مروری بر روشهای تشخیص نوسان توان در رلههای دیستانس
بهروز طاهری ،2,1فرزاد رضوی * ،1,سیروس صالحی مهر ،2,1حسین رفیعی اصل ،3میلاد فقیه

لو2,1

 -1دانشکده مهندسی برق ،پزشکی و مکاترونیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایران.
 -2گروه مهندسی برق ،شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر ،قزوین ،ایران.
 -3گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ،شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر ،قزوین ،ایران.

خلاصه
رلههای دیستانس بهعنوان حفاظت اصلی خطوط انتقال انرژی کاربرد فراوانی دارند .گاهی ممکن است در اثر خارج
شدن یک خط و پربار شدن خطوط دیگر نوسان توان ایجاد شود .این نوسان توان ایجادشده میتواند وارد زون سوم رله
دیستانس شده و درنتیجه باعث عملکرد نادرست رله شود .عملکرد نار دست رله در سیستمهای قدرت بزرگ میتواند باعث
ناپایداری شبکه و درنتیجه ایجاد خاموشیهای سرتاسری در شبکه گردد .برای جلوگیری از چنین رخ دادی در رلههای
دیستانس از فانکشن قفل کننده نوسان توان استفاده می شود .فانکشن قفل کننده نوسان توان الگوریتمی است که به
الگوریتم اصلی رله دیستانس برای جلوگیری از عملکرد اشتباه رله در زمان نوسان توان اضافه میشود تا بین خطا و نوسان
توان تفاوت گذاشته شود .در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر نوسان توان بر رلههای دیستانس و خسارات ناشی از نوسان
توان به ژنراتورها و شبکه پرداخته میشود .در قسمت بعد مروری بر روشهای تشخیص نوسان توان ،مزایا و معایب هر یک
خواهیم داشت.
کلمات کلیدی :نوسان توان ،رله دیستانس ،حفاظت سیستمهای قدرت ،حالت گذرا در سیستمهای قدرت.
فهرست علائم و نشانهها
توان الکتریکی
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ولتاژ ژنراتور
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ولتاژ بار
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نرخ تغییرات امپدانس
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نرخ تغییرات جریان
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توان ظاهری

S
f

فرکانس
فرکانس نوسان توان

fs

زاویه بین ولتاژ و جریان


XG

راکتانس خط

XL

راکتانس موتور

XM

راکتانس ژنراتور

فهرست اختصارات
PSB
DB

Power swing blocking
Double blinder

DRM

Decreased resistance method

SCV

Swing center voltage

FFT

Fast fourier transform

WT

Wavelet transform

ANFIS
SVM

Adaptive neuro-fuzzy inference system
Support vector machine

 .1مقدمه
امروزه انرژی الکتریکی کاربردهای فراوانی ازجمله حملونقل ریلی ،خودروهای الکتریکی ،تجهیزات پزشکی ،موتورهای
الکتریکی و  ...دارد .استفاده دائم و بهینه از انرژی الکتریکی امری حیاطی و اجتنابناپذیر زندگی امروزه بشری است،
بهطوریکه عدم دسترسی به آن میتواند خسارات جبرانناپذیری را به زندگی انسان وارد کند .باوجوداینکه در طراحی کلی
سیستمهای انتقال انرژی و تکتک تجهیزات آن کاهش امکان وقوع خطا از پارامترهایی هستند که در نظر گرفته میشوند،
ولی همواره سیست م در معرض وقوع خطا و خارج شدن از حالت کار عادی قرار دارد .بنابراین لازم است تمهیداتی اندیشیده
شود تا در صورت وقوع خطا در سیستم پیامدهای آن به حداقل برسد ،این مورد از وظایف سیستم حفاظتی است.
سیستمهای حفاظتی بهواسطه کاربری که دارند نقش بسیار مهمی را در پایدار نگهداشتن سیستم قدرت ایفا میکنند.
رلههای حفاظتی عمد تا برای حذف سریع خطا از سیستم قدرت مورداستفاده قرار میگیرند .بااینحال در بعضی از
موارد رلههای حفاظتی قادر به انجام درست وظیفه خود نیستند این کار باعث عملکرد نادرست در سیستمهای حفاظتی
میشود[ .]1حفاظت از خطوط انتقال انرژی بهویژه در خطوط فشارقوی از اهمیت بسیاری برخوردار است[ .]2رلههای
دیستانس به دلیل اصول عملیاتی ساده بهطور بسیار گستردهای برای حفاظت خطوط انتقال انرژی مورداستفاده قرار
میگیرند[ .]4 ,3حفاظت دیستانس از اندازهگیریهای ولتاژ و جریان در محل رله برای محاسبه امپدانس استفاده
میکند[ .]5با انجام این کار یک رله دیستانس تصمیم میگیرد که آیا یک خطا در ناحیه حفاظتشده هست یا خیر[.]4
یکی از چالش های عمده در رله دیستانس عملکرد نادرست رله در طول نوسان توان است[ .]6این عملکرد نادرست
ممکن است باعث قطع ناخواسته خطوط انتقال انرژی شود .خروج چندین خط انتقال انرژی از یک شبکه بزرگ برق

www. eleccomp.info

2

میتواند باعث ناپایداری شبکه شود ،این ناپایداری میتواند منجر به خاموشیهای سرتاسری در شبکه شود .مانند آنچه در
سال  2003در مالزی اتفاق افتاد و باعث ایجاد  5ساعت خاموشی سرتاسری شد .سال  2003یک خاموشی سرتاسری دیگر
در ایتالیا به وقوع پیوست .در سالهای  2005و  2002خاموشی هایی در مالزی و برزیل در اثر نوسان توان اتفاق افتاده
است .در سال  2012یک نوسان توان باعث ایجاد خاموشیهای سرتاسری در شبکه غربی هند شد[ .]11-7این نوع از
خاموشیها خسارات بسیاری را به شرکت های انتقال انرژی وارد خواهد کرد .برای جلوگیری از عملکرد ناخواسته رلههای
دیستانس از فانکشن  PSBدر رلههای دیستانس استفاده میشود PSB .یک فانکشن مکمل در رلههای دیستانس است تا
نوسان توان را تشخیص دهد و مانع از عملکرد زون سوم رله دیستانس شود[.]12
در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر نوسان توان بر رلههای دیستانس و خسارات ناشی از نوسان توان به ژنراتورها و
شبکه پرداخته میشود .در قسمت بعد مروری بر روشهای تشخیص نوسان توان ،مزایا و معایب هر یک خواهیم داشت.
 .2نوسان توان
رویدادهای دینامیکی مانند تغییرات ب ار ،خطا ،ریکلوز کردن و یا سوئیچینگ ممکن است باعث ایجاد نوسان توان
شوند[ .]13امپدانس ظاهری رله دیستانس ممکن است به ناحیه عملیاتی خود واردشده و خطوط سالم را بدون اینکه لازم
باشد از مدار خارج کند[ .]14در چنین شرایطی ژنراتورها نسبت به هم نوسان کرده و باعث ناپایداری سیستم میشود[.]13
شکل  1مقادیر اندازهگیری را در رله دیستانس زیمنس نمایش میدهد.

شکل  – 1مقادیر اندازهگیری نوسان توان[.]13
با توجه به شکل  1مقدار  Iدر محل اندازهگیری  Mاز فرمول زیر به دست میآید.

G1  G2
Z1  Z 2

)(1

I

در یک سیستم دو ماشینه مانند شکل  2رابطه بین توان حقیقی روی خط و زاویه بین ولتاژهای ژنراتور و ولتاژهای
موتور میتواند بهصورت زیر توصیف شود[:]15
)(2
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شکل  – 2شبکه دو ناحیهای.

 .3تاثیر نوسان توان بر رله دیستانس
رله های حفاظتی نقش بسیار مهمی بر روی رفتار دینامیکی سیستم قدرت در شرایط مختلف دارند .زمانی که گروهی
از ژنراتورها نسبت به یکدیگر شروع به نوسان میکنند .رلههای دیستانس ممکن است بهاشتباه سبب قطع خطوط سالم
شوند و منجر به ایجاد شرایط نامطلوب در شبکه گردند .قطع شدن خطوط بدون مشکل در هنگام نوسان توانی که سیستم
میتواند از آن رهایی یابد ،تقریبا همواره نامطلوب است[.]16
برای این مطلب میتوان دو دلیل ارائه کرد:
 .1اگر خط زیر بار باشد و دو سر آن بازگردد ،ارتباط دو سر خط و انتقال توان بهصورت غیرضروری قطع
میشود.
 .2ارتباط بین ماشینهای در حال نوسان ضعیفتر میگردد .درواقع ارتباطی که قبلا به علت قطع خط خطا
دیده ضعیف شده بود ،با باز شدن یک خط سالم بیشتر تضعیف میگردد.
تضعیف این ارتباط میتواند باعث ناپایداری سیستم گردد .درصورتیکه اگر عمل قطع بهاشتباه رخ نمیداد ،سیستم
پایداری خود را حفظ مینمود .بنابراین لازم است در این شرایط استراتژی مناسبی برای قطع بیمورد رله دیستانس در نظر
گرفته شود .درنهایت رله باید بین شرایط نرمال ،اتصال کوتاه و نوسانات با دامنه بلند تفاوت قائل شود و در هر یک از این
شرایط عملکرد صحیح داشته باشد[.]16
 .4خسارات ناشی از نوسان توان به ژنراتورها
نوسان توان میتواند از راههای مختلف خسارتهای زیادی به ژنراتورهای شبکه وارد کند .اگر ژنراتور به یک شبکه
قوی متصل باشد ،در صورت بروز نوسان توان ،جریانهای نوسانی میتوانند در حد جریانهای خطا افزایش پیدا میکنند و
این امر هم از جهات مکانیکی و هم ازنقطهنظر افزایش دمای هادیها میتواند باعث تخریب ژنراتور شود.
همچنین نوسان توان باعث بروز نوساناتی روی گشتاور محور ماشین میشود و این نوسانات میتواند منجر به رزونانس
محور ژنراتور گردد .دامنه نوسانات روی محور در صورت ادامه نوسان توان افزایش مییابد .لذا در صورت وقوع عدم
همگامی ،ژنراتور باید در کوتاهترین زمان ممکن از شبکه قدرت جدا گردد.
 .5خسارات ناشی از نوسان توان به شبکه
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در هنگام بروز نوسان توان متغیرهای شبکه شامل ولتاژ و جریان و توان حالت عادی خود را از دست میدهند .این
ولتاژها و جریانهای غیر سینوسی میتوانند باعث عملکرد اشتباه رلههای شبکه (خصوصا رلههای دیستانس) شوند و
عملکرد اشتباه ادوات حفاظتی شبکه میتواند سیستم را تا مرز ناپایداری پیش ببرد.
درصورتیکه خطایی روی یکی از خطوط شبکه اتفاق افتد و با عملکرد رلههای خط ،خط خطادار از شبکه جدا شود،
این امر منجر به نوسانی شدن شبکه میگردد  .اگر نوسان شبکه باعث عملکرد اشتباه یک رله دیستانس دیگر شود ،خط
دیگری نیز از شبکه جدا خواهد شد و این خروجهای پشت سر هم میتواند منجر به ناپایداری کل یا بخشی از سیستم
قدرت شود.
نتیجه اینکه مهمترین خسارت ناشی از نوسان توان در صورت عملکرد ناصحیح ،ناپایداری شبکه قدرت خواهد بود.
خسارات ناشی از خاموشی گسترده شبکه قدرت ،ازآنجاکه دارای جنبههای امنیتی نیز هست ،غیرقابل تخمین است.
 .6مرور مطالعات پیشین در زمینه نوسان توان
معمولترین روش برای تشخ یص نوسان توان استفاده از نرخ تغییرات امپدانس است که در یک ناحیه خاص حرکت
میکنند[ .]11 ,17در طول خطا ،نرخ تغییرات امپدانس بزرگتر از نرخ تغییرات امپدانس در طی نوسان توان است.
بنابراین ،اصل کار این الگوریتمها مبتنی بر درک تفاوت در نرخ تغییرات امپدانس (  ) Zو تمایز گذاشتن بین نوسان توان
و خطا است .در طی نوسان توان آهسته( 1000هرتز) ،عبور امپدانس بسیار کند است و در هر زون زمان عبور طولانیتر و
یا مساوی  f sاست[ .]2بنابراین این طرح می تواند نوسان توان را تشخیص دهد و رله را بلاک کند .این طرح قادر به
تشخیص نوسانات توان سریع ( 5000هرتز) نیست[ .]23-12بهعلاوه این طرحها قادر به تشخیص خطای اتفاق افتاده
همزمان با نوسان توان نیستند.
در [ ]24یک روش  DBبرای رفع معایب طرح نرخ تغییرات امپدانس ارائهشده است .این روش بااینکه معایب طرح
قبلی را رفع میکند همزمان دارای ایراداتی نیز هست .برای اجرای این طرح تجزیهوتحلیل پیچیده شبکه برای شناخت
قسمتهای بین عناصر درونی و بیرونی ضروری است .بهعلاوه این طرح ممکن است برای نوسان توان پایدار عملکرد
نامناسب داشته باشد.
در [ ]23 ,12روش  DRMبرای حل مشکلات  blinderارائهشده است .این روشها قابلیت تشخیص خطا همزمان با
نوسان توان را دارا میباشند .همچنین این روش ها نیازی به تحلیل کامل سیستم قدرت ندارند .این طرح در هنگام ایجاد
یک خطای سه فاز همزمان با نوسان توان آهسته اتفاق میافتد دچار اشتباه میشود.
در [ ]6از ولتاژ مرکز نوسان (  ) V cos برای تمایز بخشیدن بین خطا و نوسان توان استفادهشده استSCV .
وابسته به امپدانس خط و باس نمیباشد .در طول نوسان توان  SCVبهطور مداوم تغییر میکند ،اما زمانی که خطا رخ
میدهد SCV ،ثابت باقی میماند .این معیا ر برای تشخیص بین نوسان توان و خطا استفاده میشود .مزیت اصلی SCV
این است که مستقل از امپدانس منبع و امپدانس خط است اگرچه در تشخیص خطای سه فاز تاخیر دارد .همچنین
هنگامیکه نوسان توان در زاویه توان نزدیک به  110درجه اتفاق میافتد مقدار آستانه برای تشخیص نوسان توان باید
بسیار کم باشد[.]25
مقاله [ ]26برای تشخیص نوسان توان ،در هنگام وقوع نوسان توان ،جریان افزایشی پیوسته را هنگامیکه مقدار فعلی
جریان با یک بافر که دو سیکل بیش از آن گرفتهشده مقایسه میکند .اندازهگیری مداوم  Iبرای سه دوره باعث بلاک
شدن رله میشود .از مزایای این روش می توان به تشخیص نوسانات توان سریع و آرام و تشخیص خطای همزمان با نوسان
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توان اشاره کرد .بهعلاوه این روش مانع تریپ رله در خطای سه فاز با زاویه توان  110درجه و خطای تک فاز به زمین با
مقاومت بالا در طی نوسان توان میشود.
در [ ]27روشی بر اساس اختلاف توان سه فاز ارائهشده است .در طی نوسان توان اکتیو و راکتیو سه فاز تغییر میکند.
هر دو نرخ تغییر توان اکتیو (  ) dp / dtو توان راکتیو(  ) dq / dtمتناسب با سرعت زاویهای است[ .]21این روش توسط
فاکتورهایی مانند زمان شروع خطا و دیگر پارامترهای سیستم تحت تاثیر قرار نمیگیرد .این طرح ممکن است در طول یک
نوسان توان پایدار اشتباه عمل کند .همچنین این شیوه فقط برای خطاهای متقارن کار میکند.
مقاله [ ]22از  FFTبهدستآمده بر اساس مولفه  DCجریانی برای تشخیص خطا در هنگام نوسان توان استفاده
کرده است .در [ ]22روشی مبتنی بر تحلیل  FFTارائهشده است .تکنیکهای استفادهکننده از  FFTنیاز به انتخاب
مناسب از مقدار آستانه برای شناسایی خطادارند[.]30
 WTکاربردهای بسیاری در سیستم قدرت دارد[ .]32 ,31در مقاله [ ]33از  WTبرای جبران مشکلات FFT
استفادهشده است .مقاله [ ]34یک منطق رله را برای استفاده از اطلاعات گرفتهشده رله عددی با استفاده از
f  40.96 KHz
 sبهکاربرده است .در [ ]35یک الگوریتم  WTبا سرعتبالا برای تشخیص خطای متقارن استفادهشده
است .در مقاله [ WT ]36را بر روی تغییرات امپدانس برای تشخیص نوسان توان و خطاها اجرا کرده است .مقاله [ ]37از
 WTبرای تحلیل تغییرات جریان بهمنظور تشخیص خطاها با مقاومتهای مختلف در طی نوسان توان استفادهشده است.
مقالات[ ]32 ,31روش پرونی را در زمینه حفاظت سیستمهای قدرت معرفی کردهاند .مقاله [ ]40بیانشده است که
نتایج پرونی بهتر از  FFTاست .در [ ]31الگوریتمی با استفاده از شکل موج جریان برای تشخیص خطای سه فاز در هنگام
نوسان توان ارائهشده است .این روش بر اساس افت معکوس در جریان  DCکار میکند.
مقالات [ ]43-41از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای سیستمهای حفاظتی استفاده کردهاند .اثباتشده است
که این روشها تحت تاثیر تغییرات پارامترهای سیستم نیستند .در مقالات [ ]45 ,44روشهایی برای تشخیص نوسان توان
با استفاده از  ANFISبیانشده است .این روشها دارای سرعت و دقت خوبی در تشخیص نوسان توان از خطا هستند.
همچنین این روشها تحت تاثیر فاکتورهایی مانند پارامترهای سیستم ،زمان وقوع خطا موقعیت خطا و شرایط پیش از
پخش بار نیستند.
 SVMیکراه حل جدید برای جداسازی توابع در انجام وظایف طبقهبندی مانند تشخیص الگو هستند[SVM .]46
بهعنوان یک ابزار بالقوه شناختهشده د رحل مسائل طبقهبندی شناخته میشود .در [ ]47روشی برمبنای  SVMبیانشده
است که از دقت و سرعت مناسبی برخوردار است .مهمترین مشکل روشهایی که از  SVMو  ANFISاستفاده میکنند.
این است که به شبیهسازیهای آفلاین زیادی برای آموزش نرخهای متفاوت خطا و نوسان توان نیاز دارند.
روشی برمبنای پنجره متوسط گیر جریان در [ ]14ارائهشده است .پنجره متوسط گیر جریان یک فیلتر پایین گذر
است که به رله دیستانس اعمال میشود .این روش به نویز حساسیت کمی دارد .در [ ]41از نظارت گذرا برای تشخیص
نوسان توان استفادهشده است .روشی مستقل از نرخ پارامترهای سیستم قدرت در [ ]42ارائهشده است .مقاله [ ]50اثرات
 UPFCرا در  4روش متفاوت  PSBبررسی کرده است .در [ ]51یک روش نوین تشخیص نوسان توان بر اساس مولفههای
تحمیلی ولتاژ بیانشده است.

 .7نتیجهگیری
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 ازاینرو.همانگونه که توضیح داده شد تشخیص نوسان توان در رلههای دیستانس از اهمیت ویژهای برخوردار است
 با.تحقیقات مستمر درباره تشخیص نوسان توان و تشخیص خطای همزمان با نوسان توان از اهمیت ویژهای برخوردار است
 این مقاله سعی. یافتههای جدیدی برای کاهش تاثیر نوسان توان در شبکه قدرت توسعه دادهشده است،افزایش تکنولوژی
کرده است به بررسی بخشی از مطالعات انجامگرفته در مورد نوسان توان و تاثیر نوسان بر روی بخشهای مختلف شبکه
 همچنین نوسان توان پتانسیل بالایی برای تحقیق بیشتر دارد بهطوریکه حتی شرکتهای بزرگ حفاظتی هنوز هم.بپردازد
.به دنبال راهحل بهبودیافتهای برای تشخیص نوسان توان هستند
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