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چكيده

 

يك الگوريتم جديد را براي محاسبه امپدانس فازي بين نقاط ارزيابي و خطا در يك مسير  اين مقاله -
اين الگوريتم كه . كندانتقال، توصيف نموده و خطاي تضميني در جريان بار و مقاومت مسير خطا را تعيين مي

شده و به اين نكته اشاره  آل است برمبناي فرضيات قابل توجيهي از مسير خطا استنباطاي ايدهبراي تقويت فاصله
اين مقاله . اي خطاي ارزيابي نشده و جريان مسير خطا با يكديگر در يك فاز مي باشنددارد كه ولتاژ نقطه

هاي الگوريتم پيشنهادي را نشان مي دهد و عملكرد آن را با استفاده از شبيه سازي ويژگي
PSCAD/EMTDC نمايدارزيابي مي.

 

  

اصطالحات شاخص

 

اي ارزيابي امپدانس خطا، مقاومت مسير خطا، جريان بار، خط انتقالاصلهتقويت ف -

 

  

۱

 

مقدمه -

 

  

به عنوان يك ) EHV/UHV(ولتاژ بسيار باال / هاي ديستانس به طور گسترده اي در خطوط انتقال ولتاژ باالرله
مي توان از طريق در دوره حفاظت ديجيتال مبتني بر كامپيوتر، فاصله خطا را . ابزار حفاظتي بكار مي روند

اين محاسبات را مي توان با . امپدانس و با استفاده از ولتاژ و جريان ارزيابي شده به صورت محلي، محاسبه نمود
رله ديستانس تعيين مي نمايد كه آيا خطا . روابط متفاوت يا با استفاده از روابط حاصل از تحليل فوريه، انجام داد

اي كه دامنه تنظيم آن به براي يك رله ديستانس تك ناحيه. بيرون آن درون منطقه حفاظت رخ داده است يا
۹۰%

 

  ۵۰±%از خط حفاظت شده مي رسد، اغلب انتظار مي رود كه در اطراف اين محدوده، خطا كمتر از % ۸۰-
براي خطاهاي خارج از محدوده، ساير رله هاي فاصله اي را مي توان به صورت پشتيباني دو ناحيه اي يا . باشد

اين يك نياز اساسي است كه رله ديستانس به نسبت به خطاي . اي با زمان تأخير مناسب بكار گرفتسه ناحيه
ارزيابي . داخلي واكنش نشان مي دهد اما براي خطايي خارج از محدوده حفاظت موردنظر، عمل نمي نمايد

بار سنگين يا مقاومت مسير خطا به دقيق امپدانس خطاي بين نقاط رله و خطا، اهميت دارد و اينكار تحت شرايط 
نشان داده شده است، براي  ۱همانطور كه در شكل . داليلي كه بعداً توضيح داده مي شود، مشكل خواهد بود

خطاي با مقاومت مسير، امپدانس خطاي محاسبه شده در رله ديستانس سنتي دربردارنده تأثيرات مقاومت مسير و 
 zتا نقطه خطا  mاز  xشامل امپدانس خ mل، امپدانس محاسبه شده در نقطه به عنوان مثا. جريان بار مي باشد

خطا كه با رله ديستانس به نمايش درآمد، اين واقعيت را درنظر دارد كه مي باشد و بخشي از مقاومت مسير 
امپدانس . متفاوت است زيرا دومي دربردارنده جريان بار است با جريان محاسبه شده  جريان خطاي 

:خطاي محاسبه شده در رله به صورت زير است

 

  


