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حفاظت ديستانس که علت آن 4افزايش برد
2
 CCVT  حفاظت باشد هنوز يک مشکل جدی برای خطوط با می

ی ی يک رلهمشخصه ، 9ETPTLsانتقال يکسان خطوط انتقال فرآيند یطبق نظريه باشد.سرعت باال می

ه جريان ست کا شود. راهکار اينبه مشکل فوق پیشنهاد میبا سرعت عملکرد باال به منظور غلبه  1ديستانس

های طوری که همان لینکبه  ی خطا ايجاد کرده،را در محل رله و ولتاژی در نقطه ها و ولتاژهای سه فازی

ارتباطی را همراه با برتری طراحی جديد داشته باشد. سه مرحله ی عمده ی روش جديد به اين شکل است: 

-شبیه .R - Lی خطا، انتقال اطالعات به روش ديجیتالی و حل معادله ديفرانسیلی بازسازی ولتاژ در نقطه

ی يک وسیله و به شودمی CCVTناشی از  دهد که روش جديد باعث کاهش خطای گذراینشان می هاسازی

گیری تکرار محاسبات اندازهها يابد که اين تکنیکگیری سرعت عملکرد بهبود میاندازه هایسری از تکنیک

 .می باشدشاخص تنظیم تاخیر زمانی معکوس ی خطا و فاصله

 

 

 

 

                                                      
 

1 overreach 
2 coupling capacitor voltage transformer 
3 Equal transfer processes transmission lines 
4 distance relay 
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اما افزايش برد حفاظت ديستانس ناشی  .[4-6]دحفاظت اصلی می باش ،حفاظت ديستانس برای خط انتقال

سیستم  ،شرايط عادی در. باشدسرعت باال می حفاظت هنوز يک مشکل جدی برای خطوط با CCVTاز 

کننده  بخش و قانع رضايت CCVTصحت و درستی انتقال از  اين حالت، در کند.کار می 1قدرت در حالت مانا

ابد. يطور ناگهانی کاهش میهولتاژ سیستم ب، دهدی انتقال رخ میاست. اما وقتی خطا در هر قسمت از شبکه

زمان دنبال تواند ورودی را همد نمیخاطر ظرفیت خازنی و اندوکتانس خیلی بزرگ خوهب CCVTخروجی 

 CCVTهای گذرای مشخصه باشد. کند و ممکن است حالت گذرا برای يک دوره طوالنی از زمان ادامه داشته

 شود و ولتاژ اولیه خط را مورد اعوجاج قراری خطی بین ولتاژ ثانويه که وارد تجهیزات حفاظتی میرابطه

 امنیت خطر افتادن برد گذرای حفاظت ديستانس شده و باعث بهکه ممکن است موجب افزايش  دهد،می

امپدانس کل خط تنظیم  2.0اول حفاظت ديستانس روی  6زون .7]-[11شود  های قدرتپايداری سیستم و

میلی  42و میلی ثانیه  1حفاظت ملزم باشد که بین  اگر شود. به منظور جلوگیری از افزايش برد گذرا،می

اگر زمان عملکرد بخواهد . از کل طول خط برسد %21تواند تا حدود برد حفاظت فقط می ، ثانیه عمل کند

از کل طول خط حفاظت شود. میزان افزايش برد  %16 تواندمی، ثانیه باشدمیلی 22 ثانیه ومیلی 42 بین

7SI با CCVTگذرای ناشی از  R حفاظت  روش معمولدرحال حاضر  .[11]ثابت شده است  که ارتباط استر د

اما به منظور  .بدهندست که زمان تاخیر در عملکرد را افزايش ا برای جلوگیری از اين نوع افزايش برد اين

 CCVTبهبود در سرعت عملکرد و قابلیت اعتماد حفاظت ديستانس، مطالعات زيادی بر روی شبیه سازی 

 هابرخی روش. برای اين موضوع بهبود بخشید را گذرای آنی مشخصه توانکه چگونه میانجام شده و اين

 تاخیر زمانی متفاوت هایاستراتژی .استروش پايه برآورد خطای گذرا  ، برای مثال روشستپیشنهاد شده ا

                                                      
 

5 Steady state 
6 zone 
7 Source impedance ratio 
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معمولی اين مورد سرعت حفاظت در مقايسه با حفاظت ديستانس  . درشودانجام میمیزان خطا  با توجه به

کوچک  به نسبت SIRبرآورد شود. وقتی  SIRتواند به وسیله ی مقدار گیری میخطای اندازه .[12]بهتر است

می تواند کاهش  0شود. در اين مورد، زمان تاخیر به خاطر صدور سیگنال تريپباشد اين خطا هم کوچک می

گیری خطا به وسیلهتواند برای بهبود دقت اندازههای فیلتر ديجیتالی میترکیب انواع الگوريتم. [13]يابد 

گیری خطا را کاهش اما تنها تا حدودی دقت اندازه .[14]قابل قبول باشد CCVT ی کاهش تاثیر بخش گذرای

تکرار ، ترين روشلآبخش نیست. ايدهحفاظت رضايتدهد. بنابراين کاهش زمان تاخیر ناشی از تريپ می

بسیار ، سیگنال خروجی از يک مدار پیچیده با توجه بهسیگنال ورودی  بازسازیاست. اما  CCVTولتاژ ورودی 

و پارامترهای متناظر به منظور بهبود و اصالح خطای  CCVT، يک مدل ساده شده از  [15]. درسخت است

تواند خطا را برای برخی از بردها کاهش دهد. اما خطای که می شده است گیری ولتاژ ثانويه استفادهندازها

 گیری در طول اولین سیکل بعد از رخداد خطا هنوز خیلی بزرگ است.  اندازه

کردهعبور CCVTی حفاظت ديستانس به دلیل اينکه از وسیلههای ولتاژ و جريان استفاده شده به سیگنال

های ی آن افزايش برد در رلهکه نتیجه های واقعی خطوط حفاظت شده نیستند،اند دقیقا مثل سیگنال

 باشد.   ديستانس می

که اختالف ولتاژ بین محل  کردی ديستانس بايد تضمین به منظور جلوگیری از افزايش برد گذرای رله

با در نظرگرفتن ی ديستانس گیری شده توسط رلهنسبت به جريان اندازه ،ی خطاقرارگیری رله و نقطه

 تواند از مدل واقعی خط انتقال پیروی کند.می های توزيع شدهپارامتر

                                                      
 

8 trip signal 
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  ETPTLs  توسط مدار خطی  جريان يک خط انتقال شده و اگر ولتاژ توزيع که [17-16]دهد مینشان

غییری تها آنی بین رابطه، دنو از مدل پارامتر توزيع خط انتقال اصلی تبعیت نماي وندمشابهی منتقل ش

ر تواتوان به عنوان يک مدار انتقالی خطی در نظر گرفت چرا که ترانسفورمرا می CCVTکند. به طور کلی نمی

 همیشه در حالت اشباع نخواهد بود.   CCVTمتناوب 

جريان  ی خطا نسبت بهبنابراين برای رسیدن به اين هدف که اختالف ولتاژ بین محل قرارگیری رله و نقطه

-ی ديستانس از مدل پارامتر توزيع خط انتقال اصلی پیروی نمايد، بايد سیگنالگیری شده توسط رلهاندازه

 .های انتقالی يکسانی عبور کنندی خطا از لینکه و همچنین ولتاژ در نقطههای ولتاژ و جريان در موقعیت رل

 یتواند از افزايش برد گذرای ناشی يک حفاظت ديستانس سريع که میبرای حل مشکالت فوق، مشخصه 
 شود.جلوگیری کند پیشنهاد می CCVT از

 باشند:کننده به طريق زير میسه اقدام جبران

ولتاژ باسی که ، ی خطاقبل از وقوع خطا ولتاژ نقطه شود.ی خطا بازسازی مینقطه ی اول ولتاژدر مرحله

شود، و بعد از وقوع خطا ولتاژ اين نقطه افت ولتاژ روی مقاومت خطا رله در آنجا قرار دارد در نظر گرفته می

 شود.حساب می

کند جريان در محل رله و ولتاژ تواند تضمین که میشود انجام میی دوم روش انتقال ديجیتالی در مرحله

محل واقعی در  CCVTمانند  انی انتقالشند که مشخصهنکعبور می یی خطا از لینک انتقال ديجیتالهنقط

 باشد.میرله 
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شود و جريان واقعی منتقل می CCVTی ی سوم با استفاده از ولتاژ در موقعیت رله که بوسیلهدر مرحله

-Rی ديفرانسیل شوند، الگوريتم معادلهمجازی منتقل می CCVTی خطا که توسط ی رله و ولتاژ نقطهنقطه

L  شود.میبرای محاسبه فاصله خطا استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 ETPTLبراساس  ،شودهای ديستانس میمنجر به افزايش برد گذرای رله CCVT در اين مقاله علت اين که

ت گیر در محاسبه حفاظانتقال ولتاژ و جريان در یمشخصهکه  شداشاره  جاايندرتجزيه و تحلیل شده است.

یری گو نقطه خطا، همچنین جريان اندازهبنابراين اختالف ولتاژ بین محل رله  نیستند. يکسانديستانس 

تواند مطابق با مدل خط انتقال حفاظت شده باشد.برای غلبه بر مشکل فوق، سط رله ديستانس، نمیشده تو

 جلوگیری کند، مطرح شده است. CCVT تواند از افزايش برد گذرای ناشی از طرح حفاظت سريع که می

طور موثری خطای گذرای هتواند بدهد که روش جديد میسازی نشان میهای شبیهنتايج حاصل از آزمون

از الگوريتم  ثانیه بعد از وقوع خطا کاهش دهد، که به وضوحمیلی 41در  1%  را به کمتر از CCVTناشی از 

SIيا  CCVTبراساس تخمین خطای گذرای حفاظت تطبیقی  مختلفهای  R است.عالوه بر اين، در  برتر

 کرد روش جديد بسیار باالتر است.ديستانس معمولی، سرعت عملهای حفاظت مقايسه با الگوريتم
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