه كنفرانس افزايش يافته

و دانشگاه واصل شده است، يقيناكنفرانس برگ و تعداد قابل توجهي از مقاالت برجسته علمي از صنعت  اين كنفرانس نقش"زار خواهد شد

و كنترل خواهد داشت و به ويژه مهندسين حفاظت .بسزايي در ارتقاء كيفي صنعت برق

ب و ا ارائه نظرات ارزشمندتان بر غناي كنفرانس لذا بدينوسيله از حضرتعالي دعوت بعمل مي آيد كه در كنفرانس شركت نموده

)دعوت نامه ضميمه مي باشد.(بيفزاييد

، موجب كمال تشكر است دستور فرماييد"ضمنا .به منظور برپايي هر چه بهتر كنفرانس

 700،000رانسحق ثبت نام هرنفربراي شركت در كنف( نفر براي كنفرانس20با توجه به وسعت فعاليت آن شركت نسبت به ثبت نام حداقل

 متري بازاء هر متر18و يك غرفه) ريال700،000حق ثبت نام هرنفربراي شركت در كارگاه( نفر براي كارگاههاي آموزشي20و) ريال

، جمعا450،000 ( ريال اقدام مقتضي صورت گيرد36،100،000 به مبلغ" ريال و. و فرم ثبت نام كنفرانس ليست كارگاههاي آموزشي

)اطالعات تكميلي از سايت كنفرانس قابل دسترسي است.مه استكارگاهها ضمي .

را"ضمنا و كارگاههاي آموزشي و همچنين شركت در كنفرانس خواهشمند است دستور فرماييد فيش بانكي كمكهاي نقدي ،ثبت نام نمايشگاه

ه مهندسي برق ،ساختمان ابوريحان، طبقه چهارم، خيابان حافظ، روبروي سميه، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكد-به آدرس دبيرخانه تهران

. فاكس نماييد66406469دفتر قطب ارسال يا به شماره تلفن

و الكترونيك ايران شاخه تهران- : شماره حساب انجمن مهندسين برق

خا-832 كد شعبه- شعبه توانير- 83419083 بانك تجارت، شماره حساب .نيكي بنام آقايان بهزاد، عسكريان،

: شماره حساب دانشگاه صنعتي اميركبير-

 ،دانشگاه صنعتي اميركبير137، شعبه فردوسي،كد90078بانك ملي، ،شماره حساب

 حسين عسكريان ابيانه

و رئيس قطب قدرت دانشگاه صنعتي اميركبير رئيس كنفرانس حفاظت وكنترل

 جناب آقاي مهندس فرجي:رونوشت
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  ]١[شکل موج ولتاژ و جريان حين نوسان توان: ١شکل  

 که بتواند با ايجاد ياگرچه وقوع نوسان توان شديد، بگونه

نوسان در ولتاژ و جريان ديده شده از محل رله ديستانس، 

دهد ي ميباعث عملکرد نادرست رله شود، به ندرت رو

 توان و متعاقب آن عملکرد جا که نوسانليکن از آن

 شبکه را به مخاطره ي ديستانس، پايداريها رلهنادرست

. شودياندازد، لزوم توجه خاص به اين پديده آشکار ميم

 اخير از جمله خروج ي سالهاي سراسرياکثر خروجها

 در آمريکا بخاطر ٢٠٠٣ چهاردهم آگوست سال يسراسر

در اين حادثه پنجاه . است بروز پديده نوسان توان بوده

ميليون نفر تحت تاثير عواقب خروج سيستم قدرت قرار 

  ].١[ از مدار خارج گرديدي نيروگاه اتم٢٢گرفتند و 

توان نوسان توان را به دو ي شبکه مياز نظر حفظ پايدار

گروه نوسان توان پايدار و نوسان توان ناپايدار تقسيم 

بوجود آمده و با توجه به شدت نوسان توان . نمود

 امکان دارد شبکه در حالت پايدار يعملکرد سيستم کنترل

  . خود را از دست بدهدي بماند و يا پايداريباق

 در شبکه شود از آن يچنانچه نوسان توان باعث ناپايدار

شود و چنانچه يبه عنوان نوسان توان ناپايدار نام برده م

ميده     سيستم حفظ شود، نوسان توان پايدار نايپايدار

  ].٣[ شوديم

 يهاچنانچه نوسان توان پايدار باشد، عملکرد نادرست رله

ديستانس شرايط را حادتر خواهد نمود و سيستم را به 

 که نوسان ي سوق خواهد داد و در صورتي ناپايداريسو

 ديستانس خطوط يهاتوان ناپايدار باشد، عملکرد رله

 کردن شبکه، ياه جزيري براي قبليريزانتقال، بدون برنامه

 نخواهد ي کمکي از بروز ناپايدارينه تنها به جلوگير

.   سيستم را افزايش خواهد دادينمود، بلکه امکان فروپاش

پايدار و (بدين جهت رله ديستانس در هنگام نوسان توان 

  . بالک گرديده و عملکرد نداشته باشديبايست) يا ناپايدار 

يار مورد توجه قرار  اخير بسي که در سالهايمساله ديگر

 برخوردار است، عملکرد ياگرفته و از اهميت ويژه

صحيح و به موقع رله در صورت بروز خطا حين نوسان 

 حذف بالک رله در هنگام يچنانچه برا]. ٤[باشديتوان م

 انديشيده نشود، عدم عملکرد رله در يبروز خطا تدبير

واهد هنگام بروز خطا حين نوسان توان اجتناب ناپذير خ

 اين ي براي بايستياز اين رو الگوريتم پيشنهاد]. ٥[بود

  . ارائه دهديمساله نيز راه حل مناسب

 از روش متداول و ي در اين مقاله ترکيبيروش پيشنهاد

 يتواند به خوبيباشد که مي مييک معيار کمک

معيار .  روش متداول را برطرف نمايديهايناکارآمد

 ميراشونده جريان خطا dc  در اين الگوريتم مولفهيکمک

  .باشديم

  ]٣[متداولروش  -3

 سه ي تشخيص نوسان توان از خطاي که معموالً برايروش

 نرخ تغييرات يگيررود براساس اندازهيفاز به کار م

 شرايط يدر ط. باشديامپدانس ديده شده از محل رله م

      شده معادل امپدانس باريگير امپدانس اندازهيعاد

 رله يوقعيت آن دور از مشخصه حفاظتباشد و ميم

دهد، ي که اتصال کوتاه رخ ميزمان. باشديديستانس م

 شده به سرعت از مقدار امپدانس بار يگيرامپدانس اندازه

 در طول يول. کنديبه مقدار امپدانس اتصال کوتاه تغيير م

 ي روي شده به آراميگيرنوسان توان تغيير امپدانس اندازه

  .دهديم

نده نوسان توان يا تشخيص دهنده نوسان توان سد کن

متداول از تفاوت نرخ تغييرات امپدانس در طول اتصال 

 تشخيص اين ي برايکوتاه و نوسان توان به عنوان معيار

  . کنديدو حالت از يکديگر استفاده م

 و خارج از R-X اين معيار، در صفحه ي پياده سازيبرا

و كنترل  اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران 1385 اذرماه30و29 اميركبير دانشگاه صنعتي  انجمن مهندسين برق
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 تعيين ي برايا مورد نظر، محدودهيمحدوده حفاظت

با ورود . شوديسرعت تغييرات امپدانس در نظر گرفته م

افتد و زمان ي به کار ميامپدانس به محدوده مذکور تايمر

چنانچه زمان . گيرد  مسير در داخل ناحيه را اندازه مييط

 ) ثانيهي ميل٥٠حدود  (ي شده از زمان تنظيميگيراندازه

 اتصال يصورت خطابيشتر باشد، نوسان توان و در غير اين

در اين روش در صورت تشخيص . است کوتاه رخ داده

 ) ثانيه٢حدود ( مدت زمان معين ينوسان توان رله برا

 که در اين روش يهاي از مشخصهيانمونه. شوديبالک م

  .است نشان داده شده٢رود، در شکل يبکار م

تشخيص نوسان توان در روش متداول به کمک : ٢ شکل 

بين ( زمان عبور امپدانس از محدوده معين يرگياندازه

  ]٣)[ي و مشخصه خارجيمشخصه داخل

شود که ي انتخاب ميا بگونهيدر روش متداول تنظيم زمان

 از نوسان توان را بعنوان يسريعترين تغييرات امپدانس ناش

ه و کندترين تغييرات امپدانس ادنوسان توان تشخيص د

. سان توان تشخيص ندهد از خطا را نيز به اشتباه نويناش

 نيازمند مطالعات حالت گذرا در يتعيين اين تنظيم زمان

باشد تا سريعترين تغييرات امپدانس يم شبکه مورد نظر

چنانچه با انجام اين .  از نوسان توان مشخص شوديناش

 سد کننده نوسان توان ي مناسب برايمطالعات، تنظيم زمان

 امکان اشتباه وجود يهم در شرايط متداول تعيين شود باز

 ي روي جزئي که تخليه الکتريکيبطور مثال زمان. دارد

 از آن در داخل محدوده ي ناشيدهد و امپدانس خطا

تعيين سرعت تغييرات امپدانس قرار گيرد و در ادامه 

 کامل شود، امپدانس خطا از محدوده يتخليه الکتريک

تعيين سرعت تغييرات امپدانس خارج شده و به سمت 

 که زمان يدر صورت. کندي رله حرکت مي حفاظتيهازون

 سد کننده يتوقف تغييرات امپدانس بيشتر از تنظيم زمان

  .نوسان توان باشد، رله به اشتباه بالک خواهد شد

 يعني يتوان حد پايين تنظيم زماني ميدر روش پيشنهاد

 از خطا را در نظر يکندترين تغييرات امپدانس ناش

 ميراشونده تشخيص dc کمک مولفه زيرا خطا به. نگرفت

 ي براي تقريبيشود و با تعيين يک تنظيم زمانيم داده

سدکننده نوسان توان، بطوريکه سريعترين نوسان توان را 

  .توان از عملکرد صحيح رله مطمئن بوديتشخيص دهد، م

  : مشکالت روش متداول عبارتند ازيبطورکل

يرات  تنظيم ناحيه تعيين سرعت تغيي دشوار‐الف

امپدانس شامل مشکالت در خطوط بلند و در شرايط پيک 

  بار

 و تعيين معيار تشخيص نوسان ي تنظيم زماني دشوار‐ب

   اتصال کوتاه يتوان از خطا

 عدم عملکرد صحيح رله در صورت بروز خطا حين ‐ج

  نوسان توان

 يروش پيشنهاد -4

 dcاساس مولفه است بر شده که در اين مقاله ارائه يروش

در اين روش با تشخيص . باشدياشونده جريان خطا ممير

 شده توسط رله يگير ميراشونده در جريان اندازهdcمولفه 

شود و بدين ياجازه بالک به سدکننده نوسان توان داده نم

 يصورت عالوه بر عدم نياز به مطالعات حالت گذرا

، امکان اشتباه رله ديستانس ي تعيين تنظيم زمانيشبکه برا

  .گام بروز خطا نيز وجود نخواهد داشتدر هن

  ميراشونده جريان خطاdcمولفه  -4-1

 ي را بين باسهايچنانچه در يک سيستم قدرت، خط انتقال

 در نظر بگيريم و معادل تونن شبکه از ديد B و A يفرض

 شبکه يتوان دياگرام تک خطي را محاسبه کنيم مAباس 

  . در نظر گرفت٣را مشابه شکل 

و كنترل  اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران 1385 اذرماه30و29 اميركبير دانشگاه صنعتي  انجمن مهندسين برق

 شاخه تهران قطب علمي قدرت دانشكده برق

 آدرس سايت:org.iran-iaeee.www طبقه چهارم-- دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي اميركبير--ان حافظ خياب-تهران

66406469 64543307 فاكس:  تلفن:

26/9/85:تاريخ جناب آقاي دكتر كبيري

A/0167/85:هشمار مدير عامل محترم شركت ايران ترانسفو

 با اهداء سالم

مي"احتراما در، به استحضار و كنترل  برق دانشگاه صنعتي در محل دانشكده1385 آذر ماه30و29رساند اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران ، با همكاري قطب علمي قدرت وانجمن مهندسين برق . شاخه تهران برگزار مي گردد–اميركبير

و كارگاههاي مرتبط با صنعت نيز عالوه بر نشست هاي با توجه به اينكه خوشبختانه با استقبال بعمل آمده برنامه كنفرانس افزايش يافته

و دانشگاه واصل شده است، يقيناكنفرانس برگ و تعداد قابل توجهي از مقاالت برجسته علمي از صنعت  اين كنفرانس نقش"زار خواهد شد

و كنترل خواهد داشت و به ويژه مهندسين حفاظت .بسزايي در ارتقاء كيفي صنعت برق

ب و ا ارائه نظرات ارزشمندتان بر غناي كنفرانس لذا بدينوسيله از حضرتعالي دعوت بعمل مي آيد كه در كنفرانس شركت نموده

)دعوت نامه ضميمه مي باشد.(بيفزاييد

، موجب كمال تشكر است دستور فرماييد"ضمنا .به منظور برپايي هر چه بهتر كنفرانس

 700،000رانسحق ثبت نام هرنفربراي شركت در كنف( نفر براي كنفرانس20با توجه به وسعت فعاليت آن شركت نسبت به ثبت نام حداقل

 متري بازاء هر متر18و يك غرفه) ريال700،000حق ثبت نام هرنفربراي شركت در كارگاه( نفر براي كارگاههاي آموزشي20و) ريال

، جمعا450،000 ( ريال اقدام مقتضي صورت گيرد36،100،000 به مبلغ" ريال و. و فرم ثبت نام كنفرانس ليست كارگاههاي آموزشي

)اطالعات تكميلي از سايت كنفرانس قابل دسترسي است.مه استكارگاهها ضمي .

را"ضمنا و كارگاههاي آموزشي و همچنين شركت در كنفرانس خواهشمند است دستور فرماييد فيش بانكي كمكهاي نقدي ،ثبت نام نمايشگاه

ه مهندسي برق ،ساختمان ابوريحان، طبقه چهارم، خيابان حافظ، روبروي سميه، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكد-به آدرس دبيرخانه تهران

. فاكس نماييد66406469دفتر قطب ارسال يا به شماره تلفن

و الكترونيك ايران شاخه تهران- : شماره حساب انجمن مهندسين برق

خا-832 كد شعبه- شعبه توانير- 83419083 بانك تجارت، شماره حساب .نيكي بنام آقايان بهزاد، عسكريان،

: شماره حساب دانشگاه صنعتي اميركبير-

 ،دانشگاه صنعتي اميركبير137، شعبه فردوسي،كد90078بانك ملي، ،شماره حساب

 حسين عسكريان ابيانه

و رئيس قطب قدرت دانشگاه صنعتي اميركبير رئيس كنفرانس حفاظت وكنترل

 جناب آقاي مهندس فرجي:رونوشت
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  ي سيستم فرضيم تک خطدياگرا: ٣شکل  

 Bدر صورت بروز اتصال کوتاه سه فاز متقارن در باس  

 يجريان فازها. خواهد بود) ١(  مطابق رابطهaجريان فاز 

b و c نيز مشابه جريان فاز a١٢٠ و با اختالف زاويه 

  .بود دنخواه درجه
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شود، جريان خطا يمشاهده م) ١( همانطور که در رابطه

 ميراشونده dcمولفه و  خطا يجريان حالت دائمشامل 

 ميراشونده جريان خطا با dcرابطه دامنه مولفه . باشد يم

  .باشديم )٢(  مطابق معادلهنآ يدائمحالت دامنه مولفه 

)٢(  )sin(f-ssa-f-dc φθ −= II  

 و در نتيجه
a-f-dcI، با توجه به مقدارφθ ، که به لحظه −

 يدائم دارد، بين صفر تا دامنه مولفه يوقوع خطا بستگ

( خطا
f-ssI( کنديتغيير م.  

 ي براي روش بعنوان معيار کمک که در اينيپارامتر

گيرد، ياستفاده قرار م تشخيص بروز خطا مورد
f-dcI  است

) ٣( با توجه به رابطه  در زمان بروز خطاکه مقدار آن

  .شوديتعيين م
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، ٤در شکل
f-ssf-dc / II بر حسب φθ . استسيم شده تر−

f-ssf-dc: ٤شکل   / II بر حسب φθ −  

مقدار اين پارامتر در زمان بروز خطا، بسته به مقدار 

φθ  خطا تغيير ي تا دو برابر دامنه جريان دائم١,٧٣، بين −

 ي برابر دامنه جريان دائم١,٧٣کند و کمترين مقدار آن يم

از آنجا که کمترين مقدار دامنه جريان خطا . باشديطا مخ

 بروز خطا ي يک رله ديستانس به ازايدر محدوده حفاظت

توان يشود، مي آن ايجاد مي آخرين زون حفاظتيدر انتها

شرط تشخيص بروز خطا را بزرگتر بودن 
f-dcI از دامنه 

 يانتها خطا درازاء وقوع   جريان خطا بهيمولفه دائم

  . رله در نظر گرفتيآخرين زون حفاظت

 ميراشونده از dcمولفه ي روش جداساز -4-2

 ]٦[ جريان خطا

 ميراشونده، dcبا فرض اينکه جريان خطا شامل مولفه 

توان جريان ي و هارمونيک سوم باشد، ميهارمونيک اصل

  چنانچه . در نظر گرفت )٤( خطا را بصورت رابطه

        لحظه بروز خطا و با نرخ  جريان ازيهانمونه

با استفاده از روش ،  مناسب در اختيار باشديبردارنمونه

 ميراشونده dcتوان دامنه مولفه يم کمترين مربعات خطا

 تشخيص زمان بروز يبرا. جريان خطا را محاسبه نمود

 ي جريان متناظر در سيکلهايهاخطا نيز از مقايسه نمونه

 ي چگونگ)١٢( تا )٤( روابط. تاس  استفاده شدهيمتوال

 ميراشونده جريان خطا را نشان dcمحاسبه دامنه مولفه 

  .دهديم
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و كنترل  اولين كنفرانس تخصصي حفاظت
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، جمعا450،000 ( ريال اقدام مقتضي صورت گيرد36،100،000 به مبلغ" ريال و. و فرم ثبت نام كنفرانس ليست كارگاههاي آموزشي

)اطالعات تكميلي از سايت كنفرانس قابل دسترسي است.مه استكارگاهها ضمي .

را"ضمنا و كارگاههاي آموزشي و همچنين شركت در كنفرانس خواهشمند است دستور فرماييد فيش بانكي كمكهاي نقدي ،ثبت نام نمايشگاه

ه مهندسي برق ،ساختمان ابوريحان، طبقه چهارم، خيابان حافظ، روبروي سميه، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكد-به آدرس دبيرخانه تهران

. فاكس نماييد66406469دفتر قطب ارسال يا به شماره تلفن

و الكترونيك ايران شاخه تهران- : شماره حساب انجمن مهندسين برق
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توان يو به صورت مشابه م
b-f-dcI و 

c-f-dcI  را نيز محاسبه

  .ر استفاده کرديار زيه و در معنمود

)١٣(  
c-f-dcb-f-dca-f-dcf-dc IIII ++=  

 ي روش پيشنهاديطرح منطق -4-3

 ٥  در اين مقاله مشابه شکلي روش پيشنهاديطرح منطق

  .باشديم

  

  ي روش پيشنهاديطرح منطق: ٥شکل 

 از بالک شدن رله ي جلوگيري تقارن جريان برايبررس

 نامتقارن در نظر يديستانس در صورت بروز خطاها

 يتيب چنانچه بروز خطاهابدين تر. استشده گرفته

 ميراشونده شود و تغييرات dcنامتقارن باعث ايجاد مولفه 

 دهد، رله بالک ي رويامپدانس در اثر خطا نيز به کند

  .نخواهد شد

فاز متقارن در صورتيکه  سهيبا بروز خطا
f-dcI بزرگتر از 

خرين  آي خطا در انتهاي، جريان دائميمقدار تنظيم آن يعن

 مربوط به تشخيص مولفه ي باشد ورود، رلهيزون حفاظت

dcمدت زمان برابر زمان يشود و براي ميراشونده فعال م 

 يفعال باقستانس يرله د يعملکرد آخرين زون حفاظت

 بعنوان ي اين ورودNotماند و با توجه به اينکه از  يم

است، امکان بالک رله  استفاده شدهAnd گيت يورود

ورت تغييرات کند امپدانس خطا وجود  در صيحت

نخواهد داشت و در نتيجه رله عملکرد صحيح داشته و در 

  . خواهد نمودپاک خطا را ،زمان معين

  در يک شبکهي روش پيشنهاديارزياب -5

 نمونه

 يساز شبيهي است که براي نمايش شبکه قدرت٦شکل 

 يسازيهاشبيه. نوسان توان مورد استفاده قرار گرفته است

 MATLABافزار ئه شده در اين مقاله به کمک نرمارا

 کيلوولت و فرکانس ٢٣٠ يولتاژ نام. است انجام شده

ستانس مورد نظر يرله د. فرض شده است هرتز ٥٠ ينام

.  نصب شده استC و B ين باسهاي خط انتقال بيبر رو

باس (رله ن يا ي آخرين زون حفاظتيبا بروز خطا در انتها

D (که از سمت باس ي خطاييمدامنه جريان دائ Bي جار 

 کيلوآمپر خواهد بود و در نتيجه تنظيم ١,٣٤شود، يم
f-dcI 

 ي آخرين زون حفاظتي خطا در انتهايکه برابر جريان دائم

 کيلوآمپر خواهد ١,٣٤شده است، برابر  رله در نظر گرفته

  .بود

  

  شدهيسازشبکه قدرت شبيه: ٦شکل 

و كنترل  اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران 1385 اذرماه30و29 اميركبير دانشگاه صنعتي  انجمن مهندسين برق

 شاخه تهران قطب علمي قدرت دانشكده برق

 آدرس سايت:org.iran-iaeee.www طبقه چهارم-- دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي اميركبير--ان حافظ خياب-تهران

66406469 64543307 فاكس:  تلفن:

26/9/85:تاريخ جناب آقاي دكتر كبيري

A/0167/85:هشمار مدير عامل محترم شركت ايران ترانسفو

 با اهداء سالم

مي"احتراما در، به استحضار و كنترل  برق دانشگاه صنعتي در محل دانشكده1385 آذر ماه30و29رساند اولين كنفرانس تخصصي حفاظت

و الكترونيك ايران ، با همكاري قطب علمي قدرت وانجمن مهندسين برق . شاخه تهران برگزار مي گردد–اميركبير
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 نوسان توان -5-1
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  .از عملکرد صحيح رله مطمئن بود

 در روش متداول با تشخيص نوسان توان رله حدوداً ‐ب

شود و در صورت بروز خطا يک م ثانيه بال٢به مدت 

حين نوسان توان رله عملکرد صحيح و به موقع نخواهد 

 در اين مقاله به محض يليکن در روش پيشنهاد. داشت

  ميراشونده در جريان بالک رله برداشتهdcتشخيص مولفه 

شود و رله در زمان تعيين شده فرمان تريپ صادر يم

 يروز خطاعالوه بر اين در صورت ب .خواهد نمود

 عمل خواهد يشود و به درستينامتقارن نيز رله بالک نم

  .نمود
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