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یابی خطا در خطوط ای برای مکان، روشی تک پایانهاین مقاله —چکیده 

نماید. در روش پیشنهادی، شبکه انتقال ترکیبی )هوایی/ کابلی( ارائه می

یه ، جهت شناسایی بخش و ناح1(LVQنتیزاسیون برداری )ایادگیری کو

خطا استفاده شده است. همچنین دیاگرام بیولی و ضرایب موجک مد 

های هوایی ولتاژ، برای تعیین مکان خطا به کار رفته است. ورودی

، از انرژی نرمالیزه شده ولتاژ و جریان بعد از LVQ یکنندهبندیدسته

آیند. روش پیشنهادی بر روی یک خط انتقال ترکیبی خطا بدست می

شده  سازیپیاده EMTP_RVنرم افزار  در KV 032لی( )هوایی/ کاب

کننده در روش پیشنهادی بندیاست. طبق نتایج بدست آمده دقت دسته

باشد. عملکرد روش پیشنهادی به ازای شرایط مختلف خطا بسیار باال می

های متفاوت شروع ع خطا، زاویهانواهای مختلف خطا، شامل موقعیت

ها سازیطا بررسی شده است. نتایج شبیههای مختلف خخطا و مقاومت

دقت باالی روش پیشنهادی و عدم وابستگی آن به نوع خطا را نشان 

  .دندهمی

؛ امواج سیار؛ خط انتقال ترکیبی؛ یابی خطامکان —های کلیدی واژه

LVQ. 

 مقدمه   .1

های ژیبا رشد سریع تقاضای انرژی الکتریکی و اتصال منابع انر

                                                        
1learning vector quantization 

کابلی( ی/خطوط انتقال ترکیبی )هوای تعداد رسانی،ی برقهپذیر به شبکتجدید

 به سرعت در حال افزایش است. 

خطاهای رخ خطوط انتقال انرژی در معرض انواع خطاها قرار دارند. 

افتادن  صاعقه،عواملی همچون برخورد داده در خطوط هوایی ناشی از 

های زمینی کابل. خطاهایی که در می باشدبرف و یخ  گرفتگی یامه  ،درختان

دیدگی سیبها بدون آهند شامل خطاهای سری در اثر بریدگی کابلدرخ می

 باشند. عایق و خطاهای موازی در اثر از بین رفتن عایق می

های ی روشیابی خطا در خطوط انتقال به دو دستههای مکانروش

ر روش دشوند. های مبتنی بر امواج سیار تقسیم میمبتنی بر امپدانس و روش

گیری شده در یک پایانه به جریان اندازهامپدانسی با استفاده از نسبت ولتاژ 

گیری شده با فاصله محل ه خطی بودن رابطه امپدانس اندازهخط و با توجه ب

استفاده از روش گردد. گیری، مکان خطا تعیین میاندازه خطا تا محل

مراجع زیادی  ی، دریابی خطا در خطوط انتقال هوایامپدانسی برای مکان

روش در خطوط این استفاده از مشکل اصلی  .[1-4] استبررسی شده 

انتقال ترکیبی، نامساوی بودن امپدانس توالی مثبت و صفر در دو بخش 

)کابل یا خط  بخش خطا شناساییاز طرفی  [.5-7] باشدهوایی و کابلی می

یک چالش مهم در  یابی مبتنی بر امپدانسبا استفاده از روش مکان هوایی(

 [.8] تعیین محل خطا در خطوط ترکیبی است

ین و دقیقترین روش ج سیار، سریعتراموا یابی خطا مبتنی برمکانروش 

، یابیروش مکاناین استفاده از  یابی خطا است.های مکاندر میان تکنیک

[. از 9] باشدج سیار بعد از وقوع خطا میاموامعموأل نیازمند آشکارسازی 

های ارائه شده برای آشکارسازی امواج سیار، استفاده از ترین روشاییابتد
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[. استفاده از 11] ضریب همبستگی بین موج اولیه و موج منعکس شده است

جهت استخراج اطالعات موج گذرا، برای  2(DWTموجک گسسته )تبدیل 

[ ارائه شده است. یک روش تک 11یابی خطای خط انتقال هوایی در ]مکان

یابی خطا مبتنی بر امواج سیار با استفاده از تبدیل موجک ای مکاننهپایا

 های جریان نوری[ ارائه شده که در آن، مبدل12گسسته و پیوسته در ]

MHz 1225 [ ولتاژ گذرا و 13] اند. درهای گذرا به کار رفتهبرای ثبت جریان

ن بردار ی ماشیکننده بندی[ جریان گذرا به عنوان ورودی دسته14] در

جهت تشخیص بخش خطا در خطوط جبران سازی شده  SVM3پشتیبان 

[ وابسته به نوع 14]و  [13های ارائه شده در ]سری بکار رفته است. روش

یابی خطا در خطوط ای مکانباشند. یک روش تک پایانهخطا می

[ ارائه شده است که از تغییرات 15] ترکیبی مبتنی بر امواج سیار درانتقال

در ریته ولتاژ امواج سیار برای تشخیص بخش خطا استفاده کرده است. پال

برای یک سیستم یابی خطا مبتنی بر موج سیار ، یک الگوریتم مکان[11]

شناسایی  انتقال شامل خط هوایی و کابل زیرزمینی، پیشنهاد شده است.

انجام شده ولتاژ مودال،  یتبدیل موجک گسستهضرایب به کمک  بخش خطا

 بدلیل برای مکانیابی خطا استفاده گردیده است. دیاگرام بیولیسپس از . است

 هوایی های نظیر خطوط انتقالتوپولوژیدر یابی خطا پیچیدگی مساله مکان

ان سازی شده با خازن خطوط انتقال جبر و های زیرزمینیهمراه با کابل

توجه یابی خطا، استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقاء دقت مکان، سری

، استفاده از [17]بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در 

یابی خطا در خط انتقال تک مداره و دو مداره برای مکان شبکه عصبی

 هارمونیک اصلی و و DCی مولفه در این روش به کمک پیشنهاد شده است.

شده  یابی خطا پرداختهمکانو شبکه عصبی به  فازسه  سوم ولتاژ و جریان

یابی خطا برای مکان تطبیقیفازی  -یک روش شبکه عصبی [18]در است. 

ی هابکار رفته است و از مولفه )هوایی/ کابلی( ترکیبیدر یک سیستم انتقال 

برای تعیین محل خطا های پس از خطا فرکانسی غالب ولتاژها و جریان

اند فاده نمودههایی که از روش امواج سیار استاکثر مقاله است. دهشاستفاده 

ی کوچک، دچار اشتباه های نزدیک باس و زوایای شروع خطابه ازای خطا

 شوند.می

ای مبتنی بر امواج سیار، برای تعیین در این مقاله یک روش تک پایانه

است.  )هوایی/ کابلی( ارائه شده محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی

گیرد. جک انجام میاستخراج اطالعات گذرای ولتاژ، توسط تبدیل مو

برای شناسایی بخش و ناحیه خطا استفاده  LVQهمچنین از شبکه عصبی 

شده است. اطالعات گذرای ولتاژ و جریان سه فاز و مد زمین ولتاژ و جریان 

                                                        
2discrete wavelet transform 
3 support vector machines 

شوند. به کمک دیاگرام بیولی در نظر گرفته می LVQ هایبه عنوان ورودی

شود. روش محاسبه میو ضرایب تبدیل موجک مد هوایی ولتاژ، محل خطا 

به ازای  EMTP_RV پیشنهادی برای تعیین محل خطا با استفاده از نرم افزار

خطا  شرایط مختلف مانند مقاومت خطا، زاویه شروع خطا، نوع خطا و محل

در مقایسه با سایر مراجعی که از  ی سیستم مورد مطالعه تست شده کهبر رو

بسیار اند، از حساسیت فاده نمودهبر امواج سیار استیابی مبتنی روش مکان

کمتری به ازای خطاهای نزدیک باس و خطاهایی با زاویه شروع کوچک 

 برخوردار است.

 مبتنی بر امواج سیار خطایابی اصول مکان .0

طاها، های سیار در خطوط انتقال قدرت ناشی از حوادثی نظیر خموج

طریق امپدانس از موج سیار جریان باشند. عملیات کلیدزنی و صاعقه می

باشد. این ارتباط بین ولتاژ مرتبط میسیار به موج  cZمشخصه خط، یعنی 

یی های ولتاژ و جریان در تمامی نقاط در طول خط به جز ناپیوستگیهاموج

ی خطا وجود دارد. در هاو مکان هوایی و کابل زمینی خطاتصال نظیر نقاط 

 یهاشود؛ موجتقسیم می ها، موج سیار به دو بخشتمامی این ناپیوستگی

[. در زیر روابط ولتاژ و جریان یک خط 19] روی پیشهاو موج روپس

 انتقال بدون تلفات آمده است. 

 ( , ) ( ) ( )
x x

V x t t t 
 

      )1( 

 
1

I( , ) ( ) ( )
x x

x t t t
Zc

 
 

 
 
 

      )2( 

 برابر  کهسرعت انتشار موج در خط انتقال بدون تلفات است  vکه در آن 
1

LC
 باشندرو میرو و پیشبه ترتیب امواج سیار پس v +و  v - باشد ومی

[18 .] 

 متقابل اثرات ینتیجه در فاز، هر درهای قدرت سه فاز، در سیستم

 کالرک تبدیل. دارند وجود القایی ولتاژهای فازها، سایر با الکترومغناطیسی

 فاز سه مسائل کردن دکوپله برای شده استفاده هایتبدیل ترینرایج از ییک

 .[19] است مجزا تکفاز مساله سه به

 V( , ) . ( , t)x t T V xm  )3( 
 I( , ) .I ( , t)x t T xm  )4( 
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 و ه فازس ولتاژ و جریانبه ترتیب    I ,Vماتریس تبدیل کالرک است و Tکه 

m,V mI [. با پردازش 21] باشندها میهای مودال آنبه ترتیب مولفه

توان بر مشکالت های ولتاژ و جریان به کمک تبدیل موجک میسیگنال

مبتنی بر امواج سیار غلبه نمود. در حقیقت به دلیل  یتعیین محل خطا

ز خطا به راحتی قابل های این تبدیل، تغییرات ناگهانی امواج ناشی اویژگی

 تشخیص خواهد بود.

 (LVQ) برداری کوانتیزاسیون یادگیری شبکه .3

 به همکاران و کوهنن توسط ابتدا (LVQ) برداری کوانتیزاسیون یادگیری

 کننده یادگیریبندیدسته اساس. شد الگوها معرفی بندیکالس منظور

 محاسبه و همسایگی تریننزدیک روش بر مبتنی برداری، کوانتیزاسیون

های روشی برای آموزش الیه LVQدر حقیقت  .است اقلیدسی فاصله

( 1در شکل ) LVQی شبکه ساختارباشد. رقابتی به صورت نظارت شده می

 .[21]نشان داده شده است

 
 

 .LVQ[01] ی ساختار شبکه: 1شکل 

 

ی رقابتی باشد. الیهی میرقابتی و خطورودی، الیه،  سهاین شبکه دارای 

 ،ی خطیبندی کند و در نهایت الیههای ورودی را دستهگیرد تا برداریاد می

های هدف تعیین شده توسط کاربر انتقال ی رقابتی را به دستههای الیهکالس

 .[21]استفاده شده است   LVQ 2.1و LVQ1در این مطالعه از  دهد.می

ط انتقال یابی خطا در خطوروش پیشنهادی مکان .4

 ترکیبی

ای مبتنی بر امواج سیار برای تعیین در این مقاله یک روش تک پایانه

محل خطا در یک خط انتقال ترکیبی )هوایی/ کابلی( ارائه شده است. در این 

شود در برای شناسایی بخش و ناحیه خطا استفاده می LVQمقاله از شبکه 

زمانی رسیدن امواج سیار به نتیجه نسبت به خطاهای احتمالی ناشی از تاخیر 

ویژه برای خطاهای نزدیک وسط خط، نوع خطا و مقاومت خطا حساس 

 باشد. روش پیشنهادی شامل چهار مرحله زیر است:نمی

 ی های شبکهتعیین ورودیLVQ 
 کابل یا خط هوایی( توسط  تعیین بخش خطا(

 .  LVQیکنندهبندیدسته

 وم کابل و یا بخش اول به دست آوردن نیمه خطا )بخش اول یا د
 های دیگرLVQ یا دوم خط هوایی( به کمک 

 استفاده از دیاگرام بیولی برای تعیین محل خطا 

ها ،موقعت توجه شود که هر توپولوژی شبکه )آرایش مختلف دکل

های متفاوت کابل و خط هوایی( نیازمند آموزش مختلف فازها، طول

 باشد.ها میLVQ جدیدی برای 

 LVQی شبکهبردار ورودی  .4.1

از تبدیل مودال جهت بدست آوردن مد هوایی و مد زمینی ولتاژ سه فاز  

( VKE) انرژی ولتاژشود. به این ترتیب شده استفاده می خط انتقال ترانسپوز

، ( بعد از خطا به مدت یک سیکل فرکانس اصلی شبکهKIE) و انرژی جریان

 شوند:طبق روابط زیر محاسبه می

 
1

2

0

( )
M

VK K

m

E V m




   )1( 

 
1

2

0

( )
M

IK K

m

E I m




   )7( 

در آن که , , ,0k a b c  وM ها در یک سیکل فرکانس اصلی تعداد نمونه

طبق  ،LVQبردار ورودی  های ولتاژ و جریان به عنواننرژیهمچنین ا است.

  شوند.میروابط زیر نرمالیزه 

 
0

VK
VK

Va Vb Vc V

E
E

E E E E


  
 )8( 

 
0

IK
IK

Ia Ib Ic I

E
E

E E E E


  
 )9( 

شوند که در آن هر ذخیره می N×8 های آموزش در یک ماتریسداده

  Nباشد.ی یک ویژگی و هر سطر آن یک نمونه آموزش میستون نماینده

و زوایای  های متفاوتتعداد سناریوهای مختلف )انواع خطا، مقاومت خطا
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 های مختلف خطا( است.مختلف شروع خطا و محل

 

 LVQشخیص بخش خطا به کمک ت .4.1
 1LVQتوسط شود. انجام می 1LVQشناسایی بخش خطا توسط 

توان مشخص نمود که خطا در خط هوایی رخ داده است یا کابل می

 ”positive“ یها را در دو دستهدر این حالت اگر داده. زمینیزیر

جدول مطابق  را بندیهای دستهداده توانمیدر نظر بگیریم   ”negative“و

 گروه جای داد. 4در  ،(1)

 (TP,FP,FN,TN) گروه 4ها در تقسیم بندی داده -1جدول 
 کابل زمینی خط هوایی 

 True Positive (TP) False Positive (FP) خط هوایی

 False Negative (FN) True Negative (TN) کابل زمینی

 

به طور صحیح که  هادرصدی از دادهیعنی ”TP“ ( به طور مثال1جدول )در 

یعنی درصدی از ”FP“ د و انتشخیص داده شده های خط هواییداده ءجز

. اندشده بندیطبقههای خط هوایی داده به عنوانها که به طور نادرست داده

. این چهار است  FP+TN=100%و TP+FN=100%مشخص است که 

 بندیطبقهصادق است. هدف مدل  بندیطبقههای وضعیت برای همه مدل

 )ROC(سیستم  مشخصه عملکردی .)FN , FP(حداقل کردن خطاهاست 
 .آیدبدست می (11) ( و11رابطه )توسط دو 4

 
TP

Sensitivity
TP FN




 )11( 

 
TN

Specificity
FP TN




 )11( 

 شناسایی نیمه خطا .4.0

 2LVQ 3 برای شناسایی نیمه خطا در بخش خط هوایی وLVQ  برای

معرفی شده در  هایبخش کابلی توسط ورودی خطا در شناسایی نیمه

د. دیاگرام تشخیص بخش و نیمه خطا در نشوهای قبل آموزش داده میبخش

ها را مطابق توان دادهدر این بخش نیز می ( نشان داده شده است.2شکل )

 بندی نمود.طبقه 124بخش 

 تعیین محل خطا .4.3

                                                        
4 Receiver operating characteristic 

خطا  محل ،مشخص گردید LVQزمانی که بخش و نیمه خطا توسط 

محاسبه توان توسط ولتاژ مد هوایی تبدیل یافته )توسط تبدیل موجک( را می

های سیار ایجاد شده تشریح کننده انعکاس و تجزیه موج بیولینمودار  نمود.

در نیمه اول و نیمه دوم خط، در شکل رخ داده  یوسط حاالت گذرای خطات

شود، میمشاهده شکل این همانطور که در  .[22] نشان داده شده است (3)

هایی در نیمه اول خط، دو موج سیار ابتدایی، موج رخ داده برای خطای

 اند.خطا منعکس شده یهستند که از نقطه

LVQ 1

ه   ری   ص 
LVQ  3

ع    ،ر 
LVQ 2

ی ،   یر 

ی     یر 

ی ،   یر 

ی     یر 

1

0

1

0

1

0

 
 دیاگرام تشخیص نیمه خطا: 0شکل 

 
 [00]دیاگرام بیولی برای خطا در نیمه اول و دوم خط انتقال : 3شکل 

مربع  (t)بین دو پیک اول  زمانی گیری تاخیراندازه از این رو، با

 شود:می، مکان خطا به صورت زیر محاسبه (2WTC) یب تبدیل موجکاضر

 
.

2

t
x

 
  )11( 

اگر خطا در نیمه دوم خط رخ داده باشد، موج سیار دوم، موجی است 

ا با استفاده از که از سمت دورتر، منعکس شده است. از این رو، مکان خط

 شود:میرابطه زیر محاسبه 

 
.

2

t
x L

 
   )11( 

 های انتشار در خطوط انتقال هوایی و زمینی متفاوتند،از آنجا که سرعت

محل خطا برای اتصالی در نیمه اول و دوم کابل و اتصالی در نیمه اول و 

 آید.( بدست می2دوم خط هوایی مطابق جدول )

 ال ترکیبی )هوایی/ کابلی(قتعیین مکان خطا در خط انت -0جدول 
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 محل خطا ی خطاناحیه بخش خطا

 خط هوایی
. نیمه اول

2

line t
x

 
 

. نیمه دوم

2

line

L

t
x L

 
  

 کابل زمینی
 نیمه اول

 .

2

cable

L

t
x L

 
  

 نیمه دوم
 .

2

cable

L C

t
x L L

 
   

به ترتیب سرعت انتشار موج در کابل زمینی و خط هوایی  line v و cable vکه 

کابل زمینی نیز به ترتیب طول خط هوایی و طول  CL و LLهستند و 

یابی خطا در خط ( دیاگرام روش پیشنهادی برای مکان4در شکل ) باشند.می

 انتقال ترکیبی نشان داده شده است.

قغ  

                                  EMTP_RV

                                                              
             ( )

                   LVQ             (    )

              
     1LVQ 

     

    

                  

               
      3LVQ 

               
      2LVQ 

       
    

       
    

       
           

   

                                  (   )

 
 یابی خطای پیشنهادیدیاگرام روش مکان: 4 شکل

 و سیستم مورد مطالعه نتایج شبیه سازی .5

روش پیشنهادی برای تعیین محل خطا بر روی خط انتقال ترکیبی  

پیاده  EMTP_RVافزار کیلو ولت در نرم 231و  Hz51)هوایی/ کابلی( 

است.  ( آمده5نتقال در شکل)شده است. دیاگرام تک خطی این خط اسازی 

  mile CL 20=طول کابل زمینیو  mile  =100LLطول خط هوایی

گیری در ابتدای خط هوایی است. محل نصب دستگاه اندازه Mباشند. می

 یکبرداری به علت افزایش دقت و رزولوشن تبدیل موجک، فرکانس نمونه

 CT,CVT هایاتورمگاهرتز در نظر گرفته شده است. استفاده از ترانسفورم

برداری باالیی به علت باند فرکانسی محدودی های نمونهدر چنین فرکانس

[. اما با پیشرفت تکنولوژی ادوات 23] باشدکه دارند تقریبا غیر ممکن می

امکان استفاده از چنین های نوری الکترونیک قدرت و ساخت ترانس

ست. در این مقاله از برداری باالیی امکان پذیر شده اهای نمونهفرکانس

های ولتاژ و برای استخراج اطالعات گذرای سیگنال db4موجک مادر 

 استفاده شده است.

 

 

 

 

 

[ و 24ر مراجع ]طالعات مربوط به خط هوایی و کابل زمینی به ترتیب دا  

های وابسته به نی از مدلبرای خط هوایی و کابل زمی[ آمده است. 25]

سرعت مد هوایی امواج  EMTP_RVنرم افزار . فرکانس استفاده شده است

51.85سیار برای خط هوایی 10 mi
s برای کابل زمینی  و

50.99 10 mi
s سناریوهای مختلف شامل انواع  .محاسبه نموده است

 11فاز به زمین، سه فاز و سه فاز به زمین ) فاز، دو خطاهای تکفاز، دو

زاویه شروع ، حالت( 3) اهم 11، 21، 125های خطای مقاومت ،(تحال

 ،%31، %21، %11 های خطایو مکان حالت( 3) درجه 151، 35، 11خطای 

 1782که در مجموع شامل  حالت( 18خط هوایی و کابل زمینی ) %91و  ...

هر در  .شده است شبیه سازیبرای ارزیابی روش پیشنهادی  ،باشدمی حالت

ی به عنوان دادهها درصد داده 71مورد استفاده،  LVQی عصبی شبکهسه 

 validationی درصد داده 11ی تست و درصد به عنوان داده 21، آموزش

 اند.در نظر گرفته شده

زاویه شروع  با (AB) دو فازخطای  شودفرض می در سناریوی زیر

در این حالت . رخ دهد در خط هوایی Sمایلی باس  21در درجه 35خطای 

ی وجود خطا در خط هوایی شود که نشان دهندهمی 1 برابر 1LVQ خروجی

ی وجود خطا در شود که نشان دهندهمی 1برابر  2LVQ است و خروجی 

زمان رسیدن امواج سیار به محل نصب دستگاه  .نیمه اول خط هوایی است

رستنده با استفاده از مربع ضرایب تبدیل موجک در باس ف (M) گیریاندازه

 ( نشان داده شده است.1در شکل) 2در مقیاس  WTC)2(مد هوایی ولتاژ 

 
 

شامل خط  KV 230( : خط انتقال 5شکل )

 [3]هوایی و کابل زمینی
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( : مربع ضرایب تبدیل موجک ولتاژ مد 6شکل )

مایلی  22 در ABبرای خطای  2در مقیاس  هوایی

 Sباس 

ی هتعیین محل خطا در نیمی مطابق رابطه ،، محل خطااین سناریوبرای 

 شود.محاسبه می ،(2جدول ) دراول خط هوایی 
5 61.85 10 216 10

19.98 mile
2

x
  

  

( %E برای ارزیابی دقت روش پپیشنهادی در تعیین مکان خطا، درصد اشتباه )

 شود.ی زیر محاسبه میاز رابطه

%E 100

calculated actuald d

L


  

 در تعیین مکان خطا برابر است با: باه  این سناریودرصد اشت

19.98 20
%E 100 0.01667

120


   

 خطا یابیاثر پارامترهای موثر در مکان .5.1
پارامترهای مختلف را در شناسایی بخش و ناحیه خطا ( تاثیر 3جدول )

 .دهدیابی خطای پیشنهادی نشان میدر روش مکان را همچنین مکان خطا و

 شناسایی بخش و ناحیه خطا و مکان آنبررسی عوامل موثر در  -3جدول 

 خطا
1LVQ 2LVQ 3LVQ 

فاصله 

 تخمینی

 اشتباه

)%( 

 (11و  21،  121مقاومت خطا بر حسب اهم ) 

هوایی
 5در  a-g خطا  

مایلی 

15FIA  

1 1 - 4281 1211 

کابل زمینی
در  a-b خطا  

مایلی  119

250FIA  

1 - 1 119215 1212 

 (311و  81،  35،  5جه ) زاویه شروع خطا بر حسب در

هوایی
در  a-c-g خطا 

 مایلی  41

Ω= 20  fR 

1 1 - 45288 1212 

کابل 

زمینی
در  b-g خطا  

 مایلی  117

Ω = 20  fR 

1 - 1 117213 12125 

 انواع خطاهای ) تکفاز ، دو فاز و سه فاز(

هوایی
مایلی  93در  خطا 

130FIA  
Ω = 20  fR 

1 1 - 92297 12125 

کابل زمینی
 115در  خطا  

مایلی 

35FIA  
Ω = 20  fR 

1 - 1 114275 12125 

، زاویه شروع خطا و نوع خطا بر روی مقاومت خطا(، 3جدول ) طابقم

این حال، گذارند. با خطا مبتنی بر امواج سیار تاثیر مییابی های مکانروش

های نرمالیزه شده این تاثیر بشدت ه از ورودیدر روش پیشنهادی با استفاد

 یابد.کاهش می

 بندی پیشنهادیدقت روش طبقه .5.0
( دقت روش پیشنهادی برای شناسایی بخش و ناحیه خطا 4در جدول )

نشان داده شده است. همچنین دو پارامتر موثر LVQ2.1  و LVQ1توسط 

برای ( 11( و )11توسط روابط )ی عملکردی سیستم تعیین مشخصه برای

 محاسبه شده است.ها  LVQهر یک از 

 بندی پیشنهادیدقت روش طبقه -4جدول 

Accuracy (%) Sensitivity (%) Specificity (%) 

1LVQ بندیروش طبقه 

6.89 6.89 66 LVQ 1  روش

پیشنها

 6689 6699 6699 دی
LVQ 

2.1 

 [.مرجع ] - - .6.9

2LVQ بندیروش طبقه 

6.899 6.86 6.89 LVQ 1  روش

پیشنها

 6689 6.99 66 دی
LVQ 

2.1 

 [.مرجع ] - - 6.99

3LVQ بندیروش طبقه 

6986 6989 6.89 LVQ 1  روش

پیشنها

 6689 6.96 66 دی
LVQ 

2.1 

 [.مرجع ] - - 6.59
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برخوردار  LVQ1از دقت باالتری نسبت به  LVQ 2.1(، 4طابق جدول )م

در  شناسایی بخش ش پیشنهادی [، رو8]همچنین در مقایسه با مرجع  است.

دارای دقت بیشتری به خصوص برای  ،LVQ 2.1با استفاده از و ناحیه خطا 

 . های کابل زمینی استدادهطبقه بندی 

 گیرینتیجه .6

ای مبتنی بر امواج سیار و تبدیل موجک پایانهدر این مقاله از روش تک

استفاده شد. ابلی( )هوایی/ کبرای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی 

ولتاژ  شده یزههای نرمالبا ویژگی LVQشبکه بخش و نیمه خطا نیز از طریق 

های مختلف، قابلیت و دقت سازی . نتایج شبیهمشخصص گردید و جریان

  LVQ1و برای   %99 ودحد در  LVQ 2.1که برای  باالی روش پیشنهادی

خطا، مقاومت خطا و را به ازای شرایط مختلف نظیر نوع  است %97باالی 

عدم وابستگی روش پیشنهادی به  دهد.زوایای مختلف شروع خطا نشان می

یابی ارائه شده مکانهای این روش نسبت به روشدیگر نوع خطا از مزایای 

 .باشدمی در سایر مراجع 

 منابع
[1] A. Gopalakrishnan , M. Kezunovic, H. M. Mckennaet, and D. M. 

Hamai, “Fault location using the distributed parameter transmission 

line model,” IEEE Trans. Power Del., vol. 15, no. 4, pp. 1169-1174, 

Oct. 2000.  

[2] Y. Liao, and N. Kang, “Fault-location algorithms without utilizing line 

parameters based on the distributed parameter line model,” IEEE 

Trans. Power Del., vol. 24, no. 2, pp. 579-584, Apr. 2009.  

[3] Y. Liao Y, and M. Kezunovic, “Optimal estimate of transmission line 

fault location considering measurement errors,” IEEE Trans. Power 

Del., vol. 22, no. 3, pp. 1335-1341, Jul. 2007.  

[4] G. Song, J. Suonan, Q. Xu, P. Chen, and Y. Ge, “Parallel transmission 

lines fault location algorithm based on differential component net,” 

IEEE Trans. Power Del., vol. 20, no. 4, pp. 2396-2406, Oct. 2005.  

[5] El Sayed Tag El Din, M. Mamdouh Abdel Aziz ,D.  khalil Ibrahim , M. 

Gilany , “Fault location scheme for combined overhead line with 

underground power cable,” Electric Power Systems Research , Volume 

76, Issue 11, July 2006, Pages 928–935. 

[6] V. Leitloff, X. Bourgeat, G .Duboc, “Setting constraints for distance 

protection on underground lines,” IET Conference of Amsterdam, 467 

- 470, 2001. 

[7] J. B.  Lee, C.W. Ha, C.H. Jung,  “Development of Digital Distance 

Relaying Algorithm in Combined Transmission Lines with 

Underground Power Cables,” IEEE Conference of Vancouver, BC, 

Canada, 611 - 616 vol.1, 15-19 July 2001. 

[8] H. Livonia, C. Y. Evrenosoglu, “A machine learning and wavelet-

based fault location method for hybrid transmission lines,” Smart Grid, 

IEEE Transactions on, vol. 5, pp. 51-59, 2014. 

[9] X. Dong, Y. Ge, J. He, “Surge Impedance Relay,” IEEE Transactions 

on Power Delivery,Vol 20, No. 2, April 2005. 

[10] M. Vitins, “A Correlation Method for Transmission Line Protection,” 

IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,Vol. PAS-97, 

No.5, pp 1607-1616, Sept/Oct,1978. 

[11] F. H. Magnago, A. Abur, “Fault location using wavelets,” Power 

Delivery, IEEE Transactions on, vol. 13, pp. 1475-1480,1998. 

[12] D.Spoor, J. G. Zhu, “Improved single-ended traveling-wave fault-

location algorithm based on experience with conventional substation 

transducers,”Power Delivery, IEEE Transactions on,vol. 21, pp. 1714-

1720, 2006. 

[13] U. B. Parikh,B.Das, R.P. Maheshwari, “Combinedwavelet-SVM 

technique for fault zone detection in a series compensated transmission 

line,” IEEE Trans. PowerDel, vol. 23, no. 4, pp.1789–1794,Oct. 2008. 

[14] A. A. Yusuf, C. Fee, A. A. Jimena, and J. Luanda, “Fault location in a 

series compensated transmission line based on wavelet packet 

decomposition and support vector regression,”Elect. Power Syst. 

Res,vol. 81, no. 7, pp. 1258–1265, Apr. 2011. 

[15] I. Niazy and J. Sadeh, “A new single ended fault location algorithm for 

combined transmission line considering fault clearing transients 

without using line parameters,” Int. J. Electr. Power Energy Syst., 

vol.44, no. 1, pp. 616–623, Jan. 2013. 

[16] H. Livani and C. Y. Evrenosoglu, “A Traveling wave based single-

ended fault location algorithm using DWT for overhead lines 

combined with underground cables,” in Proc. IEEE/PES General 

Meeting, Minneapolis, Jul. 2010.  

[17] Gracia, A. J. Mazón, and I. Zamora, “Best ANN structures for fault 

location in single and double-circuit transmission lines,” IEEE Trans. 

Power Del., vol. 20, no. 4, pp. 2389-2395, Oct, 2005.  

[18] J. Sadeh, H. Afradi, “A new and accurate fault location algorithm for 

combined transmission lines using adaptive network-based fuzzy 

inference system,” Electric Power System Research, vol. 79, no. 11, 

pp. 1538-1545, Nov. 2009 . 

[19] B. Lian and M. Salama, “An overview of digital fault location 

algorithms for power transmission lines using transient waveforms,” 

Electric Power System Research, vol. 29, pp.17-25, 1994. 

[20] David W. P. Thomas, R. E. Batty, Ch. Christopoulos, “A Novel 

Transmission-Line Voltage Measuring Method,” IEEE Transaction on 

Instrumentatin and Measurement, Vol. 47, No. 5, October 1998. 

[21] F. Yan, W. Lin, L.Tian, “A New Neural Network Approach for Fault 

Location of Distribution Network,” International Conference on 

Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer (MEC),pp 

1344-1347,  19-22 Aug. 2011. 

[22] F. H. Magnago and A. Abur, “Fault location using wavelets,” IEEE 

Trans. Power Del., vol. 13, no. 4, pp. 1475–1480, Oct. 1998  

[23] Chaoshun Li and Xueli An and Ruhai Li, “A chaos embedded GSA-

SVM hybrid system for classification,” Neural Computing and 

Applications, Volume2, Issue 3,pp713-721,April 2015. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796/76/11
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796/76/11
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6020827
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6020827
http://www.sid.ir


 عنوان مقاله
تهران، ایران 5139 –المللی برق کنفرانس بین و یکمین سی  

 8  

 

[24] C.Y. Evrenosoglu, A. Abur, “Travelling wave based fault location for 

teed circuits,” Power Delivery, IEEE Transactions on,vol. 20, pp. 

1115-1121, 2005. 

[25] T.C. Yu, J.R. Martí, “A robust phase-coordinates frequencydependent 

underground cable model (zCable) for the EMTP,” Power Delivery, 

IEEE Transactions on, vol. 18, pp. 189-194,2003. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

