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 مکان یابی خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن خازن شنت خطوط

 

 1عارف درودی ،1جواد براتی

 تهران شاهدگروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه  -1

 

  خالصه

در این مقاله یک روش جدید جهت مکان یابی خطا در خطوط انتقال ارائه خواهد شد. در این روش برخالف 
بیشتر الگوریتم های مکان یابی خطا، عالوه بر امپدانس خط انتقال، خازن شنت خطوط نیز در نظر گرفته خواهد 

همچنین مولفه های متقارن توالی مثبت و  شد. از اطالعات فازوری ولتاژ و جریان دو پایانه ابتدا و انتهای خط و
منفی استفاده خواهد شد. برای ارزیابی، انواع خطا روی فواصل مختلف خط انتقال، بر روی شبکه شبیه سازی 

اعمال خواهد شد. مزیت این روش عالوه بر باال بودن دقت، مستقل بودن روش از  Digsilentشده در نرم افزار 
نس خطا، زاویه ولتاژ در هنگام خطا و نوع خطا است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده امپدانس های منابع، امپدا

 دقت باالی روش است.
 
 

 مکان یابی خطا، مدل ساده خط انتقال، مدل پی خط انتقال واژه های کلیدی:

 
 

 

 مقدمه.  1

بنابراین امکان رخداد انواع خطوط انتقال همواره در معرض شرایط جوی متفاوت و تماس با انسان و حیوان قرار دارند. 
خطاهای تصادفی و غیرقابل پیش بینی در شبکه سراسری برق وجود دارد. همچنین هدف نهایی یک سیستم قدرت، انتقال 
انرژی مداوم به مصرف کننده است. امروزه باتوجه به وابستگی شدید صنایع و مصرف کنندگان شهری به انرژی الکتریکی، قطع 

کنندگان شهری می شود.الگوریتم های مکان  تصادی سنگین به صنایع و اختالل در زندگی روزمره مصرفبرق باعث خسارت اق
این    الگوریتم ها از مولفه ].1[به منظور سرعت بخشیدن به ترمیم شبکه و بهبود قابلیت اطمینان آن توسعه یافته اند یابی خطا

ی خطا استفاده می کنند و به دو زیر مجموعه تک پایانه ای و دو پایانه های فازور فرکانس قدرت ولتاژ و جریان  برای مکان یاب
. در روش تک پایانه ای از داده های اندازه گیری شده در یک پایانه استفاده می شود که مزیت آن ]3،2[ای تقسیم می شوند

.  در روش ]4[طا وابسته استسادگی روابط است. دقت این روش ها به اندازه مقاومت خطا، همگن بودن خط و تشخیص نوع خ
دو پایانه ای از داده های اندازه گیری شده در دو پایانه استفاده می شود.  این روش به دلیل عدم وابستگی به مقاومت خطا و 
نوع خطا از روش های تک پایانه ای دقیق تر خواهد بود. ضمن انکه روش دو پایانه ای به همزمانی داده های اندازه گیری شده 

تقسیم  ] 6[و غیرهمزمان  ]5[دو پایانه وابسته است. روش اندازه گیری دو پایانه ای خود  به دو روش اندازه گیری همزمان  از
می شود. در این مقاله از روش دو پایانه ای استفاده خواهد شد. در اکثر مقاالت ارائه شده جهت مکان یابی خطا از مدل ساده 

بلند کارایی الزم را نداشته و دچار خطا می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل پی خط  خط استفاده شده است که در خطوط
انتقال یعنی مدل سازی خازن شنت در خطوط انتقال دقت روش مکان یابی خطا باال برده می شود. روشی به شکل دو پایانه ای 

ود. ضمن اینکه روش به شکل ساده و سر رلست بوده و از با داده های همزمان و غیرهمزمان با مدل پی خط انتقال ارائه می ش
 تکنیک های تکرار که موجب واگرایی برخی مسائل می گردد اجتناب خواهد شد.
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 تئوری مکان یابی خطا. 2

 خط انتقال پرداخته می شود. در این بخش به بررسی الگوریتم مکان یابی خطا دو پایانه ای با مدل ساده و پی

( شبکه مورد ازمایش برای تخمین مکان خطا را نشان می دهد. ولتاژ و جریان قبل از خطا، در حین خطا 1)سیستم قدرت شکل 
 (  در دو طرف خط انتقال اندازه گیری می شوند.IEDو بعد از خطا را بوسیله دستگاه های اندازه گیری هوشمند )

 

 دیاگرام تک خطی یک شبکه انتقال با دو پایانه. 1شکل 

( پارامترهای سیستم شکل 1معرف مقاومت خطا می باشد. جدول ) RFمعرف مکان خطا بر حسب پریونیت و  m( 1در شکل )
 ( را نمایش می دهد.1)

 (1اطالعات مربوط به شبکه شکل ) -1جدول 

Transmission Line Terminal H Terminal G 

=.1849+j.5054 Ω/kmL1Z 

=.5513+j1.1009 Ω/kmL0Z 

=j3.7617 µs/kmL1Y 

=j1.2971 µs/kmLOY 
L=100 km 

EH=230∠0 kv 

=3.9068+j11.3462 ΩH1Z 

=12.6785+j27.1892 ΩH0Z 

EG=230∠10 kv 

=1.2209+j3.5457 ΩG1Z 

=4.7544+10.196 ΩG0Z 

 

 
 الگوریتم دو پایانه ای همزمان. 1.2

در این الگوریتم فرض بر این است که اندازه گیری ها از دو انتهای خط انتقال همزمان بوده و با یک نقطه زمانی مشترک 
 مشخص شده است ارسال می گردند. GPSکه به وسیله 

والی صفر انس تاستفاده از مولفه های متقارن منفی، بعلت عدم تاثیر از جریان بار،کوپلینگ دو طرفه توالی صفر و نامعینی امپد
 .]7[خط انتقال کارایی باالتری نسبت به مولفه صفر دارد 
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 مدل ساده خط انتقال .1.1.2

به منظور شررررا دادن الگوریتم مکان یابی خطا، شررربکه توالی منفی با مدل سررراده خط انتقال در زمان رخداد خطای 
 را بررسی می کنیم.(2) نامتعادل در شکل 

 

 با مدل ساده خط انتقال در زمان رخداد خطای نامتعادلشبکه توالی منفی  -2شکل 

Terminal G:    VF2 مولفه منفی ولتاژ نقطه خطا نسبت به دو انتهای خط انتقال به شکل زیر است:           = VG2 − mZL2IG2                                                                                           (1  )   Terminal H:    VF2 = VH2 − (1 −m)ZL2IH2                                                                                             (3)  

m ( به صورت زیر خواهد بود.m( مکان خطا )3( و )1با توجه به برابری ولتاژ نقطه خطا در فرمول های ) =VG2−VH2+ZL2IH2(IG2+IH2)ZL2                                                                                                                                        (2)  

به کار می رود. در خطای سه فاز متعادل  SLG,LL,LLG( برای مکان یابی موقعیت خطا های نامتعادل از قبیل 2معادله )
ارن توالی منفی وجود ندارد. مکان خطا را به شکل زیر از قاعده ای مشابه می توان با استفاده از مولفه توالی چون مولفه متق

m مثبت تعیین نمود: =VG1−VH1+ZL1IH1(IG1+IH1)ZL1                                                                                                                                        (4)  

 ابی خطا به نوع خطا وابسته نیست.( مکان ی4( و )2با توجه به معادالت )

 خط انتقال پی . مدل2.1.2

 ( در نظر بگیرید.2این حالت را در شکل )
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 شبکه توالی منفی با مدل پی خط انتقال در زمان رخداد خطای نامتعادل-3شکل 

Terminal G:    VF2 نسبت به دو انتهای خط انتقال برابراند با:    مولفه منفی ولتاژ نقطه خطا = VG2 − mZL2IG2 − ZL2YL22 VG2m2                                                                           (5)  Terminal H:    VF2 = VH2 − (1 − m)ZL2IH2 −  ZL2YL22 VH2(1 −m)2                                                  (6)  

 mبر حسب  3(، با ساده سازی و مرتب سازی به یک معادله درجه 6( و )5با توجه به برابری ولتاژ نقطه خطا در فرمول های )
m خواهیم رسید. بنابراین مکان خطا به صورت زیر بدست می اید. =−B ± √B2−4AC2A                                                                                                                                            (7)  

=A که مقادیر ثابت به صورت زیر تعریف می شوند. ZL2YL22  (VG2−  VH2)                                                                                                                                   B =  ZL2 (YL2VH2 −  IG2−  IH2)                                                                                                                       C = VG2 −  VH2 + ZL2IH2− ZL2YL22   VH2                                                                                                        
 قابل قبول می باشد. 1و  0بدست می آید که مقدار بین  m( دو مقدار برای 7با حل معادله )

 الگوریتم دو پایانه ای غیر همزمان. 2.2

در دو انتهای خط انتقال ثبت می شرروند ممکن اسررت که با یکدیگر  IEDsشررکل موه های ولتاژ و جریان که توسررط 
ممکن اسرررت دارای نرم نمونه برداری متفاوت باشرررند یا اینکه خطا را با تفاوت زمانی اندکی  IEDsنباشرررند چراکه مزمان ه
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رهمزمان باعث ایجاد تشررخیص دهند. بنابراین اسررتفاده از الگوریتم های طراحی شررده برای داده های همزمان با داده های غی
شد. کانال های ارتباطی، داده ها را بین  شیفت فازی  IEDsخطا یا عدم مکان یابی خطا خواهد  با یک تاخیر زمانی که معادل 

 ].8[در حالت فازوری خواهد بود انتقال می دهند 
 

 مدل ساده خط انتقال. 1.2.2
 بگیرید.( را در نظر 3به منظور شرا الگوریتم مجددا شکل )      

 استفاده می شود. ejδاز یک ضریب همزمانی  Hو  Gبرای هماهنگی بین اندازه گیری های دو پایانه 
(8)Terminal G:     VFi = VGiejδ − mZLiIGiejδ                                                                                          
(9)Terminal H:     VFi = VHi − (1 − m)ZLiIHi                                                                                        

به نوع مولفه توالی بحث شررده در بخش قبل اشرراره دارد. مولفه توالی منفی برای محاسرربه مکان خطا برای  iزیرنویس 
 فاده می گردد.خطاهای نامتقارن و مولفه توالی مثبت برای خطاهای متقارن است

 ( می توان ضریب همزمانی را به شکل زیر محاسبه نمود.9( و )8از معادالت )
(10)ejδ = VHi−(1−m)ZLiIHiVGi−mZLiIGi                                                                                                                              ejδ ( حذف نمود. با سرراده سررازی و مرتب کردن، موقعیت خطا از 10را می توان با گرفتن قدر مطلق از دو طرف معادله )

 به شکل زیر حاصل می شود: 3یک معادله درجه 
(11)m = −B±√B2−4AC2A                                                                                                                                     

=A که مقادیر ثابت به صورت زیر تعریف می شوند. |ZLiIGi|2− |ZLiIHI|2                                                                                                                                     B = −2 ∗ Re[VGi(ZLiIGi)∗+ (VHi−ZLiIHi)(ZLiIHi)∗]                                                                                    C = |VGi|2− |VHi − ZLiIHi|2                                                                                                                              
 دارد. 1و  0خواهیم داشت که جواب صحیح بر حسب پریونیت مقداری بین  m( دو جواب برای 11ه )با حل معادل

 مدل پی خط انتقال. 2.2.2

 ( را مجددا بررسی می کنیم.2به منظور شرا الگوریتم مکان یابی خطا شکل )
(13)Terminal G:     VFi = VGiejδ − mZLiIGiejδ + 12  ZLiYLim2VGiejδ                                                   
(12) Terminal H:     VFi = VHi − (1 − m)ZLiIHi + 12  ZLiYLi(1 − m)2VHi                                         

 ( ضریب همزمانی به شکل زیر محاسبه می گردد:12( و )13از معادله )
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(14)ejδ = VHi−(1−m)ZLiIHi+12 ZLiYLi(1−m)2VHiVGi−mZLiIGi+12 ZLiYLim2VGi                                                                                               
a ( و ساده سازی و مرتب کردن جمالت ضرایب زیر را خواهیم داشت:14مجددا با قدرمطلق گرفتن از دو طرف معادله )  + ib= 12 ZLiYLiVHi                                                                                                                                           c + id= ZLiIHi − ZLiYLiVHi                                                                                                                               e + if = VHi − ZLiIHi+ 12 ZLiYLiVHi                                                                                                                  g + ih=  12 ZLiYLiVGi                                                                                                                                          k + il= −ZLiIGi                                                                                                                                                    m + in= VGi                                                                                                                                                         A = a2 + b2 − g2− h2                                                                                                                                       B =  2ac + 2bd − 2gk− 2hl                                                                                                                            C = c2 + 2ae + d2 + 2bf − k2 − 2gm − l2− 2hn                                                                                     D = 2ce + 2df − 2km− 2ln                                                                                                                            E = e2 + f 2 − m2− n2                                                                                                                                      
پاسخ است که تنها پاسخ  4حاصل می گردد که دارای  4با توجه با ضرایب فوق، برای مکان یابی خطا یک معادله درجه  

 د قبول خواهد بود.مور 1و  0بین عدد 
 شبیه سازی. 3

شکل ) ستم قدرت  سی شده،  ستفاده از نرم افزار 1به منظور ارزیابی الگوریتم های ارائه  سازی می  Digsilent( با ا شبیه 
شکل ) 230kVبر خط انتقال  AGگردد. خطای  ستم قدرت  سی ستفاده از نرم 1به  شود. الگوریتم مکان یابی با ا ( اعمال می 

 باید به این نکته توجه کرد که خط انتقال مورد استفاده به صورت همگن فرض شده است. انجام شده است. Matlabافزار 
اشررباع  الگوریتم های مکان یابی خطا بر پایه امپدانس از مقادیر فازور ولتاژ و جریان برای تعیین مکان خطا اسررتفاده می کنند.

ی خواهد شررد. در این حالن برای داشررتن فازور دقیق جریان باید از باعث ایجاد یک شررکل موه اعوجاج DC offsetترانس و 
 ].3[برای تخمین فازور مولفه اصلی ولتاژ و جریان استفاده شده است  FFTفیلتر استفاده نمود. در این مقاله از الگوریتم 

 

 نتایج تست و آنالیز. 4

 ( نشان داده شده است محاسبه می گردد.15) دقت مکان یابی خطا با پارامتر درصد خطای محاسبات که توسط رابطه 
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(15)Error (%) = Actual Location−Estimatad LocationTotal Line Length ∗ 100                                                                      
 الگوریتم دو پایانه ای همزمان. 1.4

ساده ( مقدار 3جدول ) خطای تخمین مکان خطا را برای الگوریتم های دو پایانه ای همزمان با دو حالت مدل خط انتقال 
پریونیت بر روی خط انتقال که بدترین حالت رخداد خطا از نظر مکانی است  75.در نقطه  AGو پی برای رخداد خطای تکفاز 

شان می دهد. همچنین با توجه به تاثیر مقاومت خطا بر روی ا شی برای چهار به اندازه ن پیاده  45و  20، 15، 0ین الگوریتم رو
 سازی شده است.

و  %0.003با توجه به این جدول حداکثر قدر مطلق خطا برای الگوریتم دوپایانه همزمان با مدل خط انتقال پی برابر 
 .است %3.07برای الگوریتم دو پایانه همزمان با مدل خط انتقال ساده برابر 

. پریونیت 57با مقاومت خطای متغییر و مکان خطای  AGحسب پریونیت برای خطای مکان خطا بر  -2جدول 
 خط

RF=45, m =.75 RF=30, m =.75 RF=15, m =.75 RF=0, m =.75 

 (kmطول خط انتقال ) مدل پی مدل ساده مدل پی مدل ساده مدل پی مدل ساده مدل پی مدل ساده
.7526 .75 .7525 .75 .7523 .75 .7521 .75 50 
.7572 .75001 .7571 .75 .7569 .75 .7565 .75 100 
.7644 .75001 .7638 .75001 .7637 .75001 .7632 .75001 150 
.7774 .75002 .7746 .75002 .7728 .75001 .7723 .75001 200 
.7897 .75003 .7881 .75002 .7854 .75002 .7844 .75001 250 

 
های مکان یابی خطای دو پایانه ای همزمان با دو مدل خط انتقال پی و سرراده را نشرران می ( خطای الگوریتم 4شررکل )

دهد. این نموادر نشان می دهد که با افزایش طول خط انتقال باید در مدل خط انتقال، خازن را لحاظ کرد و از الگوریتم مربوطه 
 برای داشتن خطای کم مکان یابی استفاده نمود.

 
اهم با طول های مختلف خطوط  47. پریونیت و مقاومت 57خطای مکان یابی خطا برای مکان خطا : نمودار  4شکل 

 برای الگوریتم های دو پایانه همزمان با مدل خط انتقال پی و ساده
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صورتی قابل ست. اما این در  سته نی ستفاده از داده های دو پایانه ای به مقاومت خطا واب  الگوریتم های مکان یابی خطا با ا
صورت الگوریتم به مقاومت خطا حتی  شد در غیر این  ستفاده کرده با ست که اگوریتم مورد نظر از مدل خطا انتقال پی ا قبول ا

شکل ) سته ای خواهد بود.  ستفاده از داده های دوپایانه واب صورت ا شان می دهد که مقاومت خطا بر الگوریتم دو پایانه 5در  ( ن
افزایش خطا داشررته اسررت. اما الگوریتم دو پایانه همزمان با مدل خط انتقال  002.پی فقط  ای همزمان، با مدل خط انتقال با

 افزایش خطا داشته است. 53.ساده 

 
. پریونیت و برای الگوریتم های دو 57افزایش خطای مکان یابی با افزایش مقاومت خطا برای مکان خطای . 7شکل

 هپایانه همزمان با دو مدل خط انتقال پی و ساد
 

 

 همزمانغیرالگوریتم دو پایانه ای . 2.4

( مقدار خطای تخمین مکان خطا را برای الگوریتم های دو پایانه ای غیر همزمان با دو حالت مدل خط انتقال 2جدول )
 در نقاط مختلف بر روی خط انتقال نشان می دهند. AGپی و ساده برای رخداد خطای تکفاز 

قال پی برابر  مدل خط انت با  مان  نه ای غیرهمز یا پا طا برای الگوریتم دو قدر مطلق خ حداکثر  جدول  به این  جه  با تو
ساده برابر 0.004% شود  %20.14و برای الگوریتم دو پایانه غیرهمزمان با مدل خط انتقال  شاهده می  ست. همانطور که م ا

 ان یابی باید از الگوریتم های با مدل خط انتقال پی استفاده کرد.در صورت افزایش طول خط انتقال، برای کاهش خطای مک

 . پریونیت خط57مکان خطای  با مقاومت خطای متغییر و AGمکان خطا بر حسب پریونیت برای خطای  -3جدول

RF=45, m =.75 RF=30, m =.75 RF=15, m =.75 RF=0, m =.75 

 (kmطول خط انتقال ) با خازن بدون خازن با خازن بدون خازن با خازن بدون خازن با خازن بدون خازن
.7647 .75001 .7642 .75 .7727 .75 .7591 .75 50 
.7999 .75002 .785 .75001 .7934 .75001 .7690 .75 100 
.8787 .75003 .8111 .75002 .8165 .75001 .7782 .75001 150 
.9112 .75004 .8554 .75002 .8254 .75002 .7882 .75001 200 
.9514 .75004 .8909 .75003 .8344 .75002 .7937 .75001 250 
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شان می 6شکل ) ساده را ن ( خطای الگوریتم های مکان یابی خطای دو پایانه ای غیرهمزمان با دو مدل خط انتقال پی و 

غیرهمزمان بسرریار باالتر از ( نشرران می دهد که با افزایش طول خط انتقال، خطای مکان یابی الگوریتم 6( و )4دهد. شررکل )
 الگوریتم همزمان است.

 
. پریونیت با طول های مختلف برای الگوریتم های دو 57نمودار خطای مکان یابی خطا برای مکان خطا . 6شکل 

 پایانه غیرهمزمان با مدل خط انتقال با خازن و مدل خط انتقال بدون خازن
یتم دو پایانه ای غیرهمزمان با مدل پی خط انتقال تاثیر چندانی ( نشررران می دهد که مقاومت خطا بر الگور7شرررکل )

 افزایش خطا داشته است. %15.77نداشته در حالی که الگوریتم دو پایانه ای غیرهمزمان با مدل ساده 

 
. پریونیت و برای الگوریتم های دو 57افزایش خطای مکان یابی با افزایش مقاومت خطا برای مکان خطای . 5شکل

 پایانه غیرهمزمان با دو مدل خط انتقال پی و ساده
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 نتیجه گیری. 7

مکان یابی خطا با اسررتفاده از داده های دو پایانه نسرربت به داده های یک پایانه دقت بیشررتری دارد. و در الگوریتم های 
ستقیم دارد. در الگ شده در دقت الگوریتم تاثیر م ستفاده  وریتم های دو پایانه همزمان و مکان یابی خطا نوع مدل خط انتقال ا

غیرهمزمان وقتی از مدل خط انتقال بدون خازن اسرررتفاده شرررود دارای دقت مناسرررب برای طول های کوتاه خواهد بود اما با 
افزایش طول خط انتقال به دلیل عبور جریان خطا از خازن شررنت و در نظر نگرفتن این جریان در محاسرربات مکان یابی باعث 

سبت به الگوریتم های دو پایانه همزمان با افزایش کاهش دقت الگو شد. دقت الگوریتم های دو پایانه غیرهمزمان ن ریتم خواهد 
طول خط انتقال با مدل بدون خازن کاهش شدیدتری خواهد داشت. الگوریتم های دو پایانه همزمان و غیرهمزمان با مدل خط 

ن به تغییرات امپدانس خطا وابسرررته خواهد بود. و افزایش امپدانس خطا انتقال بدون خازن بر خالف با مدل خط انتقال با خاز
باعث کاهش دقت الگوریتم خواهد شررد. دقت الگوریتم های دو پایانه غیرهمزمان نسرربت به الگوریتم های دو پایانه همزمان با 

ا افزایش طول خط انتقال و مدل خط انتقال بدون خازن با افزایش امپدانس خطا کاهش شرردیدتری خواهد داشررت. در نتیجه ب
 امپدانس خطا برای داشتن مکان دقیق خطا باید از الگرویتم های مبتنی بر مدل خط انتقال با وجود خازن استفاده کرد.
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