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های توزیع است. عدم توانایی حفاظت شبکه های مهمخطاهای امپدانس باال یکی از چالش جریان خطای کوچک :چکيده

شود که نتيجه آن  مرسوم منجر به تداوم قوس الکتریکی ناشی از آنها میهای اضافه جریان آشکارسازی این نوع خطا توسط رله

و تجهيزات شبکه است. در این مقاله یک  هاانسانباشد که تهدیدی برای جان سوزی و شوک الکتریکی میاتالف انرژی، خطر آتش

بودن و نامتقارن بودن شکل موج حاصل از خطا های غيرخطی سازی ویژگی الگوریتم آشکارسازی خطای امپدانس باال بر مبنای کمّی

برداری شده و سپس مؤلفه تحميلی خطای سيگنال آنتروپی متقاطع ابتدا از جریان پست توزیع نمونه گردد. به این منظورارائه می

برای  یگرشود. از سوی ددو نيم سيکل متوالی جریان به عنوان شاخص آشکارسازی خطا محاسبه می شکل موج حاصل از مقایسه

، از زمان تداوم گذرا به عنوان قيد شاخص پيشنهادی بهره برده و خطاکليدزنی تجهيزات  غلبه بر چالش تشابه گذراهای ناشی از

های مؤلفهو محاسبه  های آموزشی، تبدیلنيازی به دادهکار کرده و های غيرخطی به خوبی طرح پيشنهادی در حضور بار شود.می

 IEEE هباس 31تست استاندارد  سيستم یسازی حوزه زمانشبيه کارآیی الگوریتم پيشنهادی از طریق ندارد. متقارن وهارمونيکی 

 .شودنشان داده می
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       1931بهار و تابستان  11شماره  هشتمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

 

 مقدمه -3

های وارده به تجهیزات از جمله مهمترین خطر برق گرفتگی و خسارت

. استهای توزیع انرژی الکتریکی ر شبکهپیامدهای وقوع اتصال کوتاه د

قابلیت  منظور افزایشبه بنابراین ایجاد یک سیستم حفاظتی کارآمد 

برای رفع این  مین انرژی الکتریکی مصرف کنندگانأاطمینان شبکه و ت

های فنی خطاهای امپدانس باال چالش .]1[ باشدمینیاز ضروری 

 .]2[کنند ایجاد می توزیعهای برای مهندسین حفاظت شبکهای ویژه

به زمین  تک فاز نوع از خطاهای امپدانس باال که معموالً نامگذاری

 ،به زمین برقدار برخورد هادی هستند از آن جهت است که هنگام

خطاهای  دارای مقدار بزرگی است. سیر جریان خطام امپدانسمعموالً 

هادی ع اول توان به دو دسته تقسیم کرد. در نوامپدانس باال را می

برقدار شبکه توزیع با یک شیء امپدانس باال همچون شاخه درختان و 

گیرد؛ در حالی که نوع دوم های چوبی در معرض تماس قرار مییا نرده

افتد که هادی برقدار بریده شده و روی سطح زمینی با زمانی اتفاق می

. ]1-9[افتد رو، بتن، آسفالت و یا شن میامپدانس باال همچون پیاده

متداولترین مشخصه فیزیکی خطای امپدانس باال این است که این 

پدیده اغلب همراه با قوس الکتریکی است؛ از این رو برخی مواقع 

. ]6[نامند خطای امپدانس باال را خطای قوس امپدانس باال نیز می

 : ]1،7،4،9[های اصلی یک خطای امپدانس باال عبارتند از ویژگی

  شیء یا که نتیجه تماس هادی برقدار با ن خطاجریادامنه کم 

 سطح امپدانس باال است؛

  تصادفی بودن ماهیت آن که ناشی از تخلیه الکتریکی سریع و

 سطح زمین است؛ رویرقص هادی 

  عدم تقارن شکل موج حاصل از آن که ناشی از حضور سیلیکا در

 باشد؛سطح تماس می

 های متفاوت الیه ماهیت غیرخطی بودن آن که نتیجه مقاومت

 خاک است. 

دهد، که یک خطای امپدانس باال در شبکه توزیع رخ میهنگامی

به علت پایین بودن سطح ولتاژ شبکه و زیاد بودن امپدانس مسیر 

کند. از آنجایی که اتصال کوتاه، جریان اندکی از محل خطا عبور می

ریان حفاظت مرسوم مورد استفاده در شبکه توزیع، حفاظت اضافه ج

کند، این نوع است که بر مبنای جریان اتصال کوتاه بزرگ شبکه کار می

باشد. در نتیجه حفاظت قادر به تشخیص خطاهای امپدانس باال نمی

زمان زیادی بدون اینکه تشخیص داده شود در سیستم  خطا تا مدت

شود. از طرفی به علت ماند که این امر منجر به اتالف انرژی میباقی می

د قوس الکتریکی حاصل از خطا، احتمال شوک الکتریکی برای وجو

سوزی در سیستم وجود خواهد داشت. موجودات زنده و یا خطر آتش

موضوع دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که 

و بانک خازنی ل شبکه توزیع همچون کلیدزنی بار رخدادهای معمو

شوند. این امر ا میمنجر به گذراهای مشابهی با این نوع خط

کند. همچنین با آشکارسازی خطا را برای سیستم حفاظت دشوارتر می

های دیجیتال، بارهای غیرخطی در کنندهافزایش روزافزون مصرف

اند. مشابه رخداد کلیدزنی، این بارها نیز سطح شبکه توزیع پخش شده

ولتاژ و های موجمنجر به الگوی مشابهی با خطای امپدانس باال در شکل

تواند شوند. بنابراین حضور بارهای غیرخطی میجریان شبکه می

های متداول آشکارسازی خطاهای امپدانس باال را به اشتباه روش

بیندازد. در نتیجه تشخیص خطاهای امپدانس باال یک چالش اساسی 

زیرا یک طرح حفاظتی کارا باید قادر  ]3،1،4[توزیع است  در شبکه

آشکارسازی خطا، امکان تمییز آن از رخدادهای کلیدزنی باشد عالوه بر 

 و حضور بارهای غیرخطی را نیز دارا باشد.

توان به چهار را می های آشکارسازی خطاهای امپدانس باالروش

های حوزه زمان، های حوزه فرکانس، روشکرد: روش تقسیمگروه 

 ازفرکانس(. -های ترکیبی )حوزه زمانو روشابتکاری های روش

 دامنه در چندانی تغییر باال امپدانس خطای یک وقوع که آنجایی

های موجود سعی روش کند،نمی ایجاد شبکه جریان و ولتاژ شکل موج

 ها دارند.موجهای خاص موجود در این شکل در آشکارکردن ویژگی

دهد، به علت ایجاد قوس که خطای امپدانس باال رخ می هنگامی

در شکل موج جریان و ولتاژ  یهارمونیکی خاص هایالکتریکی، مؤلفه

طیف فرکانسی  تحلیلشوند که باعث شده است محققین به پدیدار می

های آشکارسازی مبتنی برای آشکارسازی این خطا ترغیب شوند. روش

های فرکانس باال و فرکانس پایین در بر حوزه فرکانس بر اساس مؤلفه

به منظور  ]11[نند. در مرجع کشکل موج خطای امپدانس باال عمل می

های آشکارسازی خطاهای امپدانس باال از واریانس انرژی برای جریان

هارمونیک دوم، پنجم و ششم استفاده شده است. الگوریتم ارائه شده 

گیری بر مبنای پردازش اطالعات دریافتی از سامانه اندازه ]4[در 

کند. لتاژ کار میهای زوج در شکل موج وهوشمند و محاسبه هارمونیک

های از چهار شاخص مقایسه هارمونیک ،]11[در روش پیشنهادی در 

، اختالف زاویه فاز بین مؤلفه اصلی ولتاژ و جریان سوم و پنجم

هارمونیک سوم جریان، مقدار جریان توالی منفی و مقدار جریان 

های فرکانس باال در هارمونیک سوم استفاده شده است. افزایش مؤلفه

است. در مرجع  ]12[ان فیدر، اساس روش ارائه شده در مرجع جری

از جریان هارمونیک سوم برای آشکارسازی خطای امپدانس باال  ]19[

های نویز سیگنالروشی بر پایه  ]14[استفاده شده است. در مرجع 

های مرتبه مؤلفه اصلی و هارمونیکبه های نزدیک در فرکانسبرست 

پایین پیشنهاد شده است. در روش آشکارسازی خطای امپدانس باالی 

از دو معیار برای آشکارسازی خطا استفاده  ]11[ارائه شده در مرجع 

های زوج با هارمونیک هارمونیک شده است که یکی مقایسه جریان

جریان فاز  (THD) سوم و دیگری مقایسه اعوجاج هارمونیک کل

های باشد. در سالها میجریان تمامی فاز THDین معیوب و میانگ

کنندگان افزایش یافته های غیرخطی توسط مصرفاخیر استفاده از بار
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-های متغیر با زمان ایجاد میها هارمونیکاست که برخی از این بار

های آشکارسازی خطای روش ممکن است کارآیی کنند. در این شرایط

تحت های هارمونیکی ولتاژ و جریان امپدانس باالی مبتنی بر مؤلفه

های فرد برای هایی که از هارمونیکد. همچنین روشتأثیر قرار گیر

-اغلب در حضور بار اند،استفاده کرده خطای امپدانس باال آشکارسازی

های غیرخطی مثل ادوات الکترونیک قدرت دچار مشکل خواهند شد 

 . ]4[کنند م تزریق میهای فرد را به سیستزیرا این ادوات هارمونیک

های ولتاژ و یا جریان گیریاساس اندازه های حوزه زمان برروش

کنند. از ابزار پردازش سیگنال ریخت شناسی ریاضی در مرجع کار می

های اضافه جریان متعارف استفاده شده است. این روش در کنار رله ]9[

نیز از  ]16[بخشد. در مرجع ها را بهبود میاجرا شده و عملکرد این رله

همین ابزار برای آشکارسازی خطای امپدانس باال بهره برده شده است؛ 

کند. در های غیرخطی به اشتباه عمل میراما این روش در حضور با

مانده برای آشکارسازی از مؤلفه تحمیلی خطای ولتاژ باقی ]1[مرجع 

یان توالی منفی برای تحمیلی خطای جر خطای امپدانس باال و از مؤلفه

از  ]17[تشخیص مکان این نوع خطا استفاده شده است. در مرجع 

گیری ولتاژ برای آشکارسازی خطای امپدانس باال استفاده شده اندازه

است؛ اما به دلیل کوچک بودن جریان خطا و فاصله زیاد محل خطا تا 

ابل رله ممکن است افت ولتاژ حاصل آنقدر زیاد نشود که این روش ق

از ضریب همبستگی برای  ]11[اعتماد باشد. روش پیشنهادی در مرجع 

از سیگنال شدت میدان  ]13 [برد. در مرجعآشکارسازی خطا بهره می

شود، با هدف گیری میهای فیدر اندازهمغناطیسی که در نزدیکی هادی

آشکارسازی خطاهای امپدانس باال استفاده شده است. با استفاده از 

 ]21[نظمی حاصل از خطای امپدانس باال در مرجع تال، بیروش فراک

این روش قابلیت تشخیص خطا و تمییز . مورد تحلیل قرار گرفته است

-که سیگنال نمونهآن از دیگر گذراهای سیستم را دارا است؛ اما زمانی

باشد و دامنه آن کم است، دقت در آشکارسازی برداری دارای نویز می

گیری جریان در دو طرف . با استفاده از اندازه]17[یابد خطا کاهش می

از حفاظت تفاضلی برای آشکارسازی  ]21[ناحیه حفاظتی، مرجع 

مخابراتی و  کند. نیاز به زیرساختخطای امپدانس باال استفاده می

است. همچنین حفاظت تفاضلی  ها از معایب این روشهمزمانی داده

جریان  %11ها کمتر از قادر به آشکارسازی خطاهایی که جریان آن

 باشد.نامی است، نمی
های شبکه ،]22 [گیریهای بر پایه استفاده از درخت تصمیمروش

، ]24[فازی وفقی -، سیستم استنتاج عصبی]29 [عصبی مصنوعی

های از جمله طرح ]26[ک و الگوریتم ژنتی ]21[ماشین بردار پشتیبان 

های ابتکاری هستند. آشکارسازی خطای امپدانس باالی در گروه روش

های آموزشی از معایب اصلی این گروه است. در نیاز به مجموعه داده

از انرژی ضریب موجک برای  ]27[های گروه چهارم، مرجع میان روش

استفاده کرده های ناشی از خطاهای امپدانس باال آشکارسازی گذرا

های خطای امپدانس باال با استفاده از است. همچنین استخراج ویژگی

در مرجع  پیشنهاد شده است. ]23، 21[تبدیل موجک گسسته در 

از ترکیب تبدیل بسته موجک و ماشین یادگیری شدید برای  ]91[

از تمام  %41 تقریباً آشکارسازی خطای امپدانس باال استفاده شده است.

 .]17[ اساس تبدیل موجک بوده است بر HIFهای آشکارسازی تکنیک

اما بار محاسباتی باال و عدم قابلیت تشخیص خطای امپدانس باال در 

 .های غیرخطی از معایب بزرگ این دسته هستندحضور بار

باال، نیاز به ارتباط مخابراتی، نیاز به تبدیل فوریه و عدم حساسیت 

های آموزشی، ناتوانی در تمییز خطای امپدانس باال موجک، نیاز به داده

از رخدادهای معمول کلیدزنی و عملکرد اشتباه در حضور بارهای 

این مقاله باشند. های پیشین میغیرخطی از جمله معایب روش

زمان برای آشکارسازی خطاهای امپدانس الگوریتم جدیدی در حوزه 

کند که عالوه بر داشتن حساسیت مناسب، قادر است این باال ارائه می

های مشابهی با های معمول شبکه که ویژگیاز دیگر رخدادنوع خطا را 

آن دارند، متمایز کند. مبنای الگوریتم پیشنهادی این است که هنگام 

های غیرخطی بودن و نامتقارن وقوع یک خطای امپدانس باال، ویژگی

شود که شکل موج هر نیم سیکل از جریان پست با بودن آن باعث می

کردن عدم  هدف این مقاله کمّی .متفاوت باشدنیم سیکل قبل از خود 

گیری شده در تشابه دو نیم سیکل متوالی شکل موج جریان اندازه

های ویژگی است. آنتروپی متقاطعپست توزیع با استفاده از مفهوم 

 روش پیشنهادی از قرار زیر است:

 حساسیت مناسب در آشکارسازی خطای امپدانس باال 

 عدم نیاز به ارتباط مخابراتی و تجهیزات اضافی 

 های فوریه و موجکعدم نیاز به استفاده از تبدیل 

 های آموزشیعدم نیاز به داده 

  امکان تمییز خطاهای امپدانس باال از رخدادهای معمول

 کلیدزنی

 عملکرد صحیح در حضور بارهای غیرخطی 

646 641 692 699

611

611 646 671

611612

632 671

694

 
 

 

 IEEE هباس 31: سيستم تست استاندارد (3) شکل
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 شیوا نظام زاده اژیه، ایمان صادق خانی

 

       1931بهار و تابستان  11شماره  هشتمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش دوم  

ابتدا سیستم توزیع تحت مطالعه و مدل مورد استفاده برای خطای 

های آشکارسازی این نوع امپدانس باال معرفی شده و سپس چالش

یشنهادی برای شوند. بخش سوم به تشریح الگوریتم پخطاها بیان می

سازی حاصل از پردازد. نتایج شبیهآشکارسازی خطای امپدانس باال می

سازی الگوریتم پیشنهادی در سیستم تست در بخش چهارم بیان پیاده

شوند. همچنین در این بخش عملکرد الگوریتم پیشنهادی با برخی می

شود. در نهایت، نتایج حاصل از این مقاله مرسوم مقایسه میهای روش

 شوند.در بخش پنجم ارائه می

 آشکارسازی خطای امپدانس باال مدلسازی و -5

 سيستم تحت مطالعه -5-3

استاندارد  برای ارزیابی الگوریتم ارائه شده در این مقاله از سیستم تست

 kV 16/4استفاده شده است. سطح ولتاژ این شبکه  IEEE هباس 19

قرار دارد که شامل یک رگوالتور ولتاژ  611 است و پست توزیع در باس

( نشان داده شده 1باشد. نمودار تک خطی سیستم تست در شکل )می

و  611های است. این شبکه دارای دو بانک خازنی است که در باس

های به نسبت اند. کوتاه بودن طول فیدرها و وجود بارشدهنصب  671

های مهم این شبکه هستند. همچنین به دلیل وجود از ویژگی بزرگ

-است. این سیستم یکی از رایج نامتعادلهای تکفاز و دو فاز، شبکه بار

های مورد استفاده برای مطالعات خطاهای امپدانس باال ترین شبکه

 اند. ارائه شده] 91 [یستم تست در مرجعهای ساست. پارامتر

 های آشکارسازی خطای امپدانس باالچالش -5-5

برای انتخاب یک روش دقیق و مناسب برای شناسایی خطای امپدانس 

مدلسازی شود. مدلسازی  این خطا الکتریکی الزم است که قوس باال

تر و استخراج یک روش سازی دقیقدقیق منجر به نتایج شبیه

 دیبا خطای امپدانس باال مدل یهادادهشود. تر میجامعآشکارسازی 

بودن و  نامتقارن ،ی بودنخطریغ این خطا همچون دهیچیپ یهایژگیو

چندین مدل  دهند.را بازتاب  بودن شکل موج جریان خطا یتصادف

( 2پیشنهاد شده است. شکل ) ] 92، 1[خطای امپدانس باال در مقاالت 

دهد که مدل محبوبی در مقاله را نشان میمدل انتخاب شده در این 

. این مدل شامل دو دیود، دو مقاومت ]1،7،1[باشد میان محققین می

باشد که با آرایش موازی و معکوس با متغیر و دو منبع ولتاژ متغیر می

جریان  nV و PVاند. مقادیر نامساوی منابع ولتاژ یکدیگر قرار گرفته

های ریکی و مقادیر نامساوی مقاومتخطای غیرخطی و اطفاء قوس الکت

nR  و PR کنند. تغییرات تصادفی مقاومت قوس را مدلسازی میPhV 

باشد، جریان به  PV > PhVاست. اگر  ولتاژ فاز به زمین در محل خطا

است، جهت جریان  nV < PhVشود و هنگامی که سمت زمین جاری می

باشد، هیچ جریان  nV < PhV > PVشود. همچنین اگر خطا برعکس می

چهارم به ترتیب نصف و یک  nVو  PVشود. مقدار خطایی جاری نمی

PhV شوند. مقدار خود تغییر داده می ±11شوند که بین %انتخاب می

 اهم متغیر هستند. 911تا  211ین نیز ب  nR و  pRهمچنین مقادیر 

یک خطای امپدانس باال را نشان جریان -مشخصه ولتاژ( 9شکل )

غیرخطی بودن و نامتقارن بوودن در آن نمایوان    هاید که ویژگیدهمی

 A 11 حودود  شود دامنه جریوان خطوا  همانگونه که مشاهده میاست. 

ایون جریوان   باشود.  جریان حالت کوار عوادی موی    2است که کمتر از %

کورده و  ایجاد نجریان پست توزیع تغییر قابل توجهی در دامنه کوچک 

؛ نیستهای اضافه جریان موجود در شبکه توزیع کافی برای تحریک رله

هوا و  زنی بارخطا در سیستم باقی خواهد ماند. همچنین کلیددر نتیجه 

هایی مشابهی با خطای امپدانس بواال در شوکل   های خازنی ویژگیبانک

ند. ککنند که تشخیص این خطا را با چالش مواجه میها ایجاد میموج

فی وجود بارهای غیرخطی در شبکه توزیع نیز منجور بوه حضوور    از طر

شود که این امر اعوجاجات هارمونیکی در شکل موج جریان و ولتاژ می

های سنتی آشکارسازی خطای امپدانس باالی مبتنوی بور   کارآیی روش

 کند.تحلیل فرکانسی شکل موج را محدود می

الگوریتم پيشنهادی برای آشکارسازی خطای  -1

 س باالامپدان

های قبل عنوان شد، به علت دامنه کوچک جریان همانطور که در بخش

های اضافه جریان مرسوم قادر به تشخیص این خطای امپدانس باال، رله

های موجنیستند. با توجه به این نکته، باید تحلیل شکلنوع خطا 

یک طرح حفاظتی مناسب برای جریان و ولتاژ را مد نظر قرار داد. 

VpVn

Dn

Rn

Dp

Rp

Vph

 
 پدانس باال(: مدل خطای ام5شکل )

 

 
 جریان خطای امپدانس باال-(: مشخصه ولتاژ1شکل )
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 توزیعالگوریتم مبتنی بر آنتروپی متقاطع برای آشکارسازی خطای امپدانس باال در شبکه های 

 

       1931بهار و تابستان  11شماره  هشتمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

 

با خطاهای امپدانس باال باید عالوه بر داشتن حساسیت مناسب، مقابله 

قادر به تمییز رخدادهای متداول شبکه توزیع و بارهای غیرخطی از 

  خطا باشد.

 شاخص آشکارسازی خطا -1-3

های غیرخطی بودن و نامتقارن بودن خطای امپدانس باال، باعث ویژگی

ه شکل موج هر ای کشود به گونهتغییر در شکل موج جریان شبکه می

در تئوری آن با نیم سیکل قبل خود متفاوت است.  نیم سیکل

اطالعات، آنتروپی متقاطع شاخصی معروف برای تعیین اختالف دو 

در این مقاله از این شاخص که روشی در  .]99[ توزیع احتمال است

حاصل از  عدم تجانس ذکر شدهکردن  کمّی حوزه زمان است، برای

در شکل موج دو نیم سیکل متوالی جریان پست  خطای امپدانس باال

 شود. توزیع استفاده می

 kHz 1/4در این روش ابتدا از شکل موج جریان پست با فرکانس 

سیکل از جریان به عنوان یک پنجره  های یکشده و دادهبرداری نمونه

اطالعات شامل یک  بنابراین هر پنجره شوند.در نظر گرفته میاطالعات 

نمونه است. در نتیجه بردار  11، شامل Hz 61سیکل جریان در شبکه 

 گیرد:ام به صورت زیر شکل میjجریان در فاز 

(1) 𝐈𝐣 = [𝑖𝑗(𝑡0 + 𝑇𝑆)     𝑖𝑗(𝑡0 + 2𝑇𝑆) …  𝑖𝑗(𝑡0 + 𝐾𝑇𝑆)]
T 

ها در یک تعداد نمونه Kدوره تناوب نمونه برداری و  STکه در آن 

گام بعد، پنجره داده فوق به دو زیر پنجره تقسیم  درباشد. سیکل می

شده تا بردارهای دو نیم سیکل متوالی بدست آیند. از آنجایی که هدف 

های دو نیم سیکل با یکدیگر است، مقادیر قدر مطلق مقایسه داده

ها شوند تا تفاوت عالمت نمونهها در این دو بردار قرار داده مینمونه

 ها نشود:وجممنجر به اختالف شکل

(2) 𝐈𝟏,𝐣 = [|𝑖𝑗(𝑡0 + 𝑇𝑆)|  …   |𝑖𝑗(𝑡0 + (𝐾/2)𝑇𝑆)|]
T 

(9) 𝐈𝟐,𝐣 = [|𝑖𝑗(𝑡0 + (𝐾/2 + 1)𝑇𝑆)|  …  |𝑖𝑗(𝑡0 + 𝐾𝑇𝑆)|]
T 

به ترتیب بردارهای جریان پست در نیم سیکل اول  𝐈𝟐,𝐣و  𝐈𝟏,𝐣که در آن 

 ام هستند. jو دوم در فاز 

دو بردار فوق با استفاده از های در گام بعد تفاوت موجود در داده

 شود:محاسبه می ]99[ مفهوم آنتروپی متقاطع

(4) CE𝑗 (𝐈𝟏,𝐣 𝐈𝟐,𝐣) = − ∑ 𝐈𝟏,𝐣

𝑁

𝑟=1

(𝑟) × log 𝐈𝟐,𝐣(𝑟) 

 = Nهای جریان در هر نیم سیکل است؛ یعنی تعداد نمونه Nکه در آن 

K/2 ،پنجره اطالعات شامل یک سیکل . برای محاسبه آنتروپی متقاطع

های جریان به طور لغزان حرکت کرده که در هر گام به اندازه نیم نمونه

در شرایط کار عادی شبکه، کند. به سمت جلو حرکت می  hTسیکل 

قدر مطلق شکل موج جریان در دو نیم سیکل متوالی مشابه یکدیگر 

𝐈𝟏,𝐣است؛ در نتیجه  = 𝐈𝟐,𝐣 در این حالت آنتروپی متقاطع محاسبه .

ی متفاوت، یکسان است. اما زمانی های داده( در پنجره4) شده از رابطه

خطی بودن و های غیردهد، ویژگیس باال رخ میکه یک خطای امپدان

های مثبت و منفی شده نامتقارن بودن باعث متفاوت شدن نیم سیکل

یابد. و مقدار آنتروپی متقاطع نسبت به حالت کار عادی افزایش می

در  ی نمونهبرای یک خطای امپدانس باالشکل موج آنتروپی متقاطع 

 ( نشان داده شده است. 4شکل )

( نشان داده شده است، آنتروپی متقاطع 4همانگونه که در شکل )

است و پس از  (11111) در حالت کار عادی عددی ثابت ولی غیر صفر

یابد. با وجود اینکه با تعریف می (11711) وقوع خطا، مقدار آن افزایش

توان این دو حالت را از هم تشخیص داد، اما این ستانه مییک مقدار آ

کار قابلیت تعمیم الگوریتم پیشنهادی را برای شرایط کاری و یا 

دهد زیرا در این شرایط، باید های توزیع مختلف کاهش میشبکه

مقادیر آستانه متفاوتی را لحاظ کرد. برای رفع این مشکل، در این مقاله 

این مؤلفه وقتی ظاهر  شود.لی خطا استفاده میاز مفهوم مؤلفه تحمی

های شود که خطایی در شبکه رخ دهد. مؤلفه تحمیلی خطا ویژگیمی

خاص خطا را دربر داشته و مستقل از مؤلفه حالت کار عادی است 

هر کمیت را می توان شامل دو مؤلفه  بر اساس تئوری جمع آثار، .]94[

( مؤلفه تحمیلی خطا. 2( مؤلفه حالت کار عادی و 1در نظر گرفت: 

توان به صورت مجموع شکل موج یک کمیت در حین خطا را می شکل

موج آن کمیت در حالت کار عادی و شکل موج تحمیلی خطا در نظر 

به  CESIتقاطع گرفت. بنابراین مؤلفه تحمیلی خطای سیگنال آنتروپی م

 شود:صورت زیر تعریف می

(1) CESI,𝑗(𝑘𝑇𝑠) = CEF,𝑗(𝑘𝑇𝑠) − CEN,𝑗(𝑘𝑇𝑠) 
 

 

به ترتیب سیگنال آنتروپی متقاطع در حین  CENو  CEFکه در آن 

برداری است. گام نمونه 𝑘خطا و در حالت کار عادی هستند. همچنین 

 ]94[ فیلتر دلتااستفاده از  CESIهای متداول محاسبه یکی از روش

است که در آن نسخه فعلی سیگنال از نسخه تأخیر یافته آن کاسته 

 شود:می

 
لفه تحميلی خطای سيگنال آنتروپی متقاطع. خطا مؤ(: 2شکل )

 ثانيه رخ داده است. 1/2در 
 

آنتروپی متقاطع حاصل از شکل موج جریان پست (: 1شکل )

 ثانيه رخ داده است. 1/2توزیع. خطا در 
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(6) CESI,𝑗(𝑘𝑇𝑠) = CE𝑗(𝑘𝑇𝑠) − CE𝑗(𝑘𝑇𝑠 − 𝑇𝑑) 

میزان تأخیر زمانی فیلتر دلتا است. مزیت استفاده از  𝑇𝑑که در آن 

مؤلفه تحمیلی خطا این است که مستقل از شبکه تحت مطالعه، مقدار 

با صفر بوده در حالی که با تقریباً برابر آن در حالت کار عادی برابر 

شود. این امر تعریف وقوع اختالل در شبکه، مقدار آن غیر صفر می

کند. شکل تر میهای مختلف را سادهبرای شبکهمقدار آستانه مناسب 

( مؤلفه تحمیلی خطای محاسبه شده از سیگنال آنتروپی متقاطع 1)

. بر اساس این شکل، مؤلفه تحمیلی خطا دهد( را نشان می4شکل )

دارای مقدار ثابت صفر است در حالی که  s 9/1قبل از وقوع خطا در 

 شود.میپس از وقوع خطا دارای مقداری غیر صفر 

اما مشکل این مؤلفه در مورد خطای امپدانس باال آن است که به 

های داده های حاصل از پنجرهدلیل تفاوت شکل موج نیم سیکل

مختلف، آنتروپی متقاطع پس از وقوع خطا دارای مقدار ثابتی نیست. 

شود که مقدار مؤلفه تحمیلی خطا در حین خطا حول این امر باعث می

شود. این امر  منفیو  مثبتدامنه آن مرتباً  نقطه صفر نوسان کرده و

از کند. برای رفع این مشکل، تشخیص وقوع خطا را برای رله دشوار می

شاخص آشکارسازی  شود.قدر مطلق مؤلفه تحمیلی خطا استفاده می

 CESIسیگنال  قدر مطلقخطای امپدانس باال به صورت بیشینه مقادیر 

 شود:بین سه فاز تعریف می

(7) HIFD = max(|CESI,𝑎|, |CESI,𝑏|, |CESI,𝑐|) 

( نشان 1را برای سیگنال شکل ) HIFD( شاخص 6شکل )

دهد. این شاخص به خوبی در حالت کار عادی دارای مقدار صفر می

بوده در حالی که پس از وقوع خطا، مقدار آن غیر صفر شده و غیر صفر 

توان با استفاده از یک مقدار آستانه ماند. بنابراین به آسانی میباقی می

HIFDth.وقوع خطا را از شرایط کار عادی تمییز داد ، 

ی امپدانس باال از دیگر رخدادهای تمييز خطا -1-5

 معمول شبکه

های آشکارسازی خطای امپدانس باال این های مهم روشیکی از چالش

است که رخدادهای متداول شبکه توزیع همچون کلیدزنی بارها و 

کنند های خازنی گذراهای مشابهی در شکل موج جریان ایجاد میبانک

شتباه رله شود. اما تفاوت این که این امر ممکن است منجر به عملکرد ا

رخدادها با خطای امپدانس باال در مدت زمان تداوم این گذراها است؛ 

کلیدزنی رخدادی کوتاه مدت است و پس از مدت زمان اندکی، گذراها 

شوند در حالی که خطای امپدانس باال رخدادی دائمی است برطرف می

ماند. برقرار می و تا زمانی که خطا برطرف نشود، معموالً قوس آن

دوام تتوان با تعریف یک مقدار آستانه برای مدت زمان بنابراین می

گذراها در شکل موج جریان، از عملکرد اشتباه رله جلوگیری کرد. از 

طرف دیگر، هر چند بارهای غیرخطی باعث ایجاد اعوجاج دائمی در 

های سیکلشوند، اما این گذراها معموالً در نیم ل موج جریان میکش

ه مقدار شاخص در حضور بارهای متوالی مشابه هستند؛ در نتیج

 .کوچک استخطی غیر

بنابراین الگوریتم پیشنهادی تنها در صورتی وقوع خطای امپدانس 

 هر دو شرط زیر برقرار باشند:کند که باال را تأیید می

(1) 
{
HIFD > HIFDth

𝑡event > 𝑡th
  →     HIF  

مقدار آستانه زمانی  𝑡thمدت زمان تداوم گذرا و  𝑡eventکه در آن 

باشند. مقادیر آستانه باید به دقت تشخیص خطای امپدانس باال می

انتخاب شوند تا عملکرد الگوریتم پیشنهادی تحت تأثیر قرار نگیرد. 

 شوند:مقادیر آستانه به صورت زیر تعیین می

(3) 
{

HIFDth = 𝑘𝑑 × HIFDN

𝑡th = 𝑘𝑡 × 𝑡N
 

به ترتیب مقادیر مؤلفه تحمیلی خطای آنتروپی  𝑡Nو  HIFDNکه در آن 

متقاطع در حالت کار عادی و مدت زمان تداوم گذراها برای رخدادهای 

برای افزایش قابلیت اطمینان  𝑘𝑡و  𝑘𝑑. از ضرایب هستندمعمول شبکه 

بینی نشده استفاده نهادی در زمان وقوع رخدادهای پیشروش پیش

 شود.می

 شنهادیروندنمای الگوریتم پي -1-1

( روندنمای الگوریتم آشکارسازی خطای پیشنهادی را نشان 7شکل )

گیری شده در برداری از شکل موج جریان اندازهدهد. ابتدا با نمونهمی

های یک سیکل تشکیل محل پست توزیع، بردار جریان شامل داده

ها، بردارهای شود. سپس با استفاده از مقادیر قدر مطلق این نمونهمی

دو نیم سیکل متوالی تشکیل شده و با استفاده از شاخص  جریان

گردد. در گام بعدی، مؤلفه آنتروپی متقاطع میزان تشابه آنها تعیین می

آن  قدر مطلقتحمیلی خطای سیگنال آنتروپی محاسبه شده و مقدار 

گردد. مقدار بیشینه این مقادیر بین سه فاز، شاخص استخراج می

د بود. اگر مقدار شاخص آشکارسازی از آشکارسازی وقوع خطا خواه

مقدار آستانه بیشتر شود، تایمر الگوریتم شروع به کار کرده و مدت 

زمان تداوم شاخص پیشنهادی در باالی مقدار آستانه را محاسبه 

نماید. اگر این مدت زمان از مقدار آستانه زمانی الگوریتم بیشتر می

و فرمان قطع یا هشدار شود، وقوع خطای امپدانس باال تأیید شده 

  گردد.ارسال می

 
لفه تحميلی خطای آنتروپی متقاطع. مؤ(: دامنه سيگنال 6شکل )

 ثانيه رخ داده است. 1/2خطا در 
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 نتایج مطالعات -1

این بخش به بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی در شرایط مختلف 

پردازد. به این منظور وقوع خطا و رخدادهای متداول شبکه توزیع می

با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب  IEEE هباس 19شبکه توزیع 

شود. همانگونه که پیش از این بیان شد، طول پنجره سازی میشبیه

شود. همچنین تأخیر زمانی داده برابر با یک سیکل در نظر گرفته می

به ترتیب  𝑡Nو  HIFDNگردد. مقادیر فیلتر دلتا نیم سیکل لحاظ می

و  باشندمی ms 61و  بار غیرخطی( )به دلیل در نظر گرفتن 16برابر با 

شوند. انتخاب می 1/1و  21/1نیز به ترتیب برابر با  𝑘𝑡و  𝑘𝑑ضرایب 

 ms 31و  21به ترتیب برابر با  𝑡thو  HIFDthبنابراین مقادیر آستانه 

 هستند.

 مطالعه موردی اول: خطای امپدانس باال -1-3

در ابتدا با استفاده از مدل ارائه شده در بخش دوم، یک خطای 

به عنوان گره نزدیک به پست  699و در گره  cامپدانس باال در فاز 

دهد. ثانیه رخ می 9/1شود. این خطا در زمان سازی میتوزیع شبیه

( نشان داده شده است. عدم تغییر قابل 1نتایج مطالعات در شکل )

ن پست توزیع در حین خطا مشهود است. اما در توجه در دامنه جریا

افزایش یافته و  2/917هنگام وقوع خطا، دامنه شاخص پیشنهادی به 

کند. همچنین این شاخص تا زمان رفع خطا، از مقدار آستانه تجاوز می

ماند. در نتیجه الگوریتم پیشنهادی این باالتر از مقدار آستانه باقی می

 دهد.میمپدانس باال تشخیص پدیده را به عنوان خطای ا

برای ارزیابی عملکرد شاخص پیشنهادی هنگام وقوع خطاهای دور 

 612از پست توزیع، یک خطای امپدانس باال در فیدر تکفاز باس 

سازی خطای مبتنی بر ( شاخص آشکار3شود. شکل )سازی میشبیه

خطا از پست توزیع دور  محل دهد. با آنکهرا نشان می آنتروپی متقاطع

شاخص در قبل و در حین خطا کامالً با هم متفاوت  است، اما مقدار

است. در نتیجه الگوریتم پیشنهادی قادر است این دو شرایط کاری را 

از یکدیگر تمییز دهد. همچنین با توجه به تداوم گذراها در حین خطا، 

الگوریتم پیشنهادی این رخداد را به عنوان یک خطای امپدانس باال 

  کند.گذاری مینشانه

 العه موردی دوم: کليدزنی بارمط -1-5

همانگونه که پیش از این اشاره شد، یک الگوریتم آشکارسازی خطای 

امپدانس باالی مناسب باید عالوه بر قابلیت تشخیص این نوع خطا، 

نباید در هنگام وقوع رخدادهای کلیدزنی معمول شبکه دچار عملکرد 

دی در حین وقوع اشتباه شود. در این سناریو عملکرد الگوریتم پیشنها

 

 
 خطای : جریان پست توزیع و شاخص آشکارسازی(9)شکل 

 611 پيشنهادی هنگام وقوع خطا در باس

 
 625هنگام وقوع خطا در باس : شاخص پيشنهادی (7)شکل 

 

n=0  شمارنده بازنشانی

شروع

نمونه برداری از شکل موج جریان پست

از روی شکل موج جریان 2Iو   1I بردارهای تشکيل

(6) رابطه از متقاطع آنتروپی خطای تحميلی مؤلفه محاسبه

محاسبه قدر مطلق سيگنال مؤلفه تحميلی خطای 
آنتروپی متقاطع

thHIFD> HIFD  

n=n+1 شمارنده

tht>  hnT

HIF وقوع هشدار سيگنال قطع یا ارسال

پایان

بلی

بلی

خير

خير

(4)محاسبه آنتروپی متقاطع از رابطه 

 
(: روندنمای الگوریتم آشکارسازی خطای امپدانس باالی 9شکل )

 پيشنهادی
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های توزیع است، ترین رخداد معمول در شبکهکلیدزنی بار که متداول

گردد. بدین منظور بزرگترین بار شبکه یعنی بار سه فاز ارزیابی می

شود. نتیجه این مطالعه وصل می s 9/1در لحظه  671متصل به باس 

( نشان داده شده است. در لحظات اول پس از وقوع خطا، 11در شکل )

𝐈𝟏 ≠ 𝐈𝟐  ؛ در نتیجه مقدار شاخص آشکارسازی خطا به مقدار قابل توجه

یابد. اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، این افزایش می 1111

گردد زیرا شبکه به حالت پایدار شاخص به زیر مقدار آستانه بر می

های متوالی جریان مجدداً زیاد سیکل مبرگشته و میزان تشابه نی

نوان خطای شود. بنابراین الگوریتم پیشنهادی این رخداد را به عمی

 دهد. تشخیص نمی امپدانس باال

 مطالعه موردی سوم: کليدزنی بانک خازنی -1-1

هدف این سناریو ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی هنگام کلیدزنی 

های توزیع تجهیزات متداول شبکه های خازنی است که از جملهبانک

کنند. به این بوده و گذراهای مشابه با خطای امپدانس باال ایجاد می

از  s 9/1در لحظه  611( نصب شده در باس cمنظور خازن تکفاز )فاز 

شود. شاخص آشکارسازی پیشنهادی در این حالت در شبکه جدا می

سازی رخص آشکا( نشان داده شده است. علیرغم افزایش شا11شکل )

در حدود  شاخص در باالی مقدار آستانه، مدت زمان تداوم، 7/439به 

ms 91  است که از مقدار𝑡th  این رخداد به عنوان کمتر است. در نتیجه

الزم به ذکر است که  شود.گذاری نمیخطای امپدانس باال نشانه

الگوریتم پیشنهادی در زمان کلیدزنی فیدر و منابع پراکنده و وقوع 

کند که به دلیل کمبود و بیشبود ولتاژ نیز به اشتباه عمل نمی

 شود.محدودیت تعداد صفحات از ارائه نتایج آن اجتناب می

 مقایسه با کارهای گذشته -1-1

شکارسازی های آدر این قسمت عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم

موجک  خطای مبتنی بر تحلیل طیف فرکانسی و محاسبه انرژی ضریب

گردد. بدین منظور عملکرد هر روش در دو حالت حضور مقایسه می

شود. بار دانس باال بررسی میارهای غیرخطی و وقوع خطای امپب

است که به  kV 6/9و ولتاژ  kW 611با توان  DCخطی یک بار غیر

 شودمتصل می 692به باس  و یک ترانس پالس 6واسطه یک مبدل 

سازی شبیه a. خطای امپدانس باال نیز در همین باس و در فاز ]1[

این است  ]11[گردد. مبنای عملکرد الگوریتم ارائه شده در مرجع می

جریان فاز معیوب از  THDکه در هنگام وقوع خطای امپدانس باال، 

 این ( عملکرد12جریان سه فاز بیشتر است. شکل ) THDمتوسط 

این  دهد. همانگونه کهرخطی نشان میالگوریتم را در حضور بار غی

متوسط سه فاز چه قبل از خطا و چه بعد از  THD دهد،یمشکل نشان 

فاز معیوب بزرگتر است که نتیجه آن عدم توانایی این  THDخطا از 

روش در آشکارسازی خطای امپدانس باال در حضور بارهای غیرخطی 

کند بر این اساس عمل می ]11[باشد. روش پیشنهادی در مرجع می

رمونیک سوم جریان بزرگتر از که در حین خطای امپدانس باال، ها

های سوم و گیری هارمونیکهارمونیک پنجم جریان است. اما اندازه

دهد که در ( نشان می19پنجم جریان نشان داده شده در شکل )

چه در  ارمونیک سومهی شده، دامنه زساشبیه حضور بار غیر خطی

است در حالی که دامنه  A 9در حدود  قبل و چه در بعد از وقوع خطا

 ]11[در نتیجه روش مرجع  باشد.می A 91هارمونیک پنجم در حدود 

قادر به تشخیص صحیح خطای امپدانس باال در حضور بار غیرخطی 

را نشان  ]27[( عملکرد روش ارائه شده در مرجع 14. شکل )باشدنمی

کند. دهد که بر اساس محاسبه انرژی ضریب موجک کار میمی

نگونه که در این شکل نشان داده شده است کلیدزنی بار غیرخطی هما

در  موجکشوند که انرژی ضریب و وقوع خطای امپدانس باال باعث می

هر دو حالت پس از وقوع خطا افزایش یافته اما هیچکدام به مقدار 

گردند؛ در نتیجه تمییز آنها از یکدیگر مشکل است. پیش از خطا بر نمی

( عملکرد روش پیشنهادی را هنگام وقوع خطای 11در نهایت شکل )

دهد. همانگونه که امپدانس باال در حضور بار غیرخطی نشان می

شود، مقدار شاخص آشکارسازی خطا در حضور بار مشاهده می

 غیرخطی پیش از خطا کمتر از مقدار آستانه است اما پس از وقوع خطا

کند. همچنین میتجاوز  از مقدار آستانه افزایش یافته و 191تا حدود 

 HIFDthبیش از مقدار آستانه تا زمان رفع خطا  شاخص پیشنهادی

در حضور بارهای قادر است  . بنابراین روش پیشنهادیماندباقی می

 نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. غیرخطی

 

 

 
 693دی هنگام کليدزنی بار در باس : شاخص پيشنها(32)شکل 

 

 
 633: شاخص پيشنهادی هنگام کليدزنی خازن در باس (33)شکل 
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 گيرینتيجه -2

برای آشکارسازی خطای  زمان حوزه مبتنی بر در این مقاله یک روش

 کاراساس پایش شکل موج جریان پست  امپدانس باال ارائه شد که بر

عدم در این روش با استفاده از مفهوم آنتروپی متقاطع، میزان کند. می

دو ویژگی عدم  تشابه دو نیم سیکل متوالی جریان پست حاصل از

 یکمّخطای امپدانس باال  تقارن و غیرخطی بودن شکل موج جریان

سازی الگوریتم پیشنهادی در شرایط کاری شود. برای تسهیل پیادهمی

آنتروپی  سیگنالمؤلفه تحمیلی خطای  قدر مطلقمقدار گوناگون، 

همچنین  .گرددبه عنوان شاخص آشکارسازی خطا محاسبه میمتقاطع 

رخدادهای کلیدزنی متداول شبکه  ازبرای تمییز خطای امپدانس باال 

توزیع، مدت زمان تداوم گذراهای حاصل از رخداد نیز به عنوان قید 

نیازی  مزیت روش پیشنهادی این است که الگوریتم لحاظ شده است.

و متقارن هارمونیکی  هایمؤلفه محاسبات یا های آموزشی وبه داده

نتایج  .کندمی نداشته و در حضور بارهای غیرخطی نیز به خوبی کار
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