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 چکیده

 تشخیص " مورد ای از کار انجام شده در سریع خطا است. که خالصه پروژه تشخیص این اصلی موضوع

 "توزیع را شامل می  شود.  های سیستم خطا برای سریع

 اساس بر اصطالح این. شود می استفاده کلی ای شیوه به " سریع "این پروژه اصطالح  اول فصل در 

 به مربوط آن از پس تفسیر شده است و توضیح و اول فصل در بدست امده های گیری نتیجه و مالحظات

 .است مشخص زمان یک

 پیامدهای و قدرت سیستم است، خطاهای سریع خطا باشیم، الزم لزوم تشخیص درک به قادر اینکه برای 

 عوامل از تعدادی به وابسته خطا و پیامدهای یک عواقب. خالصه مورد بحث و مطالعه قرار گیرد طور به آنها

 . است موثر؛ مدت زمان خطا این عوامل از یکی هستند، متفاوت

 کننده قطع رفع خطا دارد. یک برای استفاده مورد تجهیزات نوع به بستگی خطا تشخیص سریع اهمیت

 که این امر ممکن طبیعی عبور کنند صفر از آنها )جریان ها( قطع می کند که، زمانی را تنها مدار، جریان

که جریان خطا را محدود  جریان محدودساز باشد، نسبت به یک خطا تشخیص به سرعت وابسته کمتر است

 . رسیده باشد خود به پیک مثبت جریان بار اولین برای می کند پیش از انکه

تحت نظارت قرار  باید قدرت سیستم قدرت باشیم، سیستم یک در خطا تشخیص به اینکه قادر منظور به

 خطا بتوانند تشخیص تجهیزات که طوری به شود انجام باید مربوطه مقادیر گیری اندازه مثال برای گیرد،

 تشخیص کلی های روش از برخی و خطا تشخیص تجهیزات. آورند دست به سیستم وضعیت اطالعاتی از

 . شده است داده شرح خالصه طور به خطا

 مشترک اصل. خطا شرح داده شده است سریع تشخیص برای توانایی تطابق آنها و ها الگوریتم از برخی

 را قدرت اینکه یک دستگاه سیستم یا که یک سیگنال و می کنیم فرض ها این است که الگوریتم از بسیاری

شرح داد. مقادیر نمونه های بدست امده در یک مدل قرار می گیرند که مقادیر تخمین  مدل یک با توان می

یک الگوریتمی که نمونه . تشخیص خطا را بدست میدهند مورد نیاز برایزده شده از این طریق همان مقادیر 

استفاده می کند، نیز  خطا تشخیص ای جریان برای نی و لحظهاز مقادیر آ اما قرار نمیدهد مدل در یک ها را

 ارزیابی قرارگرفته است. و مورد توصیف مورد

 بار، و برق تولید در تغییرات علت به ستا نشده شناخته هرگز قدرت سیستم یک موقعیت دقیق که آنجا از

 مثال برای و دقیق باشد، کامل تواند نمی هرگز سیگنال برای یا و قدرت سیستم مدل برای بنابراین یک
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 سیستم ناشی از اشتباهات این، بر عالوه. و دقیق باشند درست واقعا تواند نمی شده هرگز برآورد پارامتر

 به، پارامتر های تخمین زده شده منتقل میشود. هاجمع آوری کننده اطالعات و داده 

 نشان که برای آن دسته از مطالعاتی. شود می استفاده( شده اصالح) الگوریتم دو نمونه برای بررسی عملکرد

 کند که آغاز آن شناسایی از پس ثانیه میلی 1 حدود تقریبا خطا را در تواند می الگوریتم است، که شده داده

قدرت  حالت های گذرای مشترک سیستم از نوع دو و خطا میان یک تواند ها می الگوریتم از این یکی

 .شود قائل تمایز( ترانسفورماتور برقدار کردن خازن و)

دار که  جهت الگوریتم نیازمند یک معرفی می کند که منبع را دو با سیستم یک نمونه دوم، مورد مطالعه

 . است شده معرفی حفاظت از منطقه خارج یا داخل و خطا در قابلیت تمیز دادن میان

 خطای سیستم است به صورت تقریبی تشخیص ممکن خاصی تحت فرضیات که گرفت نتیجه توان می

 از قدرت سیستم تفاوت قایل شود میان خطای است ممکن که ثانیه انجام شود میلی 1 حدود در قدرت

 .دهد می رخ قدرت های سیستم در منظم طور به که قدرت سیستم حالت گذرای
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 زمینه یشپ1-1

رفع  سریع باید قدرت سیستم یک در الکتریکی خطاهای اموال، و افرادبه صدمه  و آسیب از جلوگیری برای

 صورت می نگهداری و تعمیر پرسنل رفع و حل خطاها توسط ،قدرت های سیستمی  اولیه روزهای در. دنشو

زنند تا خطا  را می سوئیچ یک دستی صورت به سپس ومیشد  داده تشخیص خطا بصریبصورت  که ،گرفت

و  شد، و دقیق تر تر سختگیرانه برق سیستم در عملیاتی الزامات، خطا های جریانبا بزرگتر شدن . رفع شود

 . شد تبدیل ضرورت یکتشخیص و رفع اتماتیک خطا به  به نیاز

. است رله حفاظت سیستم یک و مدار کننده قطع یک از متشکل خطا و رفع پاکسازیمتداول  سیستمیک 

 مدار کننده قطع عامل پیچ سیم و کمکی تغذیه منبع رله، ،پیچی سیم مبدل، شامل رله حفاظت سیستم

 .است

شد. مقدار می تشخیص داده  الکترومکانیکی های رله یک خطا توسط ،خطا اتوماتیک رفع از اولیه روزهای در

 نیروی یک بهکه  ،باشد شد داده تشخیص جریان یا ولتاژ یکمیتواند  مثال عنوان به ،اندازه گیری شده

. فراتر رود شده تعیین پیش از آستانه یک که این مقدار ازکند  عمل می زمانی رله ود.شمی تبدیل  مکانیکی

 حالتهای  رله عملیاتی، های کننده تقویت و ترانزیستور مانند الکترونیک تجهیزات و پیشرفت ظهور از پس

بیشتر رله های امروزی رله . شد اجرا مدار طراحی یهای رله چنین ویژگی با توجه به .ندیافت توسعه جامد

ها مشخصه های رله بصورت که در آن اند یک ریزپردازنده ساخته شده آنها در پیرامون .عددی هستند یهای

برای ارزیابی در سیگنال دیجیتال مقادیر انالوگ اندازه گیری شده به . دیجیتالی طراحی و اجرا شده اند

پیاده امکان ساخت و منجر به  های سریع ریزپردازنده. توسعه های اخیر در شوند یم تبدیلریزپردازنده 

  است.ز پردازنده ها شده پیچیده با این نوع ریبسیار با مشخصه های  یرله هایسازی 

ترمینال نامیده  های رلهبه اصطالح  رله هایی کهبه سمت که حفاظت به نظر می رسد  های این روند در رله

حافظت از یک  که به عنوان مثال می تواند شامل تمام توابع رله حفاظت مورد نیاز برایرود  شوند می می

یک رله به وجود نیاز   ،سال پیش ینچندکه در ن چیزی است این دقیقا خالف آ .باشد ترانسفورماتور قدرت

  .بود زمین و غیرهخطای حفاظت  برای حفاظت دیفرانسیل، یک رله برای
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مدار به  های قطع کننده عملکردزمان  .هستندمدار های قطع کننده  ،رفع خطابخش اصلی دیگر از سیستم 

ر از صفر برای عبومدار وابسته به یک جریان  های از آنجا که همه قطع کننده ، امایافته استتدریج کاهش 

از سیستم قدرت درمقابل پیک اول جریان اتصال کوتاه محافظت نها هرگز نمی توانند قطع جریان هستند، آ

 هاد و مورد بررسی قرار گرفته است. سال پیشن 33یان برای مدت تقریبا محدود کننده های جر .کنند

حالت جامد و تحقیقات اخیر نصب تعداد محدودی از محدود کننده های جریان را بر اساس قطع کننده های 

سری  هایکند. یک رویکرد دیگر برای محدود کردن جریان خطا استفاده از راکتور هاد مییا ابر رساناها پیشن

 است.

ای سوئیچ برای نیروهابعاد )به شرطی که  بستن مسیر جریان عبوری از باز کردن ان اسانتر است از آنجا که

خطا به زمین در جریان و اتصال (، امکان برقراری در طول مدت بسته شدن ان طراحی شده باشد مکانیکی

برای نظارت و کنترل یک سیستم  یامروز. امکانات مطرح شده است زمین کننده منبع از طریق یک کلید

سیستم مورد نیاز و  تجهیزات. کافی باشد هاییکار راه برای اجازه دادن به اینچنین نظر می رسدقدرت به 

 . حک زدن ان وجود داردصحیح برای منصب و راه اندازی نیازمند اما کنترل وجود داشته 

جریان محدود کننده آیا یک صرف نظر از اینکه  است، اه اندازییک بخش ضروری از نصب و ر خطاتشخیص 

 خطاها، اجازه میدهد یهعملکرد مکانیکی چند میلی ثانزمان فاده شده است. برای است زمین و یا یک سوئیچ

اجازه می دهد که در مقابل پیک اولیه جریان  قدرتیا به سیستم تشخیص داده شود و   در یک میلی ثانیه

 خطا محافظت شود.

 

 اهداف 1-2

در  " در سیستم های توزیع قدرتخطا سریع تشخیص  "ارائه نتایج حاصل از پروژه  هدف از این پروژه

های پروژه الگوریتم  این. دراست میالدی 2333 سال بهار دردر استکهلم، سوئد رویال موسسه فناوری 

 .و نیز نحوه ی عملکرد انها مورد ارزیابی قرار گرفته است یخطا مورد بررسسریع مناسب برای تشخیص 

در مورد عبارت مورد در زمینه عیب یابی تعریف نشده است. مطالعه  "سریع"اصطالح  اکنون مشخص شد که

یری و تبدیل یند اندازه گاین فرای مورد استفاده قرار گرفته است. سرعت تجهیزات حفاظت استفاده، برای

 .قرار گرفته است بررسیمورد  و ظرفیت پردازش اندازه گیری های

 

 طرح کلی 1-3

 اغاز می یک سیستم قدرتها بر روی  ننتایج آ الکتریکی و خطاهای( بر روی 2با یک فصل )فصل  پروژهاین 

. سیستم مورد بحث قرار گرفته اند 3در فصل  پاکسازی خطاهابرای کاهش و ها . روش ها و دستگاه شود

. برای تشخیص خطا بیان شده است اصول کلی مشترک همراه با 4به طور مختصر در فصل خطا حفاظت 
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و بعضی نتایج شبیه  .شرح داده شده اند 5در فصل اهداف رله ای مورد استفاده برای  ، چند الگوریتمسپس

 ارایه شده است. 6سازی هم در فصل 

  

    

 پروژهاصلی  موضوع 1-4

 عبارتند از: پروژهاصلی این  موضوع

به طور  یای ناشی از تشخیص سریع خطا. وورد ساختار تشخیص سریع خطا و نیز مزابررسی و برآ  -

 خطا.  "سریع" خاص، تشخیص

 .خطاسریع و مناسب برای تشخیص ممکن های الگوریتم از ارزیابی یک  -

 .خطاسریع  مورد استفاده برای تشخیص های نیاز به تجهیزات و الگوریتم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری: 

معرفی شده و نتایج و اثرات آن بر  در این پروژه در ابتدا انواع خطاها )شنت،سری،تنش های حرارتی و...(

( انواع پاک کنننده های خطا و 3بعدی )فصل  در فصل درت مورد بررسی قرار گرفت.سیستم های ق

کاربردشان در شبکه ی قدرت از ابتدا تا به اکنون و کارکردشان مطرح شده سپس در فصل بعدی انواع 

نها مورد بررسی قرار حفاظتی ساختار، محل قرار گیری آنها در شبکه و نحوه ی عملکرد آ سیستم های

 از ی مختلفی برای تشخیص سریع خطا ارایه شدند که خالصه ایالگوریتم ها 5گرفت. و در انتها در فصل 

 ایرادات و گاها مناسب سازیشان برای تشخیص خطا مورد بررسی قرار میگیرد که در ذیل اورده شده است:

این نتیجه حاصل شده است که استفاده از جریان لحظه ای به همراه فیلتر پایین گذار اصالح شده بدون 

ترکیب آنها شیوه ای مناسب برای تشخیص سریع خطا هستند که سرعت تشخیص در مدل دیفرانسیلی و 

است. اما سپس ممکن است این عمل ادامه داشته باشد که  میلی ثانیه 1کمتر از  کیلوهرتز13فرکانس 

 جریان لحظه ای به عنوان شاخص برای عملکرد در فیلترهای پایین گذر باشد.

نایی و یا عدم ان برای تمایز قایل شدن بین خطا و برق دار شدن ترانس از بسط و گسترش این روش برای توا

 است که نشان داده شد این امر با روش دیفرانسیلی امکان پذیر است.

یک روش دیگر که بر پایه ی معادالت دیفرانسیلی ست که نمونه های سیگنال های جریان و ولتاژ را در 

مپدانس ظاهری شی مورد حفاظت سیستم بدست اورند که نشان معادالت قرار داده تا تخمینی از میزان ا

فاز در انها به درستی تشخیص  3داده شده روش مناسبی برای تشخیص سریع خطا نیست. که خطاهای 

داده می شوند اما برق دار کردن )جریان هجومی( خازن و ترانس مشکالتی را ایجاد میکند که تشخیص خطا 

 د بود.میلی ثانیه خواه 1بیشتر از 

روش دیگری که استفاده می شود حداقل مربعات است که اثبات شد زمان تشخیص در آنها قطعا کمتر 

خواهد بود. گرچه همانند روش های قبل نیز جریان هجومی ترانس به  کیلوهرتز4در فرکانس  میلی ثانیه1از

دیگر این مشکل نیز حل  band-passعنوان خطا شناخته خواهد شد با تعویض فیلتر پایین گذر با فیلتر

 خواهد شد.عالوه بر ان مشکل جریان هجومی ترانس نیز حل خواهد شد.

میلی ثانیه 1ولی درخطاهای جریان دو فاز این امکان وجود ندارد و زمان تشخیص در هر صورت بیشتر از

 کیلوهرتز افزایش یابد.16خواهد بود حتی اگر فرکانس نمونه گیری به بیشتر از 
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