روش جدید برای تشخیص نوسان توان و قفلکردن زون سوم رله دیستانس با استفاده از نرخ تغییرات
بین توانهای اکتیو سه فاز
بهروز طاهری ،فرزاد رضوی ،سیروس صالحیمهر
دانشکده مهندسی برق ،پزشکی و مکاترونیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایران.

چکیده
رلههای دیستانس به دلیل سادگی عملکرد قابلیت هماهنگی بالا و امکان اعلام محل رخداد خطا بهطور گسترده برای حفاظت از خطوط انتقال انرژی
مورداستتفاده قرار میگیرند .در هنگام رخداد نوستان توان ممکن استت رلههای دیستانس دچار اشتباه شده و موجب خروج پلهای خطوط انتقال و
درنتیجه ایجاد خاموشتیهای ستراستری شتوند .این مقاله یک روش ساده و کاربردی برای تشخیص نوسان توان و خطای همزمان با نوسان توان با
استفاده از نرخ تغییرات بین توانهای اکتیو سه فاز ارائهشده است .روش بیانشده در شبکه  93باسه استاندارد تستشده و نتایج آن بیانشده است.
واژههای کلیدی
نوسان توان ،رله دیستانس ،حفاظت سیستمهای قدرت ،حالات گذرا در سیستم قدرت.
مقدمه
رلههای دیستتانس به علت کاربری ساده بهطور گسترده بهعنوان حفاظت اصلی خطوط انتقال انرژی مورداستفاده قرار میگیرند[ .]9-1این رلهها از
اندازه گیری ولتاژ و جریان خطوط انتقال در محل رله برای تعیین نوع و موقعیت خطا استتتفاده میکنند .گاها ممکن استتت ایجاد نوستتان توان در
خطوط انتقال و وارد شدن این نوسان به زونهای رله دیستانس موجب اشتباه رله دیستانس شود .اشتباه رلههای دیستانس میتواند باعث خروجی
پلهای خطوط انتقال و درنتیجه ایجاد خاموشتیهای ستراستری شود .برطرف کردن خاموشیهای سراسری کاری سخت ،پیچیده و زمانبر است به
همین دلیل خسارات فراوانی را به شرکتهای انتقال انرژی وارد میکند .برای جلوگیری از چنین رخدادهایی در زمان نوسان توان رلههای دیستانس
از فانکشن قفل کننده نوسان توان استفاده میکنند .تحقیقات فراوانی برای تشخیص نوسان توان از خطا در شبکههای انتقال انرژی انجامشده است
که در ادامه به بررسی برخی از این تحقیقات میپردازیم.
در مقاله [ ]4از نرخ تغییرات امپدانس برای تشتخیص نوسان توان استفادهشده است .اصل کار این الگوریتم درک تفاوت در نرخ تغییرات امپدانس (
 ) Zو تمایز گذاشتتن بین نوستان توان و خطا استت .این طرا قادر به تشتخیص نوستانات توان ستریت (بیشتر از  5کیلوهرتز) نیست .این شیوه
توانایی تشتخیص خطای همزان با نوستان توان را دارا نیستت .عدمتشتخیص خطای همزمان با نوسان توان میتواند موجب ناهماهنگی حفاظتی در
شبکه قدرت شود.
روشتی بر پایه دابل بلیندر در مقاله [ ]5ارائهشتده استت .این روش معایب روش تغییرات امپدانسی را برطرف میکند .بااینحال این روش خود نیز
دارای معایبی میباشتد ازجمله معایب این روش میتوان به نیاز به تجزیهوتحلیل پیچیده شتبکه و عملکرد نامناستب برای نوستان توان پایدار اشاره
کرد.
مقالات [ ]7 ,6روشتتی بر پایه مقاومت کاهشیافته ارائه دادهاند .این روشها مشتتکلات روش بلیندر را حل کرده و بهعلاوه قابلیت تشتتخیص خطای
همزمان با نوسان توان را نیز دارا میباشند .این روشها در هنگام رخداد خطای سه فاز همزمان با نوسان توان آهسته دچار اشتباه میشوند.
مقاله [ ]8روشتی بر استات تغییرات  V cos ارائه داده استت .ولتاژ مرکز نوستان وابسته به امپدانس خط و بات نیست .این شیوه در تشخیص
خطای سه فاز تاخیر دارد.
مقاله [ ]3از اختلاف توان سته فاز برای تشتخیص نوستان توان استتفاده میکند .این روش در هنگام وقوع نوستان توان پایدار دچار اشتتباه میشود
بهعلاوه این شیوه فقط قابلیت تشخیص خطای های متقارن را دارد.
مقالات [ ]11 ,11از روشهای مبتنی بر تبدیل فوریه استتتفاده میکنند .تکنیکهای استتتفادهکننده از تبدیل فوریه نیاز به انتخاب مقدار آستتتانه
مناسب برای شناسایی خطادارند .در مقالات [ ]14-11از تبدیل موجک برای تشخیص نوسان توان استفادهشده است.
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در مقالات [ ]16 ,15روشتی بر مبنای  ANFISبرای تشتخیص نوسان توان استفادهشده است .در [ ]18 ,17روشی بر مبنای  SVMمعرفیشده
استت .بااینکه این روشها از سرعت و دقت خوبی برای تشخیص نوسان توان برخوردار هستند اما نیاز به شبیهسازیهای آفلاین زیادی برای آموزش
نرخهای متفاوت خطا و نوسان توان دارند..
روشی بر مبنای پنجره متوسط گیر جریان در [ ]13ارائهشده است .پنجره متوسط گیر جریان یک فیلتر پایین گذر است که به رله دیستانس اعمال
میشتود  .این روش قابلیت تشتخیص خطای همزمان با نوسان توان و نوسان توان ناپایدار را دارا میباشد .بهعلاوه این روش قابلیت تشخیص نوسان
توان مولتی مود را ندارد .روشی مستقل در نرخ پارامترهای سیستم قدرت در [ ]11ارائهشده است .مقاله [ ]11اثرات  UPFCرا در  4روش متفاوت
از نوسان توان بررسی کرده است .در [ ]11یک روش نوین تشخیص نوسان توان بر اسات مولفه های تحمیلی ولتاژ بیانشده است .روشی بر مبنای
پیشبینی در مقاله [ ]19ارائهشده است .روشی بر اسات نرخ تغییرات  RMSجریانی در [ ]14ارائهشده است .روش بیانشده قابلت تشخیص انواع
خطا همزمان با نوسان توان ازجمله خطاهای امپدانس بالا را نیز دارا میباشد.
مقاله [ ]15اثربخشتی چنین روشی را برای تشخیص نوسانات توان بر پایه اندازهگیری پیوسته امپدانس ارائه کرده است .اینجا سه معیار برای ایجاد
بلاک نوستتان توان معرفیشتتدهاند که شتتامل  Monotony, continuity, Smoothnessمیشتتود .الگوریتم در این روش آستتتانهها را برای
نمونههای متوالی بر پایه نمونههای قبلی ارزیابی میکند و نمونههای به دست آمده را با نمونههای موجود مقایسه میکند .زمانی که مسیر امپدانس
وارد زون حفاظتی رله شتد ،قبل از اینکه شترایط  PSBایجاد شتود سته معیار بیانشتده در  6نمونه بررسی میشود .همچنین دی بلاک کردن رله
نیازمند برقرار نشدن سه معیار بالا میباشد.
یک الگوریتم بر اسات فاکتورهای مشارکتی ساختهشده از ماتریس واریانس کوواریانس در مقاله [ ]16ارائهشده است ،که توسط جریانهای افزایشی
بعد از رخداد خطا ایجادشده است .با تکنیکهای آنالیز مدال ،خصوصیات و فاکتورهای مشارکتی محاسبه میشوند و از آنها برای شناسایی خطای
سته فاز در طول نوسان توان استفاده میشود .نمونههای گرفتهشده از جریان ثانویه در یک ماتریس فیلتر میشوند که یک سیکل از جریان افزایشی
را نشان میدهد ،و یک ماتریس واریانس کوواریانس از این دادهها ساختهشده است.
مقاله [ ]17بر اسات  H-Tکه خطای متقارن را با نظارت بر توان اکتیو سه فاز تشخیص میدهد .نویسندگان در این مقاله بیان میکنند که ابزارهای
ستیگنال پروستستینع معمول مانند تبدیل فوریه قادر به تشخیص همه اختلالات به وجود آمده در سیگنال نیستند درحالیکه یک تبدیل واقعی و
تبدیل هیلبرت آنیک پردازش ستیگنال قوی را تشتکیل میدهند .در این روش با اعمال روش هیلبرت فرکانس لحظهای محاسبه میشود ،و زمانی
که مقداران ناچیز باشتد نوسان توان را تشخیص میدهد اما زمانی که خطای متقارن رخ میدهد این تغییرات ناگهان افزایشیافته و تقریبا به مقدار
نامی میرستد .درنتیجه با محاستبه فرکانس لحظهای توستط تبدیل هیلبرت و در زمان رخداد یک خطای متقارن همزمان با نوستان توان رله آن را
تشخیص داده و میتواند رفت قفل کند شود.
مقاله [ ]18یک طرا موثر برای طبقهبندی اختلال برای خط انتقال جبران شتتده ستتری ( )SCTLبرای تمایز در حین اختلال در شتتبکه قدرت ،با
استتتفاده از  SVMطبقهبندی کننده مبتنی بر توالی فضتتا را نشتتان میدهد .پس از به دستتت آوردن ویژگیهای مناستتب در زمان اختلال پس از
شبیهسازیها ،تصمیمگیری در مورد نوسان قدرت یا خطا با استفاده از طبقهبندیهای  SVMصورت گرفته است .تنظیمات و پارامتر تابت مرکزی با
استتفاده از ten-fold cross-validationبر روی مجموعه آموزش تنظیمشده است .طرا توسعهیافته همچنین برای تشخیص خطای متقارن در
حین نوستان توان موردبررستی قرار میگیرد و بهبود قابلتوجهی در دقت و سترعت برای حفاظت از  SCTLدر مقایسته با طراهای موجود نشان
میدهد.
در این مقاله یک روش ستاده و کاربردی برای تشتخیص نوسان توان و خطای همزمان با نوسان توان با استفاده از نرخ تغییرات بین توانهای اکتیو
سه فاز ارائهشده است .روش بیانشده در شبکه  93باسه استاندارد تستشده و نتایج آن بیانشده است.
روش جدید
تعریف معمول توان برای شرایط سینوسی خالص برابر معادله زیر است:
()1
) p (t )  v(t ) * i (t
که در آن )  v(t ) ، p (tو )  i (tبه ترتیب توان لحظهای ،ولتاژ و جریان لحظهای هستتند .با توجه به سیگنالهای سینوسی ولتاژ و جریان نشان
دادهشده در معادلات )  v(t )  2 * v *sin(tو )  i (t )  2 * i *sin(t  بنابراین رابطه  1را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد.

()1

p(t )  V * I *cos( )  V * I *cos( )*cos(2* t ) 
) V * I *sin( )*sin(2* t
1

) p (t )  P *(1  cos(2* t ))  Q *sin(2* t

()9
مقدار توان اکتیو میتواند با توجه به معادلات بیانشده بهصورت زیر نمایش داده شود.
()4
P  V * I *cos 
پس از محاسبه توان اکتیو مقدار تغییرات توان در هر فاز با استفاده از معادله زیر محاسبه میشود.
()5

| ) P ( n) | P ( n  1)  P ( n
n  1...L  1

for

شکل  1تغییرات توان اکتیو را در زمان نوسان توان و خطای همزمان با نوسان توان نشان میدهد.

شکل  :1تغییرات توان در زمان نوسان توان و خطا

همانگونه که از این شتکل مشخص است ،مقدار تغییرات توان در هر سه فاز جریانی در زمان نوسان توان یکسان است ،این در صورتی است که این
مقدار در زمان خطا کاملاً متفاوت میباشد .با توجه به موارد بیانشده شرط نوسان توان میتواند بهصورت رابطه ( )6بیان شود.
()6

)  P (c

)  P (b

)  P (a

if

PSB  True

که در آن   Pمقدار تغییرات توان در هر فاز را نمایش میدهد.
بهمنظور تمایز نوسان توان از خطای دائم ،شرط ارائهشده در رابطه ( )6بررسی میشود .اگر این شرط برقرار باشد نوسان توان شناسایی میشود و در
غیر این صورت خطا تشخیص داده خواهد شد .لازم به ذکر است الگوریتم بعد از تشخیص نوسان توان تا زمانی که امپدانس در زون سوم رله دیستانس
قرار دارد به کار خود ادامه می دهد تا در صورت رخداد خطای همزمان با نوسان توان و بر هم خوردن شرط نوسان توان بتواند خطای همزمان با
نوسان توان را تشخیص دهد.
شکل  1الگوریتم روش بیانشده را نشان میدهد.
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شروع
نمونه برداری از سیگنالها

محاسبه توان اکتیو

آیا شرط
نوسان توان
برقرار است

تشخیص خطا

تشخیص نوسان توان

امپدانس در
زون سوم
قرار دارد

پایان

شکل  :1الگوریتم روش ارائهشده

تست روش بیانشده
بهمنظور ارزیابی روش پیشتنهادی ،این روش بر روی شتبکه  93باسه  IEEEکه در شکل ( )9نشان دادهشده است ،پیادهسازی میشود .این شبکه
 191کیلوولت و  61هرتز بوده و شامل  93بات و  11ژنراتور است 13 .بار موجود بر روی شبکه درمجموع  6151/1مگاوات و  1199/3مگاوار توان
مصرف میکنند .در این بخش ،ارزیابی روش پیشنهادی در سه حالت تشخیص نوسان توان ،تشخیص نوسان توان همزمان با خطا انجام میشود.

شکل  :9شبکه  93باسه  IEEEبرای ارزیابی روش پیشنهادی

4

بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی در تشخیص نوسان توان ،فرض میشود رله موردنظر بر روی بات شماره  16قرار دارد و برای حفاظت خط 13-16
استتفاده میشتود .برای ایجاد نوستان توان بر روی رله دیستانس کلیدهای خطوط  18-16و  13-18در ثانیه  1باز میشوند .شکل ( )4نوسان توان
دیدهشده توسط رله دیستانس را نمایش میدهد .شکل ( )5ورود نوسان توان به زون رله دیستانس را نمایش میدهد .مشخص است که ورود نوسان
توان به زون سوم رله دیستانس مدنظر میتواند موجب عملکرد اشتباه رله درصورتیکه فانکشن قفل کننده نوسان توان فعال نشود ،گردد.

شکل  :4نوسان توان دیدهشده توسط رله دیستانس

شکل  :5ورود نوسان توان به زونهای رله دیستانس

بهمنظور جلوگیری از عملکرد اشتتباه رله دیستتانس ،فانکشتن قفلکننده نوستان توان با استتفاده از الگوریتم پیشتنهادی به شناسایی نوسان توان
میپردازد .همانطور که از شکل ( )6مشخص است ،این فانکشن با بهره گیری از الگوریتم پیشنهادی در مقاله حاضر ،موفق شده است بعد از گذشت
 91میلیثانیه از ورود امپدانس محاسبهشده به زون سوم رله دیستانس ،نوسان توان رخداده را با موفقیت تشخیص دهد.

5

شکل  :6عملکرد رله در زمان نوسان توان

همانطور که بررسی شد ،یکی از چالشهای مهم الگوریتم های تشخیص نوسان توان داشتن عملکرد نامناسب در زمان وقوع خطای سه فاز متعادل
همزمان با نوستان توان استت .تشخیص خطای سه فاز به دلیل ماهیت متعادل آن قالبا بسیار مشکل است .بااینوجود شروط پیشنهادشده در مقاله
حاضر برای تشخیص نوسان توان ،بهگونهای طراحیشدهاند که به ازای حالت گذرای اولیه تمامی خطاهای دائم ،این شروط نقض شده و خطای دائم
بهدرستی تشخیص داده میشود.
بهمنظور ارزیابی موفقیت روش پیشنهادی در تشخیص همزمان نوسان توان و خطاهای سهفاز ،مانند حالت قبل فرض میشود کلیدهای خطوط -16
 18و  13-18در ثانیه  1باز می شوند .همچنین برای ایجاد خطای همزمان با نوسان توان یک خطای سه فاز در ثانیه  1,3در  15درصد خط 13-16
قرار داده میشود .شکل ( )7عملکرد رله را در زمان خطای سه فاز همزمان با نوسان توان نشان میدهد .این شکل بهخوبی نشان میدهد که رله بعد
از گذشت  91میلیثانیه خطای سه فاز را با موفقیت تشخیص داده و رله را از حالت بلاک خارج کرده است.
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 عملکرد رله در زمان نوسان توان و خطای سه فاز همزمان با نوسان توان: 6 شکل
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