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 در این مقاله یک روش جدید بهمنظور تعیین تنظیم بهینه واحد آنی و واحد تأخیری رله اضافه جریاان ترکیبای باا ماد ساایی احتماالی:چکیده
 شرایط بهرهبرداری سیستم و شارایط وقاوخ خطاا باهصاور احتماالی ماد، عدمقطعیتهای خطای اندایهگیری.عدمقطعیتها ارائه گردیده است
 برای واحد آنی رله دو شاخص احتمالی حساسیت.گردیده و ای روش مونتکارلو برای محاسبه بایه جریان خطای عبوری ای رلهها استفاده شده است
 تابع هدف این مسئله.و انتخابگری تعریف گردیده و مسئله تعیین تنظیم بهینه واحد آنی رله بهصور یک مسئله بهینهسایی تعریف گردیده است
 سپس ای یک روش بایهای برای حل این مسئله بهیناهساایی و.حداکثر کردن شاخص احتما حساسیت و قید آن برقراری انتخابگری کامل است
 همچنین مسئله تعیین تنظیم بهینه واحد تأخیری رله نیز باا ماد ساایی احتماالی.تعیین تنظیما بهینه بخش تأخیری رلهها استفاده شده است
 نتایج.مونتکارلو برای حل آن استفاده شده است-عدمقطعیتها بهصور یک مسئله بهینهسایی فرمو بندی گردیده و ای یک روش ترکیبی ژنتیک
 نشان داد در صور استفاده ای روش پیشنهادی ناحیه بیشتری ای طاو خاط باهصاور آنایIEEE  شینه17  شینه و8 عددی در دو شبکه نمونه
.حفاظت گردیده و باقیمانده خط توسط واحد تأخیری در حداقل یمان ممکن و با انتخابگری کامل حفاظت خواهد گردید
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passing through the relays. Two probabilistic sensitivity and selectivity indexes are defined for instantaneous unit of relay and the
problem of determine the optimal setting of instantaneous unit is formulated as an optimization problem. The objective function of
this problem is maximize the probabilistic sensitivity index and the complete selectivity is as constraint. Then, an interval method is
used to solve this optimization problem and determine the optimal settings of instantaneous unit of relays. Also, using probabilistic
modeling of uncertainties, the problem of determine the optimal settings of delay unit is formulated as an optimization problem and a
hybrid Genetic Algorithm-Monte Carlo method has been used to solve it. The numerical results in two 8-bus and 14-bus IEEE test
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 -1مقدمه

تطبیقی ،با تغییر توپولوژی شبکه ،محاسبا پخش بار و اتصاا کوتااه

رلههای اضافه جریان بهطور وسیعی در شبکههای توییع و فاوق توییاع

انجام شده و مسئله همااهنگی رلاههاای اضاافه جریاان فرماو بنادی

کاربرد دارد .رله اضافه جریان ترکیبی 1مجهز به دو واحد آنی و تأخیری

میگردد .سپس ای الگوریتم کلونی مورچگان 19بارای حال ایان مسائله

است .بخش ابتدای خط که جریان خطای باالتری دارد بهوسایله واحاد

استفاده گردیده و تنظیماا بهیناه باهدساتآماده باه رلاههاا اعماا

آنی رله ترکیبی حفاظت گردیده و باقیمانده خط توسط واحد تأخیری

میگردد .در [ ،]11یک روش غیرتطبیقی برای حل مسائله همااهنگی

رله بر اساس یک مشخصه عملکردی معکوس یمانی حفاظت میگاردد.

رلههای اضافه جریان با در نظر گرفتن عدمقطعیات در سااختار شابکه

استفاده ای رله ترکیبی در مقایسه با رله اضاافه جریاان معماولی باعا

پیشنهاد گردیده و ای روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی خطی

کاهش یمان عملکرد سیستم حفاظتی میشود [ .]1رله اضاافه جریاان

برای حل آن استفاده شده اسات .در [ ،]11یاک روش

باایهای17

بارای

ترکیبی دارای سه تنظیم شاامل تنظایم جریاان واحاد آنای ،2 I inst 

مد سایی عدمقطعیت در ساختار شابکه در مسائله همااهنگی بهیناه

تنظایم یماان واحاد

رلههای اضافه جریان ارائه شده است .در [ ]12یک روش احتمالی برای

تنظیم جریاان واحاد تاأخیری  9 I set و ضاری

تأخیری  7 TMS است .این تنظیما باید بهنحوی تعیاین گردناد کاه

تنظیم بهینه رله اضافه جریان با در نظر گرفتن عدمقطعیتهای مکاان

اوالً بخش بیشتری ای خط توسط واحد آنی حفاظت گاردد ،ثانیااً یماان

خطا و خطای ترانسفورماتورهای جریان ارائه شده است .در ایان مقالاه

عملکرد واحاد تاأخیری حاداقل گردیاده و ثالثااً تاداخلی در عملکارد

یک شاخص احتمالی برای ارییابی عملکرد صحیح و عملکارد ناصاحیح

واحدهای آنی و تأخیری رلههای اصلی و پشتیبان رخ ندهد [.]1

رله اضافه جریان ارائه شده است .در [ ،]19مسئله همااهنگی رلاههاای

مسئله هماهنگی رلههای اضاافه جریاان در حالات کلای باه یاک

اضافه جریان با مد سایی عادمقطعیات مکاان خطاا و مقاومات خطاا
تکاملی11

مسئله بهینهسایی غیرخطی با تعداد قیود ییاد تبادیل مایگاردد [.]2

فرمو بندی شده و ای روش الگوریتم

تاکنون روشهای ییادی برای حل این مسئله پیشانهاد گردیاده اسات

شده است .اثر اشباخ ترانسفورماتور جریان بر هماهنگی رلههاای اضاافه

[ .]2-8در [ ]9یک روش تحلیلی بههمراه یک الگاوریتم عاددی بارای

جریان در شبکه توییع در [ ]17بررسای شاده اسات .در نظار گارفتن

حل این مسئله استفاده شده است .درصاورتیکاه تنظایم جریاان رلاه

عدمقطعیتهاا باعا مایگاردد ،تعاداد قیاود مسائله همااهنگی رلاه

معلوم فرض گردد ،مسئله هماهنگی رلاههاای اضاافه جریاان باه یاک

اضافههای جریان بهشد افزایش یاباد .لاذا در [ ،]11شاخصای جهات

سایمپلکس1

شناسایی قیود غیرفعا در مسئله هماهنگی رلههای اضافه جریان ارائاه

برای حل آن استفاده گردیده است [ .]7در [ ]1یک بخاش جدیاد باه

شده است .بهکمک این شاخص ،قبل ای حال مسائله همااهنگی ،قیاود

تابع هدف مسئله هماهنگی اضافه گردیده تا عادمهمااهنگی رلاههاای

غیرفعا شناسایی گردیده و ای مسئله حذف میشوند.

مسئله برنامهریزی خطی )LP( 1تبدیل گردیاده و ای روش

برای حل مسئله استفاده

اضافه جریان رفع شده و ای روش الگویتم ژنتیک 4برای حل آن مسائله

در این مقاله ابتدا مد های احتمالی مربو به عادمقطعیاتهاای

استفاده شده است .در [ ]1-8مسئله هماهنگی رلههاای اضاافه جریاان

مسئله هماهنگی رلههای اضاافه جریاان ترکیبای معرفای شاده اسات.

بهصور یک مسئله برنامهریازی غیرخطای آمیختاه باا عادد
فرمو بندی شده و ای روش برنامهریزی درجه دوم باا قیاود
روش بهینهسایی مبتنی بر جغرافیای ییستی 11و الگوریتم

صاحیح8

درجاهدو،3

جستجوگر11

برای حل آن استفاده شده است .این روشها در شابکههاای بازر

باا

سرعت و دقت مناسبی به جواب بهینه مطلق همگرا شده است.
برای یک رله اضاافه جریاان باا مشخصاه معکاوس یماانی ،یماان
عملکرد رله بهشد به جریان خطای عباوری ای آن رلاه وابساته اسات
[ .]1بنابراین هر عاملی که بر جریان خطاای عباوری ای رلاه تأثیرگاذار
باشد ،میتواند باع

ایجاد عدم هماهنگی در کاارکرد رلاههاای اضاافه

جریان شود .تغییر شرایط بهرهبارداری شابکه ،تغییار سااختار شابکه،
تغییاار شاارایط وقااوخ اتصااا کوتاااه و همچنااین خطاهااای مربااو بااه

سپس ای روش مونتکارلو برای محاسبه باایه تغییارا جریاان اتصاا
کوتاااه عبااوری ای رلااههااا بااا در نظاار گاارفتن توابااع توییااع احتمااا
عدمقطعیتها استفاده گردیده است .در ادامه دو شااخص احتماالی بار
اساس فلسفه حساسیت 11و انتخابگری 14رلههای اضافه جریان تعریف
شده است .مسئله تعیین تنظیم بهیناه واحاد آنای رلاه اضاافه جریاان
ترکیبی بر اسااس ایان دو شااخص احتماالی باهصاور یاک مسائله
بهینهسایی ارائه گردیده و ای یک روش بایهای بارای حال ایان مسائله
بهینهسایی استفاده شده است .مسئله تعیین تنظیماا بهیناه یماان و
جریااان واحااد تااأخیری رلااههااای اضااافه جریااان ترکیباای در شاارایط
عدمقطعیت نیز بهصور یک مسئله بهینهسایی فرمو بندی گردیاده و

تجهیزا انادایهگیاری و حفااظتی ای مهامتارین عاواملی هساتند کاه

ای یک الگوریتم ترکیبی مونتکارلو-ژنتیک برای حل آن اساتفاده شاده

میتوانند بر جریان خطای عبوری ای رله اضافه جریان تأثیرگذار باشند.

است .نتایج عاددی روی دو شابکه نموناه  8شاینه و  17شاینه

IEEE

در [ ]3ای یک روش تطبیقی 12برای حل مسئله هماهنگی رلههای

نشااان داد بااا بااهکااارگیری فرمااو بناادیهااای جدیااد ،حساساایت و

اضافه جریان در شبکه توییع با توجه به تغییر سااختار شابکه و تغییار

انتخابگری سیستم حفاظت اضافه جریان ترکیبی نسبت به روشهاای

شرایط بهاره بارداری اساتفاده گردیاده اسات .در ایان طارح حفاظات

معمو بهتر شده است.
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 -2مسئله هماهنگی رلههای اضافه جریان ترکیبی

N

F3
i

رله اضافه جریان ترکیبی شامل دو واحد آنای و تاأخیری اسات .واحاد
تأخیری دارای یاک مشخصاه معکاوس یماانی باوده و واحاد آنای آن

i 1

subject to :

()2

Cm ( X )  t Fj3  tiF3  CTI  0

مستقل ای جریان خطا ،در کمترین یمان ممکن عملکرد است .در شکل

Cm ( X )  t Fj1  tinst  CTI  0

 ،1یک یوج رله ترکیبی شامل رله اصلی  iو رله پشتیبان  jبههماراه
مشخصه عملکرد این رلهها نشان داده شده است.
t

Cm

Cm

I
Line 1
F3 F2

i

Line 2

j

t

Min J ( X ) 

m  1,2,..., nBP

در این رابطه J (X ) ،تابع هدف در مسائله همااهنگی رلاههاای اضاافه
جریان ترکیبی N ،تعاداد رلاههاای اضاافه جریاان شابکه و باردار X
متغیرهای مسئله شامل ضرای تنظیم یمان (  ) TMSو تنظایم جریاان
(  ) I setواحد تأخیری رلهها است m .و  nBPبهترتی شاماره و تعاداد
یوج رلههای اصلی-پشتیبان است Cm (X ) .و )  Cm (Xبهترتی قیاود
هماهنگی برای  mامین یوج رله اصلی-پشتیبان بهایای خطاا در نقاا
 F3و  F1است CTI19 .فاصله یماانی همااهنگی باهمنظاور جلاوگیری ای
تداخل واحد تأخیری رله پشتیبان با واحدهای آنی و تأخیری رله اصالی
است tiF3 .و  t Fj3بهترتی یمان عملکرد واحدهای تأخیری رله

F1

شکل  :1یک زوج رلههای اضافه جریان ترکیبی بههمراه مشخصه آنها
[.]11

ای ابتدای خط  Line 1تا نقطه  F3توسط واحد آنی رله ترکیبای i

و مابقی خط توسط واحد تأخیری رله  iحفاظت شده اسات .بناابراین

اصالی i

و رله پشتیبان  jباهایای خطاای در نقطاه  F3باوده و  t Fj1نیاز یماان
عملکرد واحد تأخیری رله پشتیبان  jام بهایای خطا در نقطه  F1اسات.
 tinstنیز یمان عملکرد واحد آنی رلههای ترکیبی است .یماان عملکارد
واحد تأخیری رله اضافه جریان ترکیبی تابعی ای تنظیم جریان و تنظیم
یمان رله و همچنین تابعی ای جریان خطای عبوری ای رله است.

تنظاایم جریااان واحااد آناای رلااه  iمطااابق رابطااه ( )1براباار جریااان

 -3بررسی احتمالی عدمقطعیتها

اتصا کوتاه عبوری ای آن رله بهایای خطا در نقطه  F3انتخاب میگردد.

با توجه به اینکه یمان عملکرد رله اضاافه جریاان باه جریاان خطاای
عبوری ای رله وابساته باوده در اداماه ابتادا باه بررسای و ماد ساایی
عدم قطعیت های تأثیرگاذار بار جریاان خطاا پرداختاه شاده و ساپس
الگوریتم مونتکارلو برای محاسبه بایه تغییرا جریان خطا باا در نظار
گرفتن عدمقطعیتها پیشنهاد شده است.

i
I inst
 I Ffi3

()1

در این رابطه I Ffi3 ،جریان اتصا کوتاه عبوری ای رله  iبهایای خطاا در
i
 I instتنظیم جریان بخش آنی رله ترکیبی  iاست.
نقطه  F3بوده و

تنظیما واحد تأخیری رله اضافه جریان ترکیبی بایاد باهنحاوی
تعیین شود که اوالً قسمتی ای شبکه که دچار خطا شده در کوتااهتارین

 -1-3معرفی و مدلسازی عدمقطعیتها

یمان ممکن ای دیگر قسمتهای شبکه جدا شده و ثانیاً هیچ تداخلی در

عدمقطعیتهای تأثیرگذار بر جریان خطای عبوری ای رله اضافه جریاان
ترکیبی شامل موارد ییر است:

هماهنگی واحد تأخیری رلههای اضافه جریان ترکیبی بهصور مجموخ

بار شبکه :تغییر بار شبکه و تولید واحدهای سیستم باع تغییر ولتااژ

یمان عملکرد واحد تأخیری رلههای اصلی در نظر گرفته مایشاود [.]1

شین قبل ای وقوخ خطا گردیده و بر اندایه جریان خطا تأثیرگذار اسات.
اندایه بار در طو یک دوره سالیانه تغییر کرده و بهکمک منحنی تداوم
بار سالیانه ( )LDCنمایش داده میشود .با توجه به اینکه احتما وقوخ
هر یک ای سطوح بار یکسان است ،برای بار شبکه تاابع توییاع احتماا
یکنواخت با توجه به منحنی  LDCانتخاب گردید است .همچنین تغییارا

عملکرد رلههای اصلی-پشتیبان رخ ندهد .بنابراین تابع هدف در مسئله

همچنااین قیااود هماااهنگی بخااش تااأخیری باارای رلااه اصاالی  iو رلااه
پشتیبان  jبهایای خطا در نقا  F1و  F3لحاا مایگاردد [ .]1بادیهی
است با توجه به مشخصه معکوس یمانی رلاههاای اضاافه جریاان ،اگار
هماهنگی در ایان دو نقطاه برقارار باشاد ،همااهنگی رلاههاای اصالی

منحنی  LDCبرای تمامی بارها یکسان در نظر گرفته شده است.

پشتیبان بهایای خطا در تمام نقا خط  Line 1برقرار خواهد باود [.]1

امپدانس تجهیزاا

بنابراین مسئله هماهنگی واحد تأخیری رلههای اضافه جریاان ترکیبای

امپدانس خطو  ،ترانسفورماتورها و ژنراتورهای سیستم قادر هماواره
دارای خطا بوده است .تغییر مقدار امپدانس تجهیازا سیساتم قادر
بهطور مستقیم بار مااتریس امپادانس شابکه و نهایتااً جریاان خطاای

بهصور یک مسئله بهینهساایی مطاابق رابطاه ( )2تعریاف مایشاود
[.]11
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عبوری ای رله اضافه جریان تأثیرگذار است .با توجه به ماهیت تصاادفی
تغییرا امپدانس ،تابع توییع احتما نرما برای مد ساایی احتماالی
آن استفاده گردیده است.
مکان وروع خطا :مکان وقوخ خطا ماهیت تصادفی دارد و میتواند هار
نقطه ای طو خط باشد .تغییر مکان وقوخ خطا باع تغییر در امپدانس
تااونن دی ادهشااده ای محاال خطااا و درنتیجااه تغییاار در اناادایه جریااان
اتصا کوتاه عبوری ای خطو شبکه میگردد .این عدمقطعیت بیشترین
تأثیر را بر جریان خطاای عباوری ای رلاههاای اضاافه جریاان دارد .در
شرایط استاندارد احتما وقوخ خطا در هر نقطه ای طو خط باهم برابر
بوده ،بنابراین ای تابع توییع احتما یکنواخت بارای ماد ساایی مکاان
وقوخ خطا استفاده گردیده است .همچنین احتما وقاوخ خطاا در هار
خط شبکه برابر نسبت طو آن خط به مجماوخ طاو خطاو شابکه
انتخاب شده است.
مقاومت خطا :در عمل مقدار مقاومت خطاا باهطاور قطعای مشاخص
نیست .در محاسبه جریان اتصا کوتاه ،مقاومت خطا به امپدانس تاونن
دیدهشده ای محل خطا اضافه میگردد ،بنابراین تغییر در اندایه مقاومت
خطا نیز باع تغییر جریان خطای عبوری ای رلهها میشود .تابع توییاع
احتما برای مقاومت خطا ،تابع احتماا ویباو در نظار گرفتاه شاده
است [.]12
خطای اندازهگیری ترانتفورماتورهای جریان :بهدلیال غیرایادهآ
بودن ترانسفورماتورهای حفاظتی جریان ،در عمل خطا در اندایه و یاویه
جریان ثانویه ترانسفورماتور وجود دارد .خطاا در انادایه جریاان ،باعا
تغییر جریان عبوری ای رله اضافه جریان گردیده و ممکن است منجر به
عدم هماهنگی گردد .با توجه به ماهیت تصادفی خطای ترانسافورماتور
جریان ،تابع توییع احتما نرما با مقدار متوسط صفر برای مد سایی
احتمالی خطای  CTاستفاده شده است.
مجموعه تمام عدمقطعیتهای تأثیرگذار بر جریان خطای عباوری
ای رلههای اضاافه جریاان ترکیبای شاامل :باار شابکه  ، Pl امپادانس
تجهیزا سیستم قدر  ، z مکاان وقاوخ خطاا  ، x مقاومات خطاا
 R f و خطای اندایهگیاری ترانسافورماتور جریاان  e در رابطاه ()9
بهصور مجموعه  Uآورده شده است.
() 9



umin  u  umax

& }u {Pl , z , x , R f , e



U u

در این رابطه U ،مجموعه تماامی عادمقطعیاتهاا و  uیکای ای اناواخ
عدمقطعیتهاای اشاارهشاده در بااال باوده و  uminو  umaxباهترتیا
حداقل و حداکثر مقدار آن عدمقطعیت است.
با در نظر گرفتن تمامی عدمقطعیتها ،جریاان خطاای عباوری ای
رله  iمطابق رابطه ( )7بهصور یک عدد بایهای خواهد بود.
() 7
min
 I maxبهترتی
در این رابطه
 I fiو fi





max
I Ufi  I min
f i , ... , I f i

حداقل و حاداکثر جریاان خطاای

عبوری ای رله  iبا در نظر گرفتن تمام عدمقطعیتهاا اسات .در بخاش
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بعد طریقه پیادهسایی رابطه ( )9و محاسبه جریاان باایهای رابطاه (،)7
بهکمک فرآیند مونتکارلو ،آورده شده است.
 -2-3محاسبه جریان خطای بازهای بهروش مونتکارلو
با استفاده ای فرآیند مونتکارلو بایه تغییرا جریاان خطاای عباوری ای
رلههای اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدمقطعیاتهاا مطاابق
گامهای ذیل محاسبه میگردد:
 -1ورود اطالعا شبکه ،رلهها و عدمقطعیتها
 -2تعیین بار شبکه :با استفاده ای تابع توییع احتما یکنواخات یکای
ای ساعا سا بهصور تصادفی انتخاب شده و مقدار بار شینهاا
در آن ساعت بر اساس منحنی  LDCاستخراج میگردد .همچنین
اطالعا توان تولیادی واحادها بار اسااس اطالعاا باار تعیاین
میشود.
 -3تعیاااین امپااادانس تجهیااازا شااابکه :امپااادانس خطاااو ،
ترانسفورماتورها و ژنراتورهای شبکه بهصور تصادفی با توجه باه
توییع احتما نرما تعیین میگردد.
 -4اجرای برنامه پخشبار :با اجرای پخش بار ولتاژ شینهاای شابکه

قبل وقوخ خطا محاسبه میگردد.
 -5تعیین مکان خطا :ابتدا با توجه به احتما وقوخ خطا در هر خاط،
تعیین میگردد در کدام خط شبکه خطا رخ داده است .سپس باا
تولید یک عدد تصادفی با توییع یکنواخت در بایه [ ]1,1درصدی
ای طو خط که خطا در آن مکان رخ داده تعیین میشود.
 -1تعیین مقاومت خطا :مقاومت خطا بهصور تصادفی باا توجاه باه
توییع احتما ویبو تعیین میگردد.
 -4اجرای برنامه اتصا کوتاه :با معلوم بودن ولتاژ قبل خطا ،امپدانس
شبکه ،مکان وقوخ خطا و مقاومت خطا برنامه اتصا کوتاه متقارن
اجرا شده و جریان اتصا کوتاه عبوری ای خطو شابکه (جریاان
اولیه CTها) تعیین میشود.
 -8خطای اندایهگیری ترانسفورماتور جریاان :خطاای  CTباهصاور
تصادفی بر اساس تابع توییع نرما تعیین گردیده و جریاانهاای
اتصا کوتاه عباوری ای ثانویاه ترانسافورماتور جریاان یاا جریاان
عبوری ای رله اضافه جریان محاسبه و ذخیره میگردد.
 -3شر توقف :گامهای  2الی  8آنقدر تکرار میشوند تا شر توقف
برقرار گردد .شر توقف مایتواناد تعاداد تکارار مشاخص بارای
فرآیند مونتکارلو یا حد مشخصی برای ضری پراکندگی باشد.
با اجرای الگوریتم مونتکارلو برای هار رلاه ،تاابع توییاع احتماا
تجمعی جریان خطا و همچنین کران باال و پایین جریان خطای عبوری
ای آن رله (رابطه ( ))7بهدست میآید .این جریانهای بایهای در تنظایم
واحد آنی و تأخیری رله اضافه جریان ترکیبی استفاده خواهد شد.
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 -4مسئله تنظیم بهینه واحد آنی رله ترکیبی
بهمنظور جلوگیری ای تداخل در عملکرد رلههای اصلی-پشتیبان ،واحاد
آنی رله ترکیبی نباید بهایای خطای خارج ای ناحیه حفاظتی رلاه عمال
کند .لذا در روشهای معمو برای ایجاد یک حاشیه اطمیناان ،ناحیاه
تحت پوشش واحد آنی رله برابر  %81طو خط لحا میگردد .بر ایان
اساس تنظیم جریان واحد آنی رله برابر جریان اتصا کوتااه عباوری ای
رله بهایای خطا در  %81طو خط تعیین میشود [ .]1اما با توجاه باه
رابطه ( )7جریان خطای عبوری ای رله اضافه جریان ترکیبی با در نظار
گرفتن عدمقطعیتهاا یاک عادد قطعای نباوده و در یاک باایه تغییار
میکند .لذا انتخاب جریان اتصا کوتاه بهایای خطا در  %81طو خاط
نمیتواند مالک مناسبی برای تنظیم واحد آنی رلاه ترکیبای باشاد .در
این بخش یک فرمو بندی جدید برای مسئله تنظیم واحد آنی رلههای
اضافه جریان ترکیبی باا توجاه باه فلسافه حساسایت و انتخاابگاری
سیستم حفاظت ارائه گردیده تا با وجود عادمقطعیاتهاا ،یاک تنظایم
بهینه و مقاوم برای واحد آنی رلههای اضافه جریاان ترکیبای باهدسات
آید.
 -1-4فلسفه حساسیت و انتخابگری
توانایی عملکرد واحد آنی بهایای خطاهای داخال ناحیاه حفااظتی رلاه
معرف حساسیت آن واحد بوده و توانایی عدم عملکرد واحد آنی باهایای
خطاهای خارج ای ناحیه حفاظتی رله معرف انتخابگری آن واحد است.
بر این اساس دو شاخص احتمالی پیشنهاد میگردد.
اح مال عملکرد صحیح ( :13)CTPاحتما عملکارد واحاد آنای رلاه
اضافه جریان ترکیبی بهایای خطاهای داخل ناحیه حفاظتی.
اح مال عدم عملکرد ناخوای ه ( :21)NUTPاحتما عادم عملکارد
واحد آنی رله اضافه جریان ترکیبای باهایای خطاهاای خاارج ای ناحیاه
حفاظتی.
در شکل  2فضای کل خطاهای واقعشده بر سیستم قادر باا در
نظر گرفتن عدمقطعیتها ،بهصور فضای کل مساتطیل  Tنشاان داده
شده است .در این فضا  Finمجموخ خطاهای واقعشده در داخال ناحیاه
تحت حفاظت رله و  Foutمجماوخ خطاهاای واقاعشاده در خاارج ای آن
ناحیه تعریف گردیده است.
T

F
Fin

Fout

Fsel

Funsel

Funsen

Fsen

شکل  :2فضای خطاهای داخل و خارج ناحیه حفاظت رله.

مطابق شکل  ،2فضای خطاهای داخل ناحیه تحات حفاظات رلاه
( )Finبه دو قسمت تقسیم میگردد:
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 -1فضای حساسیت واحد آنای ( :)Fsenفضاای خطاهاای داخلای کاه
واحد آنی رله بهایای آنها بهدرستی عمل خواهد کرد.
 -2فضای عدم حساسیت واحد آنی ( :)Funsenفضای خطاهاای داخلای
که واحد آنی رله بهایای آنها عملکردی نخواهاد داشات .در ایان
حالت واحد تأخیری وظیفه رفع این دسته ای خطاهاا را بار عهاده
دارد که در بخش بعد این مسئله بررسی شده است.
بنابراین با توجه به فضاای خطاهاای داخلای رلاه ،شااخص
بهصور رابطه ییر تعریف میگردد:
n Fsen 
n Fin 

() 1

CTP

CTP 

که  n Fsen و  n Fin بهترتیا تعاداد عضاوهای مجموعاه فضااهای
 Fsenو  Finاست.
مطابق شکل  ،2فضای خطاهای خارج ناحیه تحات حفاظات رلاه
( )Foutنیز به دو قسمت تقسیم میگردد:
 -1فضای انتخابگری واحد آنی ( :)Fselفضای خطاهای خااجیی کاه
واحد آنی جله بهازای آنها بهدجستی عملکردی نخواهد داشت.
 -2فضای عاد انتخاابگاری واحاد آنای ( :)Funselفضاای خطاهاای
خاجیی که واحد آنی جله بهازای آنها عملکرد داجد.
بنابراین با توجه به فضای خطاهای خارجی رلاه ،شااخص
بهصور رابطه ییر تعریف میگردد:
n Fsel 
n Fout 

()1
که  n Fsel و  n Fout بهترتی
 Fselو  Foutاست.

NUTP

NUTP 

تعداد عضاوهای مجموعاه فضااهای

 -2-4فرمولبندی مسئله تنظیم واحد آنی
با توجه باه تعااریف دو شااخص  CTPو  ،NUTPواضاح اسات بهتارین
تنظیم برای واحد آنی رله اضاافه جریاان ترکیبای در صاورتی حاصال
میگردد کاه هار دو شااخص برابار یاک گاردد .ولای باهدلیال وجاود
عدمقطعیتها این دو شاخص نمیتوانند بهطاور همزماان یاک باشاند.
ایآنجاییکه انتخابگری رله ای اهمیت بیشتری نسبت به حساسایت آن
باارای واحااد آناای برخااوردار اساات (ییاارا در صااور ای دساات رفااتن
انتخابگری ممکن است ناحیه بزر تری ای شبکه قطع گردد)؛ بنابراین
واحد آنی بهنحوی تنظیم میگردد که رله بهایای تمام خطاهای خارجی
عملکرد نداشته باشد (انتخابگری کامل) و باهایای حاداکثر خطاهاای
داخلی عملکرد داشته باشد (حساسایت حاداکثر) .لاذا مسائله تعیاین
تنظیم بهینه واحد آنی رله ترکیبی  iباهصاور مسائله بهیناهساایی
رابطه ( )4پیشنهاد شده است.

 

i
CTPi I inst

() 4

MAX

subject to

 

i
NUTPi I inst
1
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i
 ) I instمتغیار مساتقل
در این رابطه تنظیم جریان واحد آنی رلاه  iام (
مسئله است .بنابراین مطابق مسائله بهیناهساایی ( ،)4تنظایم جریاان
واحد آنی رله  iباید بهنحوی انتخاب گردد که  CTPحاداکثر گردیاده و
 NUTPبرابر یک گردد .مسئله ( )4بهصور مستقل بارای هار یاک ای
رلهها حل گردیده و تنظیم بهینه واحد آنی آن رله بهدست میآیاد .در
ادامه یک روش بایهای برای حل این مسئله پیشنهاد شده است.

 -3-4روش حل بازهای مسئله تنظیم واحد آنی
با استفاده ای الگوریتم مونتکارلو ،بایه جریانهای اتصا کوتاه عبوری ای
هر رله بهایای خطاهای داخلای و خاارجی محاسابه گردیاده و مطاابق
روابط ( )8و ( )3بهترتی بهصور اعاداد باایهای  I f in tو  I fextنشاان
داده میشود.




() 8
() 9


 I

max
I fint  I min
fint , ... , I fint
min
max
f ext , ... , I f ext

I f ext

) I max
به دلیل وجود عدم قطعیت ها حداکثر جریان خطا خارجی ( f ext
 ) I minبزر تار اسات .لاذا اشاتراکی
ای حداقل جریان خطای داخلی ( f int

 -2مکان خطا :بزر ترین جریاان خطاای خاارج ای ناحیاه حفااظتی
بهایای خطاا در ابتادای خاط بعادی (شاین انتهاای خاط تحات
حفاظت رله) رخ میدهد.
 -3مقاومت خطا :بیشترین جریان اتصا کوتاه بهایای خطا با مقاومت
صفر است.
بنابراین در الگوریتم موناتکاارلو بخاش  2-9مکاان خطاا شاین
انتهای خط ،مقاومت خطا صافر و خطاای  CTحاداکثر خطاای مثبات
منظور میگردد .اما سایر عدمقطعیتها همچون بار شابکه و امپادانس
خطو شبکه در فرآیند موناتکاارلو تعیاین مایگاردد .لاذا الگاوریتم
مونتکارلو برای هر یک ای رلاههاای شابکه اعماا گردیاده و حاداکثر
جریان خطای خارجی عبوری ای تمامی رلههاا باهدسات مایآیاد .ایان
جریان خطا بهعنوان تنظیم بهینه واحد آنی رلهها انتخاب میشود.

 -5مسئله تنظیم بهینه واحد تأخیری
در این بخش مسئله هماهنگی بهیناه واحاد تاأخیری رلاههاای اضاافه
جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدمقطعیتها فرمو بندی شده و یاک
الگوریتم ترکیبی ژنتیک و مونتکارلو برای حل آن پیشنهاد شده است.

میان این اعداد بایهای وجود دارد ،بهطاوریکاه اگار  I fمجموعاه کال
جریانهای خطای داخلی و خارجی برای یک رله باشد ،خواهیم داشت:



()11



min
max
max
I Uf  I min
f ext , ... , I f int , ... , I f ext , ... , I f int

ای قید مسئله بهینهسایی ( )4میتوان نتیجاه گرفات کاه تنظایم
جریان واحد آنی (  ) I instباید ای تماام جریاانهاای خطاهاای خاارجی
بزر تر انتخاب گردد تا واحد آنی رله بهایای هایچیاک ای جریاانهاای
خطاهای خاارجی عملکارد نداشاته باشاد ( NUTPبرابار یاک گاردد).

 -1-5فرمولبندی مسئله تنظیم واحد تأخیری
بهمنظور رسیدن به یک پاسخ مقاوم برای تنظایم بخاش تاأخیری رلاه
ترکیبی میبایست قیود هماهنگی مربو به تمامی عادمقطعیاتهاا در
فرمو بندی مسئله هماهنگی لحا شاود .بناابراین مسائله همااهنگی
رلههای اضافه جریان ترکیبی (رابطاه ( ))2در حالات کلای باا در نظار
گرفتن عدمقطعیتها مطابق رابطه ( )12فرمو بندی میگردد.



P u  tiu 


  u U


 

 I maxبزر تر باشد .بنابراین باا توجاه باه رابطاه ()11
لذا  I instباید ای f ext
تنظیم جریان واحد آنی رله باید مطابق رابطه ( )11انتخاب گردد تا قیاد
مسئله ( )4رعایت شود.
()11





max
I inst  I max
f ext , ... , I f int

از طرف دیگر هر چه  I instکوچکتر انتخااب گاردد ،واحاد آنای
بهایای تعداد خطاهای داخلی بیشتری عملکرد داشاته و شااخص

CTP

افزایش مییابد .بنابراین با توجه به تابع هدف ( )4و بایه تغییرا مجاای
( I instمطااابق رابطااه ( ،))11پاسااخ مساائله بهینااهسااایی رابطااه ()4
 I inst  I maxخواهد بود.
f ext
با تغییر اندایه عدمقطعیتها جریان خطا نیز تغییار مایکناد ،اماا
برای برخی ای عدمقطعیتها مشخص است که بیشترین جریان خطاای
 ) I maxبهایای چه اندایهای ای آن عدمقطعیتها رخ مایدهاد.
خارجی ( f ext
این موارد در ادامه آورده شده است.
 -1خطای ترانسفورماتور جریان :بدیهی است درصاورتیکاه حاداکثر
خطای مثبت CTها لحا شود ،بیشترین جریان خطای عبوری ای
رله محاسبه میشود.

Serial no. 79

N

()12

Min J ( X ,U ) 

i 1

subject to :
i
I ufi  I inst
i
I ufi  I inst

 u U

C m ( X , u )  t uj  tiu  CTI  0

C m ( X , u )  t uj  tinst  CTI  0  u  U
m  1, 2,..., n BP

کااه  Uمجموعااه تمااامی عاادمقطعی اتهااا بااوده و  uیااک حالاات ای
عاادمقطعیاتهااا اساات P u .احتمااا وقااوخ حالاات  uاساات.

t uj , tiu

بهترتی یمانهای عملکارد رلاههاای اصالی  iو رلاه پشاتیبان  jدر
حالت  uاسات I ufi .جریاان خطاای عباوری ای رلاه اصالی  iو

i
I inst

تنظیم جریان واحد آنی آن رله است.
در رابطه ( )12دو دسته قیود  Cmو  Cmمنظاور گردیاده اسات.
دسته او قیود ( ) ) Cm ( X , uمطابق شکل ( )1بارای خطاهاای بعاد ای
نقطه  F3تا نقطه  F2بوده که واحد تأخیری رله ترکیبی  iباید باهعناوان
حفاظت اصلی و واحد تأخیری رله ترکیبی  jبایاد باهعناوان حفاظات
پشتیبان عمل کند .با توجه به اینکاه ایان دساته ای قیاود مرباو باه
هماهنگی بخش تأخیری رله اصلی-پشاتیبان اسات ،لاذا بایاد باهایای
جریانهای خطای کوچکتر ای جریان تنظیم بخاش آنای رلاه در نظار
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i
 .) I ufi  I instدساته دوم قیاود ( ) ) Cm ( X , uهمااهنگی
گرفته شاود (

در این رابطه  X TMSبردار ضرای تنظیم یمانی رلههاا و  AUمااتریس

میان واحد تأخیری رله  jو واحد آنی رله  iرا تضمین مایکناد .لاذا
باید بهایای جریانهای خطاهایی در نظر گرفته شود که رله  iبهصور

خطی مشخصه یمان عملکرد رلههای اصلی و پشاتیبان باهایای

i
 I ufi  I instلحا گردیده است.

آنی عمل کرده است .لذا شر

اگر تنظیم جریان واحد تأخیری رله اضافه جریان ترکیبای ( ) I set
ای قباال مشااخص باشااد و مشخصااه عملکاارد آن بااهصااور مشخصااه
استاندارد  IECفرض شود ،در آنصور یمان عملکرد رله اضافه جریان
ترکیبی  iمطابق رابطه ( )19بهصور رابطه خطای نسابت باه ضاری
تنظیم یمانی (  ) TMSآن رله بهدست میآید [.]11
(tiu  Fi (TMSi , I seti , I ufi )  fi ( I seti , I ufi )  TMS i  aiu  TMSi )19

که در آن:
I seti

Mi 

K1

&

1

K2

Mi

aiu  f i ( I seti , I ufi ) 

در این رابطه پارامترهای  K1و  K 2به نوخ مشخصاه معکاوس یماانی
واحد تأخیری بستگی دارند .ضری خطی  aiuبا معلاوم باودن جریاان
خطای عبوری ای رله و تنظیم جریان رلاه ،باهصاور یاک عادد ثابات
تعیین میگردد.
با جایگزینی  t iuای رابطه ( )19در تاابع هادف مسائله ( ،)12ایان
تابع هدف مطابق رابطه ( )11بهشکل خطی تبدیل خواهد شد.
N

()11

تمامی عدمقطعیتها است .هر ساطر مااتریس  AUشاامل دو ضاری ،
یکی ضری خطی یماان عملکارد رلاه اصالی (  ) aiuو دیگاری ضاری
خطی یمان عملکرد رله پشتیبان (  ) a ujبارای حالات عادمقطعیات

u

است .تعداد سطرهای  AUبرابر با تعداد حاالتی ای عدمقطعیتهاا باوده
که جریان خطای عبوری ای رله اصلی ای تنظیم جریان بخاش آنای رلاه
i
 .) I ufi  I instتعداد ستون این مااتریس برابار
کوچکتر بوده است (

N

است .هر سطر ماتریس  AUبارخالف مااتریس  AUتنهاا دارای یاک
عنصر بوده و آن عنصر ضری

خطی یماان عملکارد رلاه پشاتیبان

j

(  ) t ujباارای هاار یااک ای حاااال عاادمقطعیات  uبااوده اساات .تعااداد
I ufi

()17

ضرای

 TMSi

c

U
i

i 1




P u  aiu   TMSi 


i 1   u U


N

 

J ( X ,U ) 

جریان خطای عبوری ای رله اصالی ای تنظایم جریاان بخاش آنای رلاه
i
 .) I ufi  I instبردار  C Uشامل ضرای
بزر تر بوده است (

خطی یماان

عملکرد رلههای اصلی (  ) ciUبهایای تماام حااال ممکان ای مجموعاه
عدمقطعیاتهاای  Uاسات CTI .باردار ساتونی اسات ،کاه تعاداد
سطرهای آن با تعداد سطرهای ماتریس  AUبرابر بوده و تمامی عناصار


آن مقدار  CTIاست .تعداد سطرهای بردار ستونی  CTIنیز باا تعاداد
سطرهای ماتریس  AUبرابر بوده و عناصر آن مقدار  CTI  tinstدارند.
طرح مسئله هماهنگی رلههاای اضاافه جریاان ترکیبای در قالا
ارائهشده ،امکان رسیدن به یک پاسخ مقاوم را فراهم نموده کاه باهایای

ciU

بنابراین برای رله  iبا معلوم بودن تنظایم جریاان رلاه و جریاان
خطای عبوری ای رله بهایای تمامی حاال عدمقطعیاتهاا و همچناین
احتما وقوخ هر یاک ای عادمقطعیاتهاا ،مقادار ضاری
مستقل ای  TMSiقابلمحاسبه است.

سطرهای ماتریس  AUبرابر با تعدادی ای حالتهای عدمقطعیت اسات

خطای ciU

با جایگزینی یمان عملکرد رله اصلی  ) t iu ( iو یمان عملکرد رلاه

مجموعه عدمقطعیتها ،هماهنگی بین رلههای اصلی و پشتیبان حفا
گردیده و یمان عملکرد رلاههاا باه حاداقل ممکان برساد .در صاور
استفاده ای فرآیند مونتکارلو برای پیادهسایی عادمقطعیاتهاا ،تعاداد
قیااود مساائله هماااهنگی (مجموعااه  ) Uو بنااابراین تعااداد سااطرهای
ماتریسهای  AUو  AUبهشد افزایش خواهد یافت .لذا حل مسئله

پشتیبان  ) t uj ( jدر قیود هماهنگی مسئله ( ،)12این قیود بهصاور

با این ابعاد بزر

خطی روابط ( )11و ( )14بهدست میآید [.]11

توجه به اینکه بسیاری ای قیود مسئله با در نظر گرفتن عدمقطعیتهاا

()11

Cm ( X , u)  a uj  TMS j  aiu  TMS i  CTI

()14

Cm ( X , u)  a uj  TMS j  t inst  CTI

که در این رابطه  aiuو  a ujبهترتی ضرای خطی یماان عملکارد رلاه
اصلی  iو رله پشتیبان  jبرای حالت عدمقطعیت  uاست.
بنابراین در این شرایط مسئله هماهنگی رابطاه ( )12باا در نظار
گرفتن عدمقطعیتها به یک مسئله برنامهریزی خطی استاندارد مطابق
رابطه ( )18تبدیل میگردد.
X TMS

 

T

Min J ( X , U )  C U
subject to :

()18

C ( X , U )  AU X TMS  CTI
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C ( X , U )  AU X TMS  CTI

حتی در فرم خطی ( )18نیز بسیار مشاکل اسات .باا

ممکن است اضافی باشد ،در مرجع [ ]3یک روش بارای کااهش قیاود
مسئله ،مستقل ای تنظیما یمان رلهها ارائه شده است .در این مقاله ای
روش آن مرجع برای حذف قیود اضافی مسئله و کااهش ابعااد مسائله
برنامهریزی خطی استفاده شده است.
 -2-5الگوریتم ترکیبی پیشنهادی
در این قسمت یک الگوریتم ترکیبی مونتکارلو-ژنتیک مطابق شکل 9
برای حل مسئله بهینهسایی رابطاه ( )12باهمنظاور تعیاین تنظیماا
بهینه واحد تأخیری رلههای اضاافه جریاان ارائاه گردیاده اسات .ایان
الگوریتم دارای دو بخش اعما الگاوریتم موناتکاارلو و حال مسائله
بهینهسایی بهکمک الگوریتم ژنتیک بوده که در اداماه ابتادا الگاوریتم
مونتکارلو ارائه شده و سپس الگوریتم بهینهسایی ارائه گردیده است.
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Cm

شروع

ورود ا
دریافت ا

یک روش احتمالی بهمنظور تنظیم . . .

عا شبکه

عا مربو به ت یق واحد آنی رلهها

مونتکارلو مطابق شکل  7تکرار گردیده تا دو دسته قیاود  Cmو
برای تمامی یوج رلههاا تشاکیل گاردد .بناابراین مسائله بهیناهساایی
غیرخطی رابطه ( )12تشکیل گردیده که تعداد قیود این مسئله با توجه
به تعداد ییاد تکرار مونتکارلو بهشد افزایش یافته است.

اعمال ال وری ق مونتکارلو
ت یی زوج رلههای اصلی ش یبان

تولید جم یت اولیه

m =1

تبدیل مت له هماه ی به یک مت له برنامهریای خطی
اعمال ال وری ق کاه

k=1

ریود []15

ت یی اندازه بار

اعمال ال وری ق  LPبه هر رش ه
ارزیابی برازندگی و ان خا

رش ههای برتر

عمل رهای ن یک (تقا
خیر

ت یی اندازه امپدانس تجهیاا شبکه

و جه

محایبه خ

)

بار

ت یی مکان وروع خطا و مقاومت خطا

م یار هم رایی

ت یی خطای ترانتفورماتور جریان

بله

ا مقادیر بهی ه  TMSو Iset

محایبه اتصال کوتاه

ایان

محایبه جریان خطای عبوری از زوج
رله  mو خیره آن

شکل  :3ال وری ق ترکیبی یش هادی.

الگوریتم مونتکارلو بخش  2-9تنهاا باهمنظاور تعیاین تغییارا
جریان خطای عبوری ای رلههای اصلی در شرایط عدمقطعیاتهاا ارائاه
گردید و بهکمک آن تنظیم جریان بخش آنی رلهها بهدست آمد .اما در
این بخش بهمنظور تعیین دسته قیود  Cmو  Cmبارای هار یوج رلاه
اصلی-پشتیبان مجدداً الگوریتم مونتکارلو پیشنهاد گردیده و در شکل
 7آورده شده است.
در شکل  m ،7شماره یوج رلاه اصالی-پشاتیبان باوده و  kتکارار
مونتکارلو است .مطابق الگوریتم شکل  ،7برای یوج رله  ،mبا توجه به
تابع توییع احتما هر یک ای عدمقطعیتها ،یک مقدار تصاادفی بارای
هر یک ای عدمقطعیتها محاسبه میگردد .با معلوم بودن عادمقطعیات
بار شبکه و امپدانس تجهیزا شابکه ،پخاش باار انجاام شاده و ولتااژ
تمامی شینها قبل وقوخ خطا محاسبه میگاردد .ساپس عادمقطعیات
مکان وقوخ خطا ،مقاومت خطاا و خطاای انادایهگیاری ترانسافورماتور
جریان با توجه به تابع توییع احتما آنها اعما گردیاده و محاسابا
اتصا کوتاه انجام میشود .در ادامه جریان خطاای عباوری ای یوج رلاه
اصلی-پشتیبان  mمحاسبه و ذخیره میگردد .با توجه به اینکه جریاان
خطای عبوری ای رله اصلی کمتر یا بیشتر ای جریان تنظیم بخاش آنای
رله باشد ،مطابق رابطه ( ،)12در یکای ای دو دساته قیاود  Cmیاا Cm
قرار میگیرد .تکرار مونتکارلو برای یوج رله  mآنقدر تکرار میگاردد
تا توابع توییع احتما هر یاک ای عادمقطعیاتهاا باا بیشاترین دقات
مد سایی گردد .برای سایر یوج رلههای اصالی-پشاتیبان نیاز فرآیناد

Serial no. 79

شر تور
مونتکارلو
m = m +1

k = k +1

خیر

بله

خیر

آیا تمام زوج رلهها
برریی شده
بله
تشکیل دی ه ریود  Cmو C m

شکل  :4ال وری ق مونتکارلو بهم ور مدلیازی عدمرط یتها.

در بخش دوم الگوریتم شکل  9برای حل این مسئله بهیناهساایی
غیرخطی ای الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامهریزی خطای مرجاع []11
استفاده شده است .در این روش تنظیما جریان رلهها (  ) I setبهعنوان
متغیرهای الگوریتم ژنتیک بهصور شکل  1کدگذاری گردیده است.

Iset N

...

Iset 1

شکل  :5رش ه موردای فاده در بهی هیازی ن یک [.]11

این رشته دارای  Nخانه است که  Nتعداد رلههای شبکه باوده و
در هر خانه تنظیم جریان مربو به آن رله قرار دارد.
در ابتدای الگوریتم ژنتیک مطابق شکل  ،9جمعیت اولیه بهصور
تصادفی تعیین میگردد .با معلوم بودن جمعیت اولیه ،تنظیما جریان
رلهها برای هر رشته معلوم خواهد بود .بنابراین برای هر رشاته ژنتیاک
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با معلوم بودن تنظیما جریان رلهها و معلوم بودن دسته قیود  Cmیاا
 ، Cmمساائله بهینااهسااایی غیرخطاای رابطااه ( )12بااه یااک مساائله
بهینهسایی خطی مطابق رابطه ( )18تبدیل میگردد .با توجه به اینکه
تعااداد قیااود دسااتههااای  Cmو  Cmبااا توجااه بااه تعااداد ییاااد تکاارار
مونتکارلو بهشد افزایش یافته است ،در ادامه ای الگوریتم کاهش قیود
مرجع [ ]11استفاده گردیده و قیود اضافی مسئله قبل ای حل آن حاذف
شده است .مسئله برنامهریزی خطی رابطه ( )18برای هر رشاته ژنتیاک
بهکمک روش سیمپلکس حل شده و تنظیما یمان برای تمامی رلههاا
محاسبه میشود .با معلوم بودن تنظیما جریاان و یماان بارای تماامی
رلهها تابع هدف و مقدار برایندگی برای هر رشته محاسبه میگردد .ایان
فرآینااد باارای تمااامی رشااتههااای جمعیاات تکاارار گردیااده و در ادامااه
رشتههایی که مقدار برایندگی بیشتری دارند ،انتخاب شده و باا اعماا
عملگرهای ژنتیک شامل تقاطع و جهش ،جمعیت جدید تولیاد گاردد.
سپس الگوریتم ژنتیک برای جمعیت جدید تکرار میشود .این روناد تاا
رسیدن به جواب نهایی ادامه مییابد .معیار همگرایی این فرآیند تغییار
نکردن جواب بهایای تعداد تکرار مشخص است.

 -6نتایج عددی
بهمنظور ارییابی روش پیشنهادی در این مقالاه ای دو شابکه  8شاینه و
 17شینه  IEEEاستفاده شده است .خطاو ایان دو شابکه نموناه باا
رلههای اضافه جریاان ترکیبای باا مشخصاه عملکارد معماولی مطاابق
استاندارد  IECحفاظت گردیده است ( .) K1  1/17 , K 2  /12یمان

یک روش احتمالی بهمنظور تنظیم . . .

شبکه ای شین  7به یاک شابکه دیگار باا ظرفیات اتصاا کوتااه 711
مگاولتآمپر متصل گردیده است [.]2

شکل  :1دیاگرام تکخطی شبکه  8شی ه .]2[ IEEE
عا خطو شبکه  8شی ه .IEEE

جدول  :1ا
طو ()km

راکتانس ()Ω/km

مقاومت ()Ω/km

خط

111
41
81
111
111
31
111

1/1111
1/1417
1/1119
1/1711
1/1713
1/1111
1/1111

1/1171
1/1114
1/1111
1/1111
1/1171
1/1177
1/1111

1-2
1-9
9-7
7-1
1-1
2-1
1-1

عملکرد واحد آنی رلهها برابر  11میلیثانیه است TMS .رلهها بین 1/1
تا  1بوده و  I setرلهها  8مقادار گسساته شاامل ،1/21 ،1 ،1/41 ،1/1
 2 ،1/41 ،1/1و  2/21آمپر است .مقدار  CTIانتخابی برای هر دو شبکه
 1/9ثانیه در نظر گرفته شده است.
تغییرا بار ساعتی برای هر دو شابکه بار اسااس باار شابکه 27

عا ترانتفورماتورهای ردر شبکه  8شی ه .IEEE

جدول  :2ا
راکتانس
()p.u

ولتاژ ثانویه
()kV

ولتاژ اولیه
()kV

توان نامی
()MVA

خط

1/17
1/17

111
111

11
11

111
111

4-1
8-1

جدول  :3ا

عا

شینه  IEEE-RTSو بر مبنای بار پایه شابکه موردمطالعاه اسات [.]14
تغییرا مقاومت و راکتانس خطو بهصور تابع توییع احتما نرماا
بهترتی با انحراف معیار  1/114و  1/1191نسابت باه مقاادیر مبناای
شبکه در نظر گرفته شده است .نوخ خطا سه فای متقارن و مکاان خطاا

نراتورهای شبکه  8شی ه .IEEE

راکتانس ()p.u

ولتاژ اولیه ()kV

توان نامی ()MVA

شین

1/11
1/11

11
11

111
111

4
8

بهصور توییع یکنواخت در کل خط در نظر گرفته شده اسات .انادایه
مقاومت خطا (  ) R fmaxبین  1تاا  1/1اهام باا توییاع احتماا ویباو

جدول  :4ا

عا بار شبکه  8شی ه .IEEE

( β=1/1 ،α=1/8و  )ν=1در نظر گرفتاه شاده اسات .بارای CTهاا تاابع

توان راکتیو ()MVAR

توان اکتیو ()MW

شین

توییع احتما نرما با  δ=1/114در نظار گرفتاه شاده و تعاداد تکارار

21
71
71
11

71
11
41
41

2
9
7
1

مونتکارلو  11111بار در نظر گرفته شده است.
-1-6

شبکه  8شینه IEEE

این شبکه مطابق شکل  1دارای  17رلهاضاافه جریاان ترکیبای اسات.
اطالعا این شبکه شامل اطالعا خطو  ،ترانسفورماتورها ،ژنراتورها و
اطالعا بار شبکه بهترتی در جداو  1تاا  7آورده شاده اسات .ایان

Serial no. 79

 -1-1-6محاسبه تنظیم بهینه واحد آنی رله ترکیبی
در این قسمت تنظیم واحد آنی رلههای ترکیبی شبکه نموناه  8شاینه
به دو صور ییر محاسبه شده است:
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الف :روش معمو  :در این روش تنظیم جریان واحد آنای رلاه ترکیبای
برابر جریان خطا در  %81طو خط در نظر گرفته شده و در ستون دوم
جدو  1نتایج آن آورده شده است.
جدول  :5ت یق جریان واحد آنی بههمراه مقادیر شاخصهای اح مالی
در روش م مول و روش بهی هیازی یش هادی
NUTP

CTP

Iinst

NUTP

CTP

Iinst

شماره
رله

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/371
1/871
1/822
1/433
1/821
1/841
1/399
1/831
1/812
1/811
1/892
1/891
1/374
1/372

1114
7129
2123
2171
1911
9139
2188
9711
1281
2479
2411
7918
1171
2178

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/418
1/411
1/477
1/429
1/479
1/411
1/419
1/473
1/411
1/419
1/471
1/481
1/441
1/813

1113
7242
2412
2491
1712
9399
2119
9134
1778
2818
2899
7724
1731
2192

1
2
9
7
1
1
4
8
3
11
11
12
19
17

روش پیشنهادی

روش معمو

ب :روش بهینااهسااایی پیشاانهادی :در ایاان بخااش ابتاادا الگااوریتم
مونتکارلو پیشنهادی در قسمت  2-9به شبکه نموناه  8شاینه اعماا
شده است .بهکمک این الگوریتم با اعما تمامی عدمقطعیتها با توجه
به توییع احتما آنها ،جریان خطای عبوری ای رلههای اضاافه جریاان
شبکه برای دو حالت محاسبه شده است .حالات او باهایای خطاهاای
داخلی (خطاهای داخل خط اصلی رله) و حالات دوم باهایای خطاهاای
خارجی (خطاهای خارج خط اصلی رله) است .در جدو  1کران بااال و
پایین جریان خطای عبوری ای رلههای اضافه جریان شبکه نمونه بهایای
دو حالت خطای داخلی و خطای خارجی آورده شده است.
جدول  :1بازه تغییرا جریان خطاهای داخلی و خارجی رلهها
I fext

Serial no. 79

[9239
[1138
[9117
[9123
[2447
[1411
[7431
[1181
[2189
[9939
[9711
[1187
[9171
[1141

]1191
]9891
]2771
]2727
]331
]9939
]2111
]9211
]1191
]2184
]2114
]9311
]1199
]1391

1
2
9
7
1
1
4
8
3
11
11
12
19
17

 -2-1-6محاسبه تنظیم بهینه واحد تأخیری رله ترکیبی
در این بخش الگوریتم ترکیبی پیشنهادی بخش  2-1به شبکه نمونه 8
شااینه اعمااا شااده اساات .در ایاان شاارایط بااا در نظاار گاارفتن تمااام
عدمقطعیتها فرآیند مونتکارلو مطابق شکل  7اعما گردیده و دساته
قیود  Cmو  Cmبرای هر یک ای یوج رلههای اصلی-پشتیبان محاسبه
شده و مسئله بهصور یک مسئله بهینهسایی غیرخطی مطاابق رابطاه
( )12تبدیل گردیده است .در ادامه روش ترکیبی ژنتیک و برنامهریازی
خطی مطابق الگوریتم شکل  9به مسئله بهینهسایی اعما شده اسات.
تعداد تکرار ژنتیک  111و تعداد اعضای جمعیات  211در نظار گرفتاه
شده است .روند همگرایی الگوریتم ژنتیک در شکل  4آورده شده است.
8.5

8

7.5

7

Fitness Value

[1114
[7129
[2123
[2171
[1911
[9139
[2188
[9711
[1281
[2479
[2411
[7918
[1171
[2178

]171
]2914
]1119
]1111
]791
]344
]212
]313
]122
]313
]1183
]2712
]149
]111

I f in t

رله

با معلوم بودن بایه تغییرا جریان خطای عبوری ای رلهها ،مسائله
تعیین تنظیم بهیناه واحاد آنای رلاه ترکیبای باهصاور یاک مسائله
بهینهسایی مطابق رابطه ( )4فرمو بندی گردیاده اسات .باا حال ایان
مسئله بهکمک روش بایهای پیشنهادی ،حداکثر جریان خطای خاارجی
بهعنوان تنظیم بهینه واحد آنی رلههای اضافه جریاان ترکیبای تعیاین
شده و در ستون پنجم جدو  1آورده شده است.
با معلوم بودن تنظیم بهینه واحد آنی ،فضای حساسیت واحد آنای
( )Fsenمشااخص شااده و شاااخص احتمااا عملکاارد صااحیح ()CTP
قابلمحاسبه است .همچناین فضاای انتخاابگاری واحاد آنای ( )Fselو
شاخص احتما عدم عملکرد ناخواسته ( )NUTPبرای هر یک ای رلههاا
تعیین میشود .مقادیر شاخصهای  CTPو  NUTPبرای تنظیما روش
معمو و روش بهینهسایی پیشنهادی در جدو  1آورده شده است.
با توجه به نتایج جدو  1مشخص اسات ،شااخص  NUTPواحاد
آنی رله ترکیبی برای هر دو روش معمو و پیشنهادی برابر یک اسات؛
اما در صور استفاده ای روش پیشنهادی شاخص  CTPنسبت باهروش
معمو بیشتر شده است .بهعبارتی تنظیما هر دو روش پیشانهادی و
معمو انتخابگری کامل ایجااد کارده اسات ،اماا حساسایت در روش
پیشنهادی بیشتر ای روش معمو است .همچنین تنظیم جریاان واحاد
آنی در روش پیشنهادی کمتر ای روش معمو است .بهعبار دیگار باا
اعما تنظیما روش پیشنهادی برای واحد آنی رلههای ترکیبی شبکه
 8شینه ،ناحیه بیشتری ای خطو شبکه بهطاور کامال تحات پوشاش
واحد آنی رلهها قرار گرفته است.

6.5

6

100

90

80

70

40
50
60
Iteration Number

30

20

10

0

5.5

شکل  :7مشخصه هم رایی ال وری ق ن یک ترکیبی.
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بر اساس این شکل الگوریتم ژنتیک پس ای حدوداً  27تکرار همگرا

جدول  :8مقایته بازه تغییرا اندازه ریود هماه ی در روش م مول
و روش یش هادی

گردیده است .نتایج تنظیما بهینه واحاد تاأخیری رلاههاای ترکیبای

بهینه واحد تأخیری رلهها بدون در نظر گارفتن عادمقطعیاتهاا آورده
شده است.
جدول  :7ت یق جریان و زمان واحد تأخیری رلههای اضافه جریان
ترکیبی
با وجود عدمقطعیتها

I set

TMS
1/1111
1/2188
1/1131
1/1199
1/1111
1/1114
1/1172
1/1174
1/1199
1/1111
1/1224
1/2119
1/1111
1/1412

911
171
911
171
271
171
911
171
211
171
171
171
911
911
1/4927

بدون وجود عدمقطعیتها

I set

TMS
1/1111
1/1811
1/1947
1/1117
1/1197
1/1121
1/1927
1/1111
1/1129
1/1111
1/1191
1/1418
1/1197
1/1911

271
171
911
721
121
171
911
171
121
781
171
171
271
911
7/1312

رله
1
2
9
7
1
1
4
8
3
11
11
12
19
17
تابع
هدف

مقایسه نتایج جدو نشان میدهد تنظیما یمان بهینه رلههاا در
حالت در نظر گرفتن عدمقطعیتها بزر تر ای حالت بدون عدمقطعیات
اساات .البتااه واضااح اساات کااه تنظیمااا حالاات بااا در نظاار گاارفتن
عدمقطعیتها پاسخ مقاومی در برابر تمامی عدمقطعیتها ایجاد خواهد

رله پشتیبان

جدو  4آورده شده است .عالوه بر این در جادو  4نتاایج تنظیماا

بایه تغییرا C'm

رله اصلی

برای شبکه نمونه  8شینه با در نظر گرفتن تماامی عادمقطعیاتهاا در

بایه تغییرا Cm

[]1/113 1/211[ ]1/187 1/231[ ]1/189 1/137[ ]1/119 1/171

1

1

[]-1/121 1/247[ ]1/113 1/711[ ]-1/145 1/218[ ]1/111 1/172

9

7

[]-1/184 1/741[ ]1/111 1/114[ ]1/132 1/191[ ]1/121 1/412

17

12

روش پیشنهادی روش معمو

روش پیشنهادی روش معمو

مقایسه نتاایج جادو  8نشاان مایدهاد ،در صاور اساتفاده ای
تنظیما روش پیشنهادی بایه تغییرا قیود هماهنگی همواره بزر تر
ای صفر بوده و هیچگونه عدمهماهنگی با در نظر گرفتن عدمقطعیاتهاا
رخ نمیدهد ،در صور که اگر ای تنظیما روش معمو استفاده گردد
کران پایین بایه تغییرا برای برخی قیاود همااهنگی جادو  7منفای
گردیده که بهصور پررنگ در جدو نشان داده شده است .لاذا بارای
این قیود در صور وقوخ عدمقطعیتها هماهنگی ای دست خواهد رفت.
-2-6

شبکه  14شینه IEEE

شبکه  17شینه  IEEEشامل دو بخش  192و  99کیلوولات باوده کاه
توسط سه ترانسفورماتور به یکدیگر متصل شدهاند .ایان شابکه مطاابق
شکل  8با  93رله اضافه جریان ترکیبی حفاظت میشود.
برای این شبکه نیز مشابه شبکه نمونه قبل ،الگوریتم موناتکاارلو
به تمامی رلههای اصلی اعماا گردیاده و کاران بااال و پاایین جریاان
خطای عبوری ای رلهها بهایای دو حالت خطای داخلی و خطای خارجی
محاسبه گردیده است.
با معلوم بودن جریان خطای بایهای ،مسئله بهینهسایی رابطاه ()4
بهکمک روش بایهای پیشنهادی حل شده و تنظیما بهینه بخش آنای
رلههای اضافه جریان ترکیبی بهدست آمده است .این تنظیماا بهیناه
در جدو  3آورده شده است .شاخص  NUTPبرای تمامی رلاههاا یاک
بوده یعنی تنظیما بهدستآمده انتخابگری کامال را دارد .همچناین
شاخص  CTPبرای واحد آنی هر رله در جدو  3آورده شده است.

کرد.
بهمنظور نشان دادن اهمیت فرمو بندی ارائهشده در رسایدن باه
یک پاساخ مقااوم ،در اداماه بارای ساه قیاد همااهنگی فاصاله یماانی
هماهنگی بررسی گردیده است .برای ایان منظاور باایه تغییارا قیاود
هماهنگی  Cmو  C'mبا در نظر گرفتن تمامی عدمقطعیتها در دو حالت
محاسبه گردیده است .در حالت او تنظیماا جریاان و یماان ساتون
دوم و سوم جدو ( 4تنظیماتی که ای روشهای معمو بادون در نظار
گرفتن عدمقطعیتها بهدست آمده است) منظاور گردیاده و در حالات
دوم تنظیمااا جریااان و یمااان سااتونهااای چهااار و پاانج جاادو 4
(تنظیماتی که ای روش پیشنهادی با وجود عدمقطعیتها بهدست آماده
است) منظور گردیده است .نتایج مقایساه ایان دو حالات در جادو 8
آورده شده است.
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 شاینه8  بارای شابکه.روش کاهش قیود برای حال آن اساتفاده شاد
تنظیما بخش تأخیری برای دو حالت با در نظر گرفتن عدمقطعیتها
و بدون در نظر گرفتن عدمقطعیتها مقایسه گردیاد و نشاان داده شاد
،که پاسخ بهدستآماده ای حالات باا در نظار گارفتن عادمقطعیاتهاا
پشتیبان را در تماامی شارایط-هماهنگی کامل بین یوج رلههای اصلی
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،در ادامه بهمنظور تعیین تنظیما بهینه بخاش تاأخیری رلاههاا
Cm  وCm ابتاادا الگااوریتم مونااتکااارلو اعمااا شااده و دسااته قیااود
 سپس باا اعماا الگاوریتم ترکیبای پیشانهادی.محاسبه گردیده است
 تنظیما بهیناه بخاش تاأخیری رلاههاا باا در نظار گارفتن،9 شکل
 تنظیما بهینه جریان و یمان بخش.عدمقطعیتها بهدست آمده است
 آورده شاده3  در جادوIEEE  شاینه17 تأخیری رلهها برای شابکه
.است

 نتیجهگیری-7
در این مقاله عدمقطعیتهای ناشی ای تغییر پارامترهای شبکه و تغییار
شرایط خطا در مسئله تنظیم بهینه واحدهای آنی و تاأخیری رلاههاای
 در اداماه دو.اضافه جریان ترکیبای باهصاور احتماالی ماد گردیاد
شاخص احتما عملکرد صحیح و احتما عدم عملکرد ناخواسته بارای
 بهکمک این شاخصهاا مسائله تنظایم.واحد آنی رله ترکیبی ارائه شد
 شینه و8 جریان واحد آنی رله در شرایط عدمقطعیتها برای دو شبکه
 بهصور یک مسئله بهینهسایی فرمو بندی گردیاد وIEEE  شینه17
، با حل این مسئله بهینهساایی.برای حل آن یک روش بایهای ارائه شد
تنظیما بهینه بخش آنی رلههای ترکیبی برای هر دو شبکه باهدسات
آمده و نشان داده شده است که ایان تنظیماا نسابت باه تنظیماا
بهدستآمده ای روش معمو طو بیشتری ای خطو را تحت حفاظات
بخش آنی رلهها قرار میدهد بدون آنکه هیچگونه تاداخلی در عملکارد
 همچنین مسئله تنظیم واحد تاأخیری رلاه ترکیبای در.رلهها رخ دهد
شرایط عدمقطعیتها بهصور یک مسائله بهیناهساایی غیرخطای باا
تعداد قیود بسیار ییاد فرمو بندی گردیاد و ای ترکیا روش ژنتیاک و
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1

Combined overcurrent relay

2

Current setting of instantaneous unit

3

Current setting of delay unit

4

Time multiplier setting

5

Linear Programming (LP)

6

Simplex Method

7

Genetic Algorithm

8

Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP)

9

Quadratically Constrained Quadratic Programming (QCQP)

10

Biogeography-Based Optimization

11

Seeker Algorithm

12

Adaptive Method

13

Ant Colony Algorithm

14

Interval Method

15

Evolutionary Algorithm

16

Sensitivity

17

Selectivity

18

Coordination Time Interval

19

Correct trip probability (CTP)

20

No unwanted trip probability (NUTP)
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