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 يانه اي محل خطا در خطوط انتقال چند پاقي دقنييتع
 

 مهدي قاضيزاده احسائي، سارا مالزئي

 گروه برق، دانشكده فني و مهندسي
 دانشگاه زابل
 زابل- ايران

 molazei@yahoo.com, mahdi_ghazy@yahoo.com 
 
 

 محل خطا قي دقنيي تعي برايدي مقاله، روش جدني در ا—چكيده 

از  روش ني ارائه شده است. اانهي چند پايدر خطوط انتقال دارا

دو اطالعات همزمان ثبت شده در پايانه ها استفاده مي نمايد و داراي 

 از ي. در مرحله اول با استفاده از روش ارائه شده بخشباشدي مرحله  م

 نيي تعي برا،. مرحله دومشودي  منييخط انتقال كه دچار خطا شده تع

 نسبت به يي دقت باالي روش، داراني. اشودي  محل خطا استفاده مقيدق

 از مدل گسترده خط در حوزه زمان كه راي است، زي قبليروش ها

. دينماي  استفاده مكندي  مي خط را بطور كامل مدل سازي خازنتيظرف

در مقايسه با روش هاي  را يشنهادي روش پي شبيه سازي دقت باالجينتا

 .دهدي نشان مقبلي 

؛ مدل گسترده خط؛  ايانهي خطوط انتقال چند پا—ه هاي كليدي واژ
 ؛جايابي خطا؛ اطالعات همزمان

 مقدمه  .1

 تر شده اند دهيچي قدرت پي قدرت مدرن، شبكه هايستم هايبا توسعه س
اين  بوجود آمده اند. ي قدرتستم هاي در سزي نيانه ايو خطوط انتقال چند پا

 از عوامل ي ناشتواندي  كه مكنندي  را تجربه مي مختلفيخطوط خطاها
براي تداوم سرويس دهي و افزايش قابليت اطمينان باشد. يا داخلي  يخارج

شبكه به روشهاي جايابي خطاي دقيقي احتياج مي باشد. اما، جايابي خطا در 
چنين خطوطي از پيچيدگي بيشتري نسبت به خطوط معمولي برخوردار 

 يانه اي] و دو پا1-4 [يانه اي تك پاي خطايابي جايروش هااست. از طرفي، 
  وستندين يانه اي از خط انتقال چند پادهي بخش خطا دنيي] قادر به تع8-5[

 ارائه شده استخطوط نوع   اين خطا دريابي جا براييدودع ميروش ها
 از مقاومت خطا و امپدانس تونن يانه اي چند پاي روش هاني]. ا16-9[

 ترند در قي دقي و از لحاظ تئوررنديپذي  مي كمري تاثي خارجيستمهايس
 يريگ موجود امكان استفاده از اطالعات نمونهي مخابراتيژلوضمن تكنو

 انياطالعات ولتاژ و جر ] از9. مرجع [دهدي مرا خط انهيشده در چند پا
 را دهي مرجع بخش خطادني. ادينماي بصورت همزمان استفاده مانه هايهمه پا
 مكان خطا را وي بر توان راكتي مبتنيده و سپس با استفاده از روشو نمتعيين

استفاده براي جايابي خطا  انه هاي پااني] از تفاضل جر10. مرجع [كندي  مدايپ
 استفاده شودي وارد مانه هاي همزمان كه از پايان هاي جرز] ا11. [دينماي م
] 14 برده است. [بهره مكان خطا نيي تعي و از دو روش متفاوت براكندي م

در   شدهيري اندازه گي ارائه داده است كه تنها از ولتاژهايروش مناسب
انس معادل تونن د حتما امپيستي اما با.كندي  خط استفاده مينالهايترم

 زي ن]15 در مرجع [ارائه شده خط مشخص باشد. البته در روش يانه هايپا
 روشي ]16[ در مرجع  مشخص باشد.يستي باانه هايامپدانس معادل تونن پا

مپدانس معادل تونن ارائه شده كه داراي بار محاسباتي كمي است و به ا
 وابستگي ندارد. اما، از مدل فشرده خط بهره برده است كه براي انه هايپا

جايابي خطا در خطوط بلند از دقت كافي برخوردار نيست.  

در اين مقاله، روشي براي تعيين دقيق محل خطا در خطوط انتقال چند 
ي خط ندارد.  ها معادل تونن پايانهامپدانسارائه شده است كه نياز به  اي پايانه

همچنين، به دليل استفاده از مدل گسترده خطا انتقال در حوزه زمان كه 
كند، داراي دقت باالتري  مي خاصيت خازني خطا را بطور كامل مدل سازي

باشد بطوريكه حداكثر قدر مطلق خطاي روش  مي ي قبلي هانسبت به روش
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ي ارائه شده  هاگردد، در حالي كه روش مي  درصد محدود05/0ارائه شده به 
 باشند. مي قبلي داراي خطاي باالتري نسبت به روش ارائه شده در اين مقاله

  خطايابي جايشنهاديروش پ  .2

 تك فاز يانه اي خط انتقال چند پاي برايشنهادي ابتدا روش پي سادگيبرا
. دي باشتوسعه مقابل  روش به خط انتقال سه فاز ني ا،. سپسشودي ارائه م

) كه 1 (شكل ديري تك فاز را در نظر بگانهي پاM ي انتقال داراستمي سكي
 يم تمايهااني ولتاژها و جردي در آن اتفاق افتاده است. فرض كنييخطا

 . باشدي  ماري ثبت شده و بصورت همزمان در اختانه هايپا

 در مرحله اول بخش . شده استلي از دو مرحله تشكيشنهادي پروش
 نيي و در مرحله دوم فاصله خطا تعگرددي  از خط مشخص مدهيخطا د

.  در ادامه آورده شده استيشنهادي. روش پشودي م

 مرحله اول: تعيين بخش خطاديده .2.1

 نودها با استفاده از ولتاژها ي تمامي ولتاژهادهي بخش خطا دنيي تعيبرا
 محاسبه شده در ي ولتاژهاسهي. با مقاشودي  محاسبه مانه هاي پايان هايو جر
 N روش از باس ني. در اشودي  مشخص مدهي مختلف، بخش خطا دينودها

 ت بدسN انهي پااني با استفاده از ولتاژ و جرB1شروع كرده و ولتاژ نود 
 :]17[ ديآي م
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  كه

vB1Nنود ي: ولتاژ محاسبه شده برا B1انهي پااني با استفاده از ولتاژ و جر 
N، 

vN،iN:انهي پااني ولتاژ و جربي به ترت N ،

1Sτاز نود ري مسي طيبراسيار  موج ي براازي: زمان مورد ن N تا B1، 

Zc،امپدانس مشخصه : 

RS1 مقاومت خط مربوط به بخش :S1 . 

  باT1 انهي پااني با استفاده از ولتاژ و جرتواني را مB1 ولتاژ نود ن،يهمچن
). با در نظر گرفتن شكل دينيرا بب 1) بدست آورد (شكل 1 معادله (بكارگيري

  نمود كه: اني بنگونهي اتواني  م1

 خطا S2 و S1 ي در بخش هاآنگاه ،باشندي  باهم مساوvB1N ،vB1T1 اگر
 است حي صحB1 نود ي ولتاژ بدست آمده براطي شراني است. در اادهرخ ند

 . شودي  بكار گرفته مي محاسبه ولتاژ نود بعدي ولتاژ برانيا و

 ( همانطور كه در شكل )S1 ) iB1N از بخشB1 وارد شده به نود انيجر
: ديآي  بدست مري نشان داده شده است) در حوزه زمان بصورت ز1
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 S2 از سمت B1 به نود ي وروداني) جر2 از رابطه (اده با استف،نيهمچن
) را S3) iB1 بخشبه  B1 از نود ي وروداني جرتواني حال م .شودي محاسبه م
:  بدست آوردريبصورت ز

 

iB1(t)= iB1N(t)+ iB1T1(t) )3( 
 

) و B1 )vB1N  ولتاژ نوديري را با بكارگB2 ولتاژ نود تواني  منيهمچن

: دياگرام سيستم انتقال چند پايانه اي1شكل   

N 

TM-2 T1 Ti-1 Ti T2 

Nv

S2*i-1      F Ni  P 

Pv  

Pi  B1 BM-2 Bi-1 Bi S1 

S2 S2*(i-1) 
S2*i S2*(M-1) 

S2*M 

B2 S3 

S4 

NBi 1  

11TBi  

1Bi
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 .)vB2B1) بدست آورد (1( ) و با استفاده از رابطهiB1(  خروجي از آنانيجر
 قابل زي نT2 انهي پااني با استفاده از ولتاژ و جرB2 صورت ولتاژ نود نيبه هم

 اي كه آدي فهمتواني  مvB2T2 و vB2B1 سهي). حال با مقاvB2T2محاسبه است (
 .ري خاي رخ داده است S4 اي S3 يخطا در بخش ها

 گريكدي با Bi نود ي تا دو ولتاژ محاسبه شده براابدي ي روش ادامه منيا
 در اي S2i-1 در بخش اي گفت كه خطا تواني  مطي شراني در ا. نباشديمساو

 برابر باشد تا گريكدي رخ داده است. اگر دو ولتاژ بدست آمده با S2iبخش 
i=M-2صورت خطا قطعاً در بخش ني گردد در ا S2Mاست. ه اتفاق افتاد  

. دي از آنها خطا رخ داده است مشخص گرديكي كه در ي دو بخش،حال
 يسه اي كه قطعاً در آن خطا اتفاق افتاده است، از روش مقاي بخشنيي تعيبرا
 را با Bi نود حي ولتاژ صحيستي. ابتدا، باميكني  ولتاژها استفاده مي برايگريد

 يري بكارگاب و P و Ti+1 ،Ti+2،... ، TM-1 يانه هاي پاانياستفاده از ولتاژ و جر
 استفاده شد vBiB(i-1) بدست آوردن ي كه قبال براي مشابه با روشيروش

ي انه هاي و پاBi نود ني عدم وقوع خطا بلي بدل،نكهيمحاسبه نمود. نكته ا
Ti+1 ،Ti+2،... ، TM-1 و Pنود ي، ولتاژ بدست آمده برا Bi )vBi-Trueحي) صح 

) Bi )vBi-True  نودحي با ولتاژ صحvBiB(i-1) ولتاژ بدست آمده اگر .باشدي م
 ولتاژ محاسبه اگر رخ داده است وگرنه S2i-1 خطا در بخش آنگاهبرابر نباشد 

 رخ داده S2i برابر نباشند آنگاه خطا در بخش vBi-True با ولتاژ vBiTiشده 
 است. 

به (مرحله دوم)  در ادامه .ديگرد از خطا مشخص دهيحال بخش خطا د
.  پرداخته شده استا خطيابيجا

 ي خطاابي روش جادوم:مرحله  .2.2
 با لحاظ نمودن مدل گسترده خط انتقال يانه اي دو پايابي روش جاكي

 هدف، ني مرحله مورد استفاده قرار گرفته است. با اني خطا در ايابياج يبرا
 ،نكهي مشخص باشد. نكته ايستي بادهي دو طرف بخش خطا دانيولتاژ و جر

 سمت به Bi از نود ي خروجاني نودها بجز جريانهاي ولتاژ ها و جريتمام
 با Bi  به نوديورودي انهاي) در مرحله اول محاسبه شده است. جرiBiخطا (

 iBi اني و جرديآي  متناظر بدست مي بخش هاي انتهاانياستفاده از ولتاژ و جر
 . شودي  محاسبه ماني طبق قانون جرBi به نود ي ورودانيجمع دو جر

 اني رخ داده باشد. جرS2i-1 خطا دربخش دي فرض كن،به عنوان مثال
 Ti انهي پااني) با استفاده از ولتاژ و جرS2i )iBiTi  از بخشBi به نود يورود

 از Biي به  وروداني جرن،ي. همچنشودي ) محاسبه م)2( رابطه يريبكارگ (با

 تواني . حال مديآي ) بدست م2 رابطه (يري و با بكارگiBiBi+1)( S2i+1 بخش
  محاسبه نمود:ريرا بصورت ز) به سمت خطا Bi )iBi از نود ي خروجانيجر

 
iBi(t)= iBiTi(t)+ iBiBi+1(t) )3(  

 
 ي دو انتهااني. ولتاژ و جرديري را در نظر بگS2i-1 دهي بخش خطا د،اكنون

 و Bi با استفاده از ولتاژ نود تواني . ولتاژ نقطه خطا را مشدآن مشخص 
:  محاسبه نمودري بصورت زBi از نود ي خروجانيجر
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  كه

vBiو  iBi : نود و جريان خروجي از ولتاژ به ترتيبBi، 

vFBi:نقطه ي محاسبه شده برالتاژ و F انيجرو  با استفاده از ولتاژ 
 ،Bi از يخروج

BiFτاز اري عبور موج سي: زمان الزم برا Bi تا F ،

RBiF مقاومت خط از :Bi تا F. 

 از ي خروجاني و جرBi-1ولتاژ نود  با بكارگيري Fهمچنين، ولتاژ نقطه 
  قابل محاسبه است:Bi-1نود 
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vBi-1 ولتاژ نود :Bi-1، 

iBi-1از نود ي خروجاني: جر Bi-1، 

vFBi-1نقطه يرا: ولتاژ محاسبه ب F با استفاده از ولتاژ نود Bi-1اني و جر 
 ، Bi-1 از يخروج

Tاز نود اري عبور موج سي: زمان الزم برا Bi تا نود Bi-1، 

RBi-1F مقاومت خط از :Bi-1 تا F .

 vFBi ، لذا. در خط انتقال نشده استي كه خطا باعث قطعشودي فرض م
  : برابرندگريكدي با vFBi-1و 

 
vFBi(t)= vFBi-1(t) )6(  

 
 :ديآي  بدست مري)، معادله ز5) و (4 قرار دادن (ي با مساو،نيبنابرا

 
0),,,,,,,,,f( 11 =−−− 1FBiBiFcBiFBiBiBiBi RRTZtiviv τ  )7(  

 
) را ارضا كند. 7 معادله (يستي باي ثبت شده در پنجره اطالعات  هاينمونه

 :شودي  ميته سازس) گس7لذا (

 
0),,,,,,,,,f( 11 =−−− 1FBiBiFcBiBiBiBi RRTZnkiviv  )8(  

 
 كه:

k.Δt=t ، 

BiFtn τ=∆. 

Δt :ي، ربردانمونه زماني  فاصله

k ,n .اعداد دلخواه :

وجود  n مجهول ري معادله و متغK خطا، ني نمونه ثبت شده حK يبرا
 يستي)، باx مكان خطا (نيي تعي. برامي باشدمكان خطا  كه متناسب با دارد

 : را حل نمود ري زتابع بهينه سازي

 

∑
=

−−−

=
K

1
11 ),,,,,,,,,f(Min

)J(Min 

k
1FBiBiFcBiBiBiBin

RRTZnkiviv

n
 )9(  

 

 تك فاز شرح يانه اي خطوط انتقال چند پاي روش ارائه شده برانجايتا ا
 خطوط انتقال سه فاز ي روش ارائه شده قابل استفاده برانكهي نكته ا.داده شد

.  داده شده استحي كه در ادامه توضباشدي منيز 

 و سه فاز در بخش يانه اي چند پاي خط انتقالي روييخطا كه ديفرض كن
S2i-1ي رخ داده است. براباشدي  م1 شكل هي آن شبي تك خطاگرامي كه د 

 كه در حوزه ي جزئليفرانسي معادالت ديستيخطوط انتقال سه فاز، ابتدا با
 هر كدام از ي]. به ازا18 شود [ليفاز نوشته شده است به حوزه مودال تبد

 نكهي الي) نوشت. بدل9) تا (1 معادله به شكل معادالت (9 تواني سه مود م
 مكان نيي تعي براآنرا تواني  مود در همه انواع خطاها موجود است، منياول

  مودني اولي) برا9مشابه (زير  ي سازنهي تابع به،نيخطا بكار برد. بنابرا
 : ديآي بدست م

∑
=

−−−

=
K

1

)1()1()1()1()1()1(
1

)1(
1

)1()1(

)1(

),,,,,,,,,f(Min

)J(Min 

)1(
k

1FBiBiFcBiBiBiBin
RRTZnkiviv

n

 

)10(  (10) 

. باشندي  مود مني) مربوط به اول1 (سيباالنوبا  يپارامتر ها) 10در تابع (

  كه متناسب با مكان خطا مي باشد محاسبه مي شود.n)1()، 10 (تابعبا حل 

 يشنهادي روش پيابيارز  .3

 باشدي  مانهي پا5 ي كه داراHZ60 و KV500 قدرت ستمي سكي
 روش ارائه شده يابي ارزي برا) نشان داده شده است2همانطور كه در شكل (

شبيه سازي شده را مي توان براي  نمونه ستمي سني شده است. ايمدل ساز
مربوط اثبات صحت عملكرد روش جايابي پيشنهادي بكار برد. پارامترهاي 

 آورده شده است. مطالعات 1 شبيه سازي شده در جدول ستميبه س
 و خطا انجام گرفته است. ستمي مختلف سطي با در نظر گرفتن شرايسازهيشب
 : گرددي  محاسبه مذيل به صورت يابي جايخطا

 

 : خط انتقال داراي پنج پايانه 2شكل 
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درصد خطاي مكان يابي=     )11(  

  فاصله محاسبه شده) –فاصله واقعي خطا طول بخش خطا ديده/( ×100

 نيي از مرحله اول از روش ارائه شده تعيريگبخش خطا دار با بهره
 ولتاژ و نيي پس از تع، داده شدحي توض.2.2. همانگونه كه در بخش گرددي م

 ورد محل خطا مافتني ي) برا10 (ي سازنهي تابع بهها، همه نودانيجر
 اعتبار روش ي بررسي برايادي زيها. شبيه سازيرديگي  قرار ميبرداربهره
.  از آنها پرداخته شده استي به برخلي انجام شده كه در ذيشنهاديپ

 جي نتا2 خطا، جدول يابي محل خطا بر روش جاري تاثي بررسيبرا
 مربوط به خط را نشان N-P اعمال شده به بخش ي خطاهاي برايسازهيشب

 در فواصل مختلف از Ω10ي . انواع مختلف خطا با مقاومت خطادهدي م
 انه هاي سه فاز ثبت شده در پااني جر و اعمال شده و اطالعات ولتاژNنقطه 

 به برنامه ي اطالعات به عنوان ورودني خطا ارسال شده است. اابي جايبرا
 مشخص شده 2  در جدوليابي جاي اعمال شده و درصد خطايشنهاديپ

 اعمال شده و زي نS6 و S2، S4 ين خطا ها به بخش هاي ا،نياست. همچن
 و 2 جداول ي با بررس. داده شده استشي نما3 خطا در جدول يابي جاجينتا
بخش خطاديده از خط به درستي توسط روش  مشاهده نمود كه تواني  م3

 05/0حداكثر قدر مطلق خطا كمتر از ارائه شده مشخص شده و همچنين 
 . باشدي درصد م

 مختلف ي مقاومت خطا بر روش ارائه شده، مكان هاري مطالعه تاثيبرا
، Ω1 ي با مقاومتهاي در نظر گرفته شده و خطاهايانه اي چند پاط خيرو
Ω10 و Ω100ي اجراجي انتقال اعمال شده و نتاستميها به س مكانني در ا 

 ني. در اشودي  مشاهده م4  در جدولN-P بخش ي برايشنهاديروش پ
 درصد 04/0 بوده و به مقدار ناچيز ي حداكثر قدرمطلق خطا مقدارزيجدول ن
 .گرددي محدود م

 كه حداكثر قدر دهدي  نشان ميشنهادي روش پي حاصل از اجراجينتا
 درصد بوده است در 05/0 مورد مطالعه كمتر از يمطلق خطا در همه حالتها

 

 : پارامترهاي خط انتقال شبيه سازي شده1جدول 

 پارامترهاي توالي صفر پارامترهاي توالي مثبت طول بخش

S1 130 

R1=0.0275(Ω/km) 
L1=1.002768(mH/km) 

C1=13(nF/km) 

R0=0.275(Ω/km) 
L0=3.4505998(mH/km) 

C0=8.5(nF/km) 

S2 120 
S3 80 
S4 100 
S5 110 
S6 50 
S7 70 

 
 

 روي در فواصل مختلف خطا محل خطا ني حاصل از تخمجينتا: 2جدول 
 N-Pبخش 

نوع خطا 
واقعي  فاصله

 P از پايانه خطا
)km (

بخش تعيين 
دهيخطا د  

 به  فاصله يابييخطا
 درصد

A-B-C-G 

40  -0.0405 
100  -0.0061 
160  -0.0336 
250  0.0096 
300  0 
350  -0.0227 

A-G 

40  -0.0205 
100  -0.0484 
160  0.0287 
250  0.0096 
300  0 
350  -0.0227 

B-C-G 

40  -0.0405 
100  -0.0061 
160  0.0287 
250  0.0096 
300  0 
350  -0.0227 

A-C 

40  -0.0405 
100  -0.0484 
160  0.0287 
250  0.0096 
300  0 
350  -0.0227 

 

 

 روي در فواصل متفاوت خطا خطا محل ني تخمجينتا: 3جدول 

 S6 و S2، S4 يبخش ها

نوع خطا 
 از خطاواقعي  فاصله

) kmپايانه (
بخش تعيين 

دهيخطا د  

  فاصله يابييخطا
 به درصد

A-B-C-G 

 T1فاصله از 
50  -0.0487 

100  -0.0266 

 T2 40  0.0455فاصله از 
70  0 

 T3 20  -0.0105فاصله از 

B-G 

 T1فاصله از 
50  -0.0487 

100  -0.0266 

 T2 40  0.0455فاصله از 
70  0 

 T3 20  -0.0105فاصله از 

A-C-G 

 T1فاصله از  
50  -0.0487 

100  -0.0266 

 T2 40  0.0455فاصله از 
70  0 

 T3 20  -0.0105فاصله از 

A-B 

 T1فاصله از 
50  -0.0487 

100  -0.0266 

 T2 40  0.0455فاصله از 
70  0 

 T3 20  -0.0105فاصله از 
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 حداكثر قدر مطلق خطا ، حالتني] در بهتر9-15 [يمراجع قبلدر  كه يحال
 موضوع ني و امي باشد] 15مربوط به مرجع [گزارش شده كه  درصد 1/0

  است.ي قبلي نسبت به روشهايشنهادياثبات كننده دقت باالتر روش پ

 نتيجه گيري  .4
 خطا در خطوط انتقال چند يابي جاي برايقي روش دق، مقالهني ادر

 استفاده انه هاي همزمان پااني ارائه شده كه از اطالعات ولتاژ و جريانه ايپا
 ي دقت باالتري دارايشنهادي روش پ،ي قبلي با روش هاسهي. در مقادينماي م

 در مان استفاده از مدل گسترده خط انتقال در حوزه زلي بدلنياست و ا
 روش ي حداكثر قدر مطلق خطا با اجراه كي بطور،باشدي  ميشنهاديروش پ

 ي قبلي با روش هاسهي كه در مقاگرددي  درصد محدود م05/0 به يشنهاديپ
. دهدي  را نشان ميدقت باالتر
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  با مقاومتهاي مختلف خطا محل خطاني حاصل از تخمجينتا: 4جدول 
  N-Pروي بخش

نوع خطا 
واقعي  فاصله

 P از پايانه خطا
)km (

مقاومت 
 خطا (اهم)

 يخطا
 به فاصله يابي
 درصد

A-B-C-G 

180 
1 0.0233 

10 0.0355 
100 -0.0390 

330 
1 0.02 

10 -0.0311 
100 -0.0391 

A-G 

180 
1 0.0233 

10 0.0355 
100 -0.0390 

330 
1 0.02 

10 -0.0311 
100 -0.0391 

B-C-G 

180 
1 0.0233 

10 0.0355 
100 -0.0390 

330 
1 0.02 

10 -0.0311 
100 -0.0391 

A-C 

180 
1 0.0233 

10 0.0355 
100 -0.0390 

330 
1 0.02 

10 -0.0311 
100 -0.0391 
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