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Περύληψη 
 

τθν εποχι μασ, θ ανάγκθ για αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ είναι επιτακτικι. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για  

διαρκι βελτίωςθ των ςυςτθμάτων προςταςίασ των γραμμϊν μεταφοράσ. Πριν από 

μερικά χρόνια, τα βοθκθτικά όργανα προςταςίασ, όπωσ είναι οι ςυςκευζσ 

εντοπιςμοφ κζςεωσ ςφάλματοσ δεν είχαν τθν ίδια απιχθςθ με τθσ ςυςκευζσ 

προςταςίασ. ιμερα ςε μία ανταγωνιςτικι αγορά, που οι λζξεισ ςυνζχεια και 

αξιοπιςτία του δικτφου παίηουν ςθμαντικό ρόλο, το ενδιαφζρον για τισ τεχνολογίεσ 

αυτζσ ζχει αυξθκεί. 

 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία πραγματεφεται τθν υλοποίθςθ αλγορίκμων 

ικανϊν να υπολογίςουν τισ παραμζτρουσ μιασ γραμμισ μεταφοράσ και να 

υπολογίςουν τθ κζςθ ςφάλματοσ με ςχετικι ακρίβεια. το πρϊτο μζροσ τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ υπολογίηονται οι παράμετροι μιασ γραμμισ μεταφοράσ 300 

km χρθςιμοποιϊντασ μετριςεισ από τα δφο άκρα αυτισ. Θ επαλικευςθ τθσ 

μεκόδου περιλαμβάνει δφο τρόπουσ προςομοίωςθσ τθσ γραμμισ μεταφοράσ. 

Αρχικά θ γραμμι προςομοιϊκθκε ςε κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ, με τθ 

βοικεια του ElectroMagnetic Transients Program (EMTP). Ο δεφτεροσ τρόποσ 

προςομοίωςθσ ζγινε με τθ βοικεια ενόσ ςυςτιματοσ Real Time Digital Simulation 

(RTDS). Κατά τθν προςομοίωςθ αυτι τα δεδομζνα καταγράφθκαν με τθν βοικεια 

δφο Phasor Measurement Control Unit τα οποία ιταν ςυγχρονιςμζνα μεταξφ τουσ 

μζςω του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ κεςικεςίασ. Και ςτισ δφο 

προςομοιϊςεισ εκτελζςτθκαν τρία διαφορετικά ςενάρια φόρτιςθσ. Σζλοσ 

εξετάςτθκε θ ευαιςκθςία του αλγορίκμου ςτο εφροσ των τιμϊν των παραμζτρων 

που ειςάγονται ωσ ενδεικτικζσ.  

 

Σο δεφτερο κομμάτι αςχολείται με τον εντοπιςμό τθσ κζςεωσ ςφάλματοσ τθσ 

γραμμισ μεταφοράσ που εξετάςτθκε ςτο πρϊτο μζροσ. Τλοποιικθκαν δφο 

αλγόρικμοι υπολογιςμοφ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν μετριςεισ τθσ τάςεωσ και του 

ρεφματοσ που εξάγονται από τα δφο άκρα τθσ γραμμισ. Θ προςομοίωςθ ζγινε με τθ 

βοικεια του  ElectroMagnetic Transients Program (EMTP). Θ ακρίβεια τθσ μεκόδου 

εξετάςτθκε εκτελϊντασ όλα τα πικανά βραχυκυκλϊματα κακϊσ και διαφορετικά 

ςθμεία ςφάλματοσ κατά μικοσ τθσ γραμμισ. Σζλοσ εξετάςτθκε κατά πόςο 

επθρεάηονται τα τελικά αποτελζςματα του αλγορίκμου από ςφάλματα που 

υπειςζρχονται ςτισ μετριςεισ των μεγεκϊν τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: 

 

Γραμμι μεταφοράσ, Τπολογιςμόσ παραμζτρων γραμμϊν μεταφοράσ, Μοντζλο 

κατανεμθμζνων παραμζτρων, Εφρεςθ κζςεωσ ςφάλματοσ, Μονάδεσ μζτρθςθσ 

φαςικετϊν, υγχρονιςμζνεσ μετριςεισ,  
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Abstract 
 

Nowadays, the need for uninterrupted provision of electric power towards final 

consumers is imperative. This results to the continuous improvement in the 

protection of transmission lines. A few years ago, the supplementary protection 

equipment such as fault locators has got little consideration compared with the main 

protection ones. Today in such a competitive market, where the words: continuity 

and reliability play an important role; the interest in these technologies has 

increased. 

 

In this thesis, a series of algorithms able to estimate the parameters of a 

transmission line and to calculate the position error with some accuracy, are being 

developed. In the first part, the parameters of a 300 km transmission line are 

calculated using measurements from both ends. For the verification of the algorithm, 

the line was simulated by two different ways. Initially the line was simulated in 

steady state mode, using the ElectroMagnetic Transients Program (EMTP). In the 

second method, the line was simulated using a Real Time Digital Simulator (RTDS). 

During this simulation, data were recorded by Phasor Measurement Control Units 

(PMCU), which were synchronized via the Global Positioning System (GPS). Both 

simulations were carried out using three different load scenarios. Finally the 

maximum deviation in the starting values of the line parameters was tested.  

 

The second part deals with the fault location of the transmission line considered in 

the first part. Two algorithms for the calculation of the fault location were 

implemented. Both of the algorithms are using measurements of voltage and current 

obtained from the two ends of the line. The simulation of the line was made using 

the ElectroMagnetic Transients Program (EMTP). Evaluation studies based on 

simulation studies for verifying the accuracy of the algorithm are reported, and quite 

promising results have been achieved. Finally, sensitivity analysis with respect to the 

errors in the voltage and current measurements and the line parameters is also 

performed. 

 

Keywords 

Transmission Line, Line parameter estimation, Distributed parameter line model, 

Fault Location, Phasor Measurement Control Units, Synchronized measurements  
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Κεφϊλαιο 1: Εξιςώςεισ και ιςοδύναμα κυκλώματα 

γραμμών μεταφορϊσ  

1.1 Γενικϊ ςτοιχεύα 

 

Οι γραμμζσ μεταφοράσ αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα κομμάτια των 

ςφγχρονων ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ, με ενδιαφζρον ςυνεχϊσ αυξανόμενο 

λόγω τθσ ανάγκθσ για ολοζνα και μεγαλφτερθσ ποςότθτασ μεταφερόμενθσ 

ενζργειασ. Ο όροσ γραμμζσ μεταφοράσ, αναφζρεται ςτισ εναζριεσ γραμμζσ, διότι 

αυτζσ ςυμμετζχουν ςτα δίκτυα μεταφοράσ και διαςυνδζςεωσ. Θ χρθςιμοποίθςθ 

υπόγειων γραμμϊν υψθλισ και υπερφψθλθσ τάςεωσ είναι πολφ μικρι και 

περιορίηεται κυρίωσ ςτθ μεταφορά ι υπομεταφορά ιςχφοσ μζςα ςε αςτικζσ 

περιοχζσ κακϊσ και ςτθ διαςφνδεςθ νιςων με τθν θπειρωτικι χϊρα. [1] 

 

Από απόψεωσ ιςοδφναμου κυκλϊματοσ οι γραμμζσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν 

με βάςθ το μικοσ τουσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

i. Γραμμζσ μικροφ μικουσ, όπου κεωροφνται αυτζσ που ζχουν μικοσ 

μικρότερο από 80 km 

ii. Γραμμζσ μζςου μικουσ, το οποίο κυμαίνεται από 80 ζωσ 240 km 

iii. Γραμμζσ μεγάλου μικουσ, οι οποίεσ ξεπερνοφν τα 240 km. 

Επίςθσ, μια άλλθ κατθγοριοποίθςθ των γραμμϊν μπορεί να προκφψει από το 

επίπεδο τάςθσ ςτο οποίο είναι φορτιςμζνεσ.*2] τθν Ελλάδα παρατθρείται θ 

παρακάτω κατθγοριοποίθςθ: 

i. 400 kV 

ii. 150 kV 

iii. 66 kV 

Με βάςθ τον αρικμό κυκλωμάτων κατθγοριοποιοφνται ωσ εξισ: 

i. Απλοφ Κυκλϊματοσ (ζνα ιςοδφναμο τριφαςικό κφκλωμα) 

ii. Διπλοφ Κυκλϊματοσ (δφο ιςοδφναμα τριφαςικά κυκλϊματα) 

Σζλοσ με βάςθ τθν ικανότθτα τουσ ςε μεταφορά ενζργειασ: 

i. Ελαφροφ Σφπου (Ε) 

ii. Βαρζωσ Σφπου (Β) 

iii. Τπερβαρζωσ τφπου (Β’Β’) (δίδυμοσ αγωγόσ ανά φάςθ) &                                      

(Β’Β’Β’) (τρίδυμοσ αγωγόσ ανά φάςθ) 
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1.2 Γραμμϋσ  μικρού μόκουσ  
 

Σο ιςοδφναμο κφκλωμα μικροφ μικουσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1.1, όπου  και  τα 

ρεφματα και   και   οι φαςικζσ τάςεισ αναχωριςεωσ και αφίξεωσ τθσ γραμμισ 

αντίςτοιχα.  

Z=R+jωL

Vs VR

IS IR

+

-

+

-

 

χιμα 1.1 Ιςοδφναμο κφκλωμα γραμμισ μεταφοράσ μικροφ μικουσ 

 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθ κεωρία παραπάνω, γραμμζσ μικροφ μικουσ κεωροφνται 

όςεσ ζχουν μικοσ μζχρι 80 km. ε αυτι τθν κατθγορία γραμμϊν, θ ςυνολικι 

χωρθτικι αγωγιμότθτα είναι τόςο μικρι ϊςτε μπορεί να παραλθφκεί. Ακόμα, 

δεδομζνου ότι το ρεφμα τθσ εγκάρςιασ αγωγιμότθτασ είναι ςυνικωσ μικρό ςε 

ςχζςθ με το χωρθτικό ρεφμα τθσ γραμμισ, είναι αυτονόθτο ότι θ εγκάρςια 

αγωγιμότθτα μπορεί να παραλθφκεί.*1] 

 

Σο ιςοδφναμο κφκλωμα επιλφεται εφκολα και προκφπτουν τα εξισ: 

 
 

 

όπου Z=zl  θ ςυνολικι ςφνκετθ αντίςταςθ τθσ γραμμισ. 

 

1.3 Γραμμϋσ μϋςου μόκουσ  

 

Θ περιγραφι των γραμμϊν μζςου μικουσ ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με αυτι του 

μικροφ με τθ διαφορά ότι εδϊ λαμβάνεται υπ’ όψιν και θ εγκάρςια αγωγιμότθτα, θ 

οποία γενικά κεωρείται ότι αποτελείται μόνο από τθ χωρθτικότθτα.*1] 

Γενικά ςτισ γραμμζσ μεταφοράσ θ χωρθτικότθτα είναι κατανεμθμζνθ ομοιόμορφα 

κατά μικοσ τθσ γραμμισ, όπωσ ςυμβαίνει και με τθν αγωγιμότθτα. Εν τοφτοισ κατά 

προςζγγιςθ οι ποςότθτεσ αυτζσ μποροφν να κεωρθκοφν ςυγκεντρωμζνεσ ςε 

οριςμζνα ςθμεία κατά μικοσ τθσ γραμμισ. 

Οι δφο ςυνθκζςτερεσ μορφζσ αναπαράςταςθσ μιασ γραμμισ μζςου μικουσ είναι το 

ονομαςτικό κφκλωμα Π και το ονομαςτικό κφκλωμα Σ. 
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Z

Vs VRY/2 Y/2

IS IR

+

-

+

-

 

χιμα 1.2 Ονομαςτικό κφκλωμα Π γραμμισ μεταφοράσ μζςου μικουσ 

 

Σο ονομαςτικό κφκλωμα Π, το οποίο εικονίηεται ςτο ςχιμα 1.2 χρθςιμοποιείται 

ςυχνότερα για τθν αναπαράςταςθ των γραμμϊν μζςου μικουσ. Όπωσ φαίνεται θ 

ςυνολικι εγκάρςια ςφνκετθ αγωγιμότθτα, μοιράηεται ςε δφο ίςα μζρθ 

τοποκετθμζνα ςτα δφο άκρα του κυκλϊματοσ. Οι εξιςϊςεισ που περιγράφουν το 

κφκλωμα είναι οι εξισ:  

                                                                                                                       

 

 

Επιλφοντασ τισ εξιςϊςεισ 1.3 και 1.4 ωσ προσ VR και IR, προκφπτουν οι εξιςϊςεισ 

τάςεωσ και ρεφματοσ αφίξεωσ ςυναρτιςει τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ 

αναχωριςεωσ: 

 

 

 

Εάν όλθ θ εγκάρςια ςφνκετθ αγωγιμότθτα κεωρθκεί ςυγκεντρωμζνθ ςτο μζςο του 

κυκλϊματοσ, προκφπτει το ονομαςτικό κφκλωμα Σ. 

Z/2 Z/2

Vs VR

IS

Y

IR

+

-

+

-

 
χιμα 1.3 Ονομαςτικό κφκλωμα Σ γραμμισ μεταφοράσ μζςου μικουσ 

 

Οι εξιςϊςεισ που περιγράφουν το κφκλωμα αυτό είναι οι ακόλουκεσ: 
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Επιλφοντασ τισ εξιςϊςεισ 1.7 και 1.8 ωσ προσ VR και IR, προκφπτουν οι εξιςϊςεισ 

τάςεωσ και ρεφματοσ αφίξεωσ ςυναρτιςει τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ 

αναχωριςεωσ: 

 

 

 

 

1.4 Γραμμϋσ μεγϊλου μόκουσ 

 

Όταν το μικοσ τθσ γραμμισ ξεπερνάει τα 240 km το μοντζλο μζςου μικουσ δεν 

περιγράφει με ακρίβεια τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. Αυτό οφείλεται ςτο 

γεγονόσ ότι θ αντίςταςθ, θ αυτεπαγωγι  και θ χωρθτικότθτα είναι κατανεμθμζνεσ 

κατά μικοσ τθσ γραμμισ και το γεγονόσ αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για 

τθν τιρθςθ παραδεκτισ ακρίβειασ αποτελεςμάτων.[1] 

Σα ονομαςτικά κυκλϊματα Σ και Π που χρθςιμοποιοφνται ςτθν περιγραφι των 

μοντζλων μζςου μικουσ,  αποτελοφν προςεγγιςτικά μοντζλα μιασ γραμμισ, θ 

ακρίβεια των οποίων μειϊνεται με τθν αφξθςθ του μικουσ τθσ γραμμισ. Θ ακριβισ 

ι ιςοδφναμθ αναπαράςταςθ παράςταςθ μιασ μεγάλθσ γραμμισ με κυκλϊματα Σ 

και Π, δθλαδι με κυκλϊματα ςυγκεντρωμζνων παραμζτρων, γίνεται βάςθ των 

υπερβολικϊν εξιςϊςεων.*1] 

Θ τάςθ και το ρεφμα ςτο άκρο αφίξεωσ τθσ γραμμισ, βάςθ των υπερβολικϊν 

εξιςϊςεων, δίδονται από τουσ εξισ τφπουσ: 

 
 

 

υγκρίνοντασ τισ εκφράςεισ των παραμζτρων των κυκλωμάτων Σ (1.9-1.10) και Π 

(1.5-1.6) με τισ αντίςτοιχεσ των υπερβολικϊν εξιςϊςεων (1.11-1.12) προκφπτει ότι: 

 

 

 

Όπου Z’,Y’ οι παράμετροι του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ Π και 
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Όπου Z’’ και Y’’ οι παράμετροι του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ Σ. 

Αναπτφςςοντασ τθν εξίςωςθ (1.13) προκφπτουν οι εκφράςεισ των παραμζτρων του 

ιςοδφναμου κυκλϊματοσ Π: 

 

 

 

 

 

Z’=ZC*sinhγl

Y’/2 Y’/2Vs

+

-

VR

+

-

IS IR

 

χιμα 1.4 Ιςοδφναμο κφκλωμα Π γραμμισ μεταφοράσ μεγάλου μικουσ 

 

Από τουσ τφπουσ (1.15) και (1.16) οι παραςτάςεισ: 

 

ονομάηονται ςυντελεςτζσ διορκϊςεωσ των παραμζτρων Z και Y/2 του ονομαςτικοφ 

κυκλϊματοσ Π. 

Αναπτφςςοντασ τθν εξίςωςθ (1.14) προκφπτουν οι εκφράςεισ των παραμζτρων του 

ιςοδφναμου κυκλϊματοσ Σ: 

 

 

 

 

Ειςάγοντασ τισ παραμζτρουσ Τ και Η/2 του ονομαςτικοφ κυκλϊματοσ Σ οι 

παράμετροι του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ γίνονται: 
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Z’’/2 Z’’/2

Y’’/2Vs

IS

+

-

VR

+

-

IR

 

χιμα 1.5 Ιςοδφναμο κφκλωμα Σ γραμμισ μεταφοράσ μεγάλου μικουσ 
 

υγκρίνοντασ τισ εξιςϊςεισ (1.15-1.16) και (1.19-1.20) των ιςοδφναμων κυκλωμάτων 

Π και Σ προκφπτει ότι οι ςυντελεςτζσ διορκϊςεωσ του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ Σ 

είναι ίδιοι με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ του κυκλϊματοσ Π, με τθ διαφορά ότι 

ζχουν εναλλαγεί. Δθλαδι ο ςυντελεςτισ διορκϊςεωσ τθσ ςφνκετθσ αγωγιμότθτασ 

του κυκλϊματοσ Π είναι ο ςυντελεςτισ διορκϊςεωσ τθσ ςφνκετθσ αντιςτάςεωσ του 

κυκλϊματοσ Σ και  αντίςτροφα. 
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Κεφϊλαιο 2: Μϋθοδοσ υπολογιςμού παραμϋτρων 

γραμμόσ μεταφορϊσ μεγϊλου μόκουσ  
 

Οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των 

παραμζτρων γραμμϊν μεταφοράσ χρθςιμοποιοφν ιδανικζσ τιμζσ που προζρχονται 

από τον υπολογιςμό των γεωμετρικϊν ςτοιχείων τθσ γραμμισ. Οι τιμζσ αυτζσ 

διαφζρουν από τισ πραγματικζσ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό, που μπορεί να φτάςει 

και τθσ τάξεωσ του 25 με 30%. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχουν πολλοί 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τον υπολογιςμό αυτό, όπωσ π.χ. θ κερμοκραςία του 

καλωδίου και ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ και θ τιμι του ρεφματοσ επθρεάηουν τθν 

αντίςταςθ τθσ γραμμισ. Επίςθσ ζνασ άλλοσ παράγοντασ είναι ότι οι παράμετροι 

υπολογίηονται με βάςθ τθν απόςταςθ του αγωγοφ πάνω από ομαλό ζδαφοσ και με 

παραδοχι ότι θ αντίςταςθ γθσ είναι ςτακερι. Ζνασ υπολογιςμόσ των παραμζτρων 

με το μικρότερο δυνατό ςφάλμα, και ιδιαίτερα τθσ επαγωγικισ αντίδραςθσ, είναι 

ιδιαίτερα χριςιμοσ γιατί βελτιςτοποιεί τισ ρυκμίςεισ που γίνονται ςτουσ 

θλεκτρονόμουσ αποςτάςεων κακϊσ και βοθκάει ςτον καλφτερο υπολογιςμό του 

ςφάλματοσ όταν χρθςιμοποιοφμε μεκόδουσ εντοπιςμοφ που βαςίηονται ςτθν 

επαγωγικι αντίδραςθ.[32] 

Ωσ εκ τοφτου παρακάτω παρουςιάηεται μια ντετερμινιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ 

[31] των παραμζτρων τθσ γραμμισ μεταφοράσ μεγάλου μικουσ. Για τθν ανάλυςθ 

ζχει κεωρθκεί ότι το ςφςτθμα ζχει περιζλκει ςε ςτακερι κατάςταςθ λειτουργίασ 

όταν λαμβάνουμε ταυτόχρονα από τισ δφο άκρεσ τισ τιμζσ τθσ τάςεωσ, του 

ρεφματοσ  και του ςυντελεςτι ιςχφοσ.  Σο μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

αναπαράςταςθ τθσ γραμμισ είναι το ιςοδφναμο π κφκλωμα που ιςχφει για γραμμζσ 

μεγάλου μικουσ. 

2.1 Παρουςύαςη τησ μεθόδου 
 

Με βάςθ τα όςα παρουςιάςτθκαν παραπάνω ότι οι εξιςϊςεισ που ιςχφουν για μια 

γραμμι μεταφοράσ μεγάλου μικουσ είναι οι εξισ: 

 

 

 
Όπου:  το μικοσ τθσ γραμμισ 

  ςτακερά μετάδοςθσ  

  θ χαρακτθριςτικι αντίςταςθ τθσ γραμμισ 
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 ,  θ τάςθ και το ρεφμα ςτο άκρο αναχϊρθςθσ τθσ γραμμισ 

 ,  θ τάςθ και το ρεφμα ςτο άκρο άφιξθσ 

 

 

χιμα 2.1 Ιςοδφναμο κφκλωμα Π γραμμισ μεταφοράσ 
φμφωνα με το ςχιμα 3.1 και με βάςθ τθν ανάλυςθ που ζγινε παραπάνω, θ τάςθ 

και το ρεφμα ςτο άκρο αναχωριςεωσ είναι: 

 

 

Όπου   είναι θ ςφνκετθ αντίςταςθ τθσ γραμμισ με  

 είναι θ ςφνκετθ εγκάρςια αγωγιμότθτα τθσ γραμμισ με  

Όςων αφορά τισ εκφράςεισ των παραμζτρων ςειράσ και των εγκάρςιων 

παραμζτρων του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ, θ ςφνκετθ αντίςταςθ ςειράσ  και θ 

ςφνκετθ εγκάρςια αγωγιμότθτα ιςοφνται ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ 1.15 και 1.16 

αντίςτοιχα με: 

 

 

Ζχοντασ ςαν βάςθ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ, ο υπολογιςμόσ των παραμζτρων μπορεί 

να γίνει με δφο τρόπουσ. Θ διαφορά των μεκόδων αυτϊν ζγκειται ςτον υπολογιςμό 

ι όχι τθσ εγκάρςιασ αγωγιμότθτασ. Είναι γνωςτό ότι θ τιμι τθσ, υπό κανονικζσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ, είναι πολφ μικρι και ωσ εκ τοφτου θ απϊλεια ενζργειασ είναι 

τόςο μικρι που μπορεί να κεωρθκεί αμελθτζα. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ είναι κοινόσ. Θ μόνθ διαφορά είναι θ βοθκθτικι μεταβλθτι που 

χρθςιμοποιείται όταν κεωρείται ότι θ εγκάρςια αγωγιμότθτα ζχει μθδενικι τιμι. 

Αναλυτικότερθ αναφορά για τθ μζκοδο γίνεται παρακάτω όπου παρουςιάηονται οι 

δφο μζκοδοι.[32] 
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2.1.1  Υπολογιςμόσ παραμϋτρων αμελώντασ την εγκϊρςια αγωγιμότητα 

 

Αν ςτισ εξιςϊςεισ (2.1) και (2.2) αντικαταςτακεί θ ςφνκετθ αντίςταςθ τθσ γραμμισ 

και θ ςφνκετθ εγκάρςια αγωγιμότθτα με τισ ιςοδφναμεσ τουσ εκφράςεισ, 

προκφπτουν οι παρακάτω εξιςϊςεισ: 

 

 

 

 

 

 

Όπωσ εφκολα διακρίνεται ςτισ παραπάνω εξιςϊςεισ δεν υπάρχει ο όροσ τθσ 

εγκάρςιασ αγωγιμότθτασ κακϊσ λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι ζχει μθδενικι τιμι. 

Θεωρϊντασ ζνα ςφςτθμα αναφοράσ, με βάςθ το διάνυςμα τθσ τάςθσ υποδοχισ 

(λαμβάνεται ωσ αναφορά), όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

Σχήμα 2.2 Διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και ρευμάτων 

οι εκφράςεισ τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ μποροφν να γραφοφν ωσ εξισ: 
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Αντικακιςτϊντασ τισ εξιςϊςεισ (2.7) και (2.8) ςτισ (2.5) και (2.6) και εξιςϊνοντασ 

πραγματικό με πραγματικό και φανταςτικό με φανταςτικό μζροσ, προκφπτει το 

ακόλουκο ςφςτθμα εξιςϊςεων: 

 

 

 

 

Σα δεδομζνα που κα χρειαςτοφν είναι οι τιμζσ των τάςεων και των ρευμάτων από 

τα δφο άκρα τθσ γραμμισ. Οι τιμζσ των γωνιϊν μποροφν να υπολογιςτοφν είτε 

κατευκείαν από τισ διατάξεισ μζτρθςθσ (αν θ μζτρθςθ γίνεται με τθ μορφι phasor) 

είτε μετρϊντασ τθν ενεργό και άεργο ιςχφ τθσ γραμμισ, οπότε και κα μποροφν να 

υπολογιςτοφν οι ςυντελεςτζσ ιςχφοσ. Επειδι οι παραπάνω εξιςϊςεισ δεν είναι 

γραμμικζσ, χρειάηεται να εφαρμοςτεί μια μζκοδο που επιλφει μθ γραμμικά 

ςυςτιματα εξιςϊςεων. Ζτςι επιλζχκθκε θ μζκοδοσ Newton-Raphson. Για τθν 

υλοποίθςθ τθσ μεκόδου ορίηονται τζςςερισ εξιςϊςεισ με τζςςερισ αγνϊςτουσ. τθν 

περίπτωςθ αυτι που θ εγκάρςια αγωγιμότθτα είναι μθδενικι χρθςιμοποιείται ςαν 

βοθκθτικι μεταβλθτι θ γωνία δ, που είναι θ γωνία τθσ τάςεωσ αναχϊρθςθσ όπωσ 

φαίνεται και ςτο διανυςματικό διάγραμμα τάςεων. Ζτςι προκφπτει το παρακάτω 

ςφςτθμα εξιςϊςεων:[32] 

 

 

 

 

Όπου: 
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Για τθν λφςθ των μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων γίνονται οι παρακάτω αρχικοποιιςεισ: 

F(x)=0 

 

Και το x ςτθν επόμενθ επανάλθψθ το x παίρνει τθν τιμι: 

x =x(0) +Δx 

όπου Δx=-J(0)-1F(0) και J o Ιακωβιανόσ πίνακασ, που ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

Όπου τα ςτοιχεία του Ιακωβιανοφ πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω:  
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Εφαρμόηοντασ τον παραπάνω αλγόρικμο κα προκφψουν ωσ αποτελζςματα 

οι παράμετροι: R, X, B, δ. τθ ςυνζχεια μπορεί να υπολογιςτεί θ ανά μονάδα 

ςφνκετθ αντίςταςθ και αγωγιμότθτα τθσ γραμμισ. Από το ιςοδφναμο κφκλωμα π 

του ςχιματοσ 2.1 προκφπτει ότι:  

 

Αν τεκεί όπου  τότε: 

 

 

 

Θζτοντασ : 

 

και επιλφοντασ ωσ προσ α και β προκφπτουν: 

 

 

Ζχοντασ υπολογίςει τα α και  β θ ςτακερά μετάδοςθσ ανά μονάδα μικουσ είναι:  

 

 Και θ χαρακτθριςτικι αντίςταςθ είναι:     
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Όπου : θ ανα μονάδα ςφνκετθ αντίςταςθ τθσ γραμμισ μεταφοράσ 

          : θ ανα μονάδα ςφνκετθ αγωγιμότθτα τθσ γραμμισ μεταφοράσ 

υνδυάηοντασ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ οι ανά μονάδα τιμζσ για τθν ςφνκετθ 

αντίςταςθ και τθν επαγωγικι αντίδραςθ προκφπτουν ωσ εξισ: 
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2.1.2 Υπολογιςμόσ παραμϋτρων ςυνυπολογύζοντασ την εγκϊρςια αγωγιμότητα 

 

Σο ρεφμα διαρροισ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ είναι αμελθτζο και δεν 

χρειάηεται να λθφκεί υπόψθ. Δεδομζνου όμωσ ότι κανζνα υλικό δεν είναι τζλειοσ 

μονωτιρασ, μπορεί να εμφανιςτεί ζνα ρεφμα διαρροισ με ςχετικά μικρι τιμι. Για 

το λόγο αυτό τοποκετείται ςτο κφκλωμα τθσ γραμμισ μια εγκάρςια αγωγιμότθτα ςε 

ςειρά με τθν χωρθτικι αγωγιμότθτα τθσ γραμμισ. Θ παρουςία τθσ εγκάρςιασ 

αγωγιμότθτασ δεν φζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των 

παραμζτρων τθσ γραμμισ. Θ διαφοροποίθςθ από τθν προθγοφμενθ μζκοδο, 

ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ εξίςωςθ τθσ επαγωγικισ ςφνκετθσ αντίδραςθσ τϊρα 

είναι: Y=G+jB  και χρθςιμοποιείται ςαν μεταβλθτι θ επαγωγικι αντίδραςθ ςτθ 

κζςθ τθσ γωνίασ δ. Αναλυτικά θ μζκοδοσ περιγράφεται παρακάτω.[32] 

Σο διανυςματικό διάγραμμα των τάςεων και ρευμάτων είναι το εξισ: 

 

Σχήμα 2.3 Διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και ρευμάτων 

Από τισ εξιςϊςεισ (2.1), (2.2) αντικακιςτϊντασ τα Η και Τ με τισ ιςοδφναμεσ 

εκφράςεισ προκφπτουν οι παρακάτω εξιςϊςεισ: 
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Αναλφοντασ το διάνυςμα τθσ τάςθσ και του ρεφματοσ που φαίνονται ςτο διάγραμμα 

2.3, ιςχφει ότι: 

 

 

υνδυάηοντασ τισ εξιςϊςεισ (2.48), (2.49) με τισ (3.45), (3.46) και εξιςϊνοντασ το 

πραγματικό και το φανταςτικό μζροσ αντίςτοιχα προκφπτουν οι παρακάτω 

ιςότθτεσ: 

 
 

 

 

 

 

 

Όπωσ και ςτθν πρϊτθ μζκοδο, που αναλφκθκε παραπάνω, θ επίλυςθ του 

παραπάνω ςυςτιματοσ μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων κα γίνει εφαρμόηοντασ τθν 

επαναλθπτικι μζκοδο Newton-Raphson. Αρχικά ορίηονται τζςςερισ βοθκθτικζσ 

μεταβλθτζσ α, b, c, d ωσ εξισ: 

 

 

 

 

 

τθ ςυνζχεια υψϊνοντασ ςτο τετράγωνο τισ εξιςϊςεισ 2.50-2.53 και προςκζτοντασ 

κατά μζλθ προκφπτουν: 
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Για τθν λφςθ των μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων γίνονται οι παρακάτω αρχικοποιιςεισ:  

F(x)=0 

 

Και το x ςτθν επόμενθ επανάλθψθ το x παίρνει τθν τιμι: 

x =x(0) +Δx 

όπου Δx=-J(0)-1F(0) και J o Ιακωβιανόσ πίνακασ, που ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

Όπου τα ςτοιχεία του Ιακωβιανοφ πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω:  
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Εφαρμόηοντασ τθν παραπάνω επαναλθπτικι μζκοδο κα προκφψουν ωσ 

αποτελζςματα οι παράμετροι: R, X, B, G. 
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Κεφϊλαιο 3: Πειραματικό διϊταξη  

  

3.1 Σύντομη περιγραφό τησ διϊταξησ του ψηφιακού εξομοιωτό 

πραγματικού χρόνου (RTDS) 

   

      Σο RTDS ι ψθφιακόσ εξομοιωτισ πραγματικοφ χρόνου όπωσ είναι θ ελλθνικι 

μετάφραςθ, είναι μια διάταξθ  που μπορεί να προςομοιϊςει τθ λειτουργία ενόσ 

θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. Ζχει τθν ικανότθτα να προςομοιϊςει λειτουργία τόςο υπό 

κανονικζσ όςο και υπό μεταβατικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Για το λόγο αυτό 

χρθςιμοποιείται ςε δοκιμζσ εξοπλιςμοφ κακϊσ και ςε μελζτεσ ςυςτθμάτων όπου θ 

υλοποίθςθ τουσ είναι ανζφικτθ. Ακόμα είναι ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα, προςομοιϊνοντασ ςτοιχεία και λειτουργίεσ του δικτφου 

μζςα ςτο εργαςτιριο. Αποτελείται από δφο μζρθ: το υπολογιςτικό υλικό (hardware) 

και το λογιςμικό (software). Σο υπολογιςτικό υλικό αποτελείται από υψθλισ 

ταχφτθτασ DSP (Digital Signal Processor) κυκλϊματα που λειτουργοφν παράλλθλα, 

τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των αποτελεςμάτων τθσ 

προςομοίωςθσ. Σο λογιςμικό περιλαμβάνει ζνα γραφικό περιβάλλον, φιλικό ωσ 

προσ το χριςτθ, κακϊσ και ενθμερωμζνθ βιβλιοκικθ με ζτοιμα ςυςτιματα ιςχφοσ 

και ελζγχου. Ζτςι θ μπορεί να γίνει θ προςομοίωςθ ενόσ περίπλοκου θλεκτρικοφ 

δικτφου μζςω τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ  του ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι [3]. 

 
χιμα 3.1 Πρόςοψθ RTDS 
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3.2 Σύντομη περιγραφό τησ διϊταξησ μϋτρηςησ φαςιθετών 

(PMCU) 
 

Σα PMCU (Phasor Measurement Control Units) είναι ςυςκευζσ πολλαπλϊν 

εφαρμογϊν και αφοροφν τα ςυςτιματα ιςχφοσ. Αντίκετα με τον κλαςςικό 

θλεκτρονόμο, οι ςυςκευζσ αυτζσ εκτόσ από λειτουργίεσ προςταςίασ του δικτφου 

όπωσ π.χ. αποςτάςεωσ, ζχουν τθν δυνατότθτα, μζςα από κατάλλθλεσ τεχνικζσ 

επεξεργαςίασ ςιματοσ, να λαμβάνουν υψθλισ ακρίβειασ ςυγχρονιςμζνεσ 

μετριςεισ*4+. Για να μποροφν όμωσ να λαμβάνουν ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ 

φαςικετϊν, οι ςυςκευζσ αυτζσ πρζπει να ζχουν ακριβι προςδιοριςμό του χρόνου. 

Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιοφνται ρολόγια ςυγχρονιςμζνα μζςω GPS δορυφόρου, 

τα οποία ζχουν ακρίβεια microsecond, κι επικοινωνοφν με το PMCU μζςω ςθμάτων 

IRIG-B. Θ μζκοδοσ αυτι επιτρζπει τθ λιψθ μετριςεων τάςθσ και ρεφματοσ, από 

πολλαπλά ςθμεία του δικτφου ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ.[5] Ζτςι θ 

εποπτεία του δικτφου κακϊσ και θ καταγραφι δεδομζνων πριν και μετά από 

ςφάλματα είναι ευκολότερθ και επιτρζπει τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων για 

περαιτζρω ανάλυςθ. 

 

 
χιμα 3.2 Παρακολοφκθςθ τάςθσ και ρεφματοσ μζςω PMCU ςτα άκρα των 

γραμμϊν μεταφοράσ 
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3.3 Πειραματικό διϊταξη 
 

     Για τθν επαλικευςθ τθσ μεκόδου χρθςιμοποιικθκε θ διάταξθ που φαίνεται  ςτο 

ςχιμα 3.3. Αρχικά θ ςχεδίαςθ του δικτφου ζγινε μζςω του λογιςμικοφ του RTDS. 

Χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα που αναφζρονται ςε υπάρχουςεσ γραμμζσ 

μεταφοράσ του δικτφου. τθ ςυνζχεια ζγινε θ ςφνδεςθ των δφο PMCU, από τα 

οποία λιφκθκαν οι τάςεισ και τα ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ. Ο 

ςυγχρονιςμόσ των δφο PMCUs ζγινε μζςω GPS. Κατά τθν προςομοίωςθ, τα PMCU 

μετράνε τισ τάςεισ και τα ρεφματα ςτον ηυγό 1 και ςτον ηυγό 2 και αφοφ 

ςυγχρονιςτοφν ςτζλνουν τουσ φαςικζτεσ ςτον επεξεργαςτι του RTDS μζςω ενόσ 

δικτφου Ethernet. Σο πρωτόκολλο που χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν επικοινωνία 

είναι το IEE C37.118. Ακολουκεί ο ςυγχρονιςμόσ  των μετριςεων των δφο άκρων, 

βαςιηόμενοσ ςτο χρόνο λιψθσ που επιςυνάπτεται ςε κάκε μζτρθςθ. Θ διαδικαςία 

αυτι πραγματοποιείται από το Time Alignment , Client and Server (TCS) τμιμα του 

RTDS. Σζλοσ υπάρχει και το Run-Time System κομμάτι του RTDS, το οποίο 

επεξεργάηεται τα ςτοιχεία και ελζγχει τθν λειτουργία των παραμζτρων που ζχουν 

δοκεί ςτον ςφςτθμα μζςω του λογιςμικοφ *6,7].  

 
χιμα 3.3 Πειραματικι διάταξθ υπολογιςμοφ παραμζτρων Γ.Μ. 
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Κεφϊλαιο 4: Πειραματικϊ Αποτελϋςματα 
 
Για τθν επαλικευςθ των παραπάνω αλγορίκμων, κρίκθκε ςκόπιμο να γίνουν 

προςομοιϊςεισ ςε δφο διαφορετικά ςυςτιματα προςομοιϊςεων: ςτο EMTP και το 

RTDS. Για το κακζνα από τα δφο ςυςτιματα ζγινε θ προςομοίωςθ τριϊν 

διαφορετικϊν καταςτάςεων. Κάκε μια από τισ καταςτάςεισ αυτζσ, περιλαμβάνει και 

διαφορετικι φόρτιςθ ςτισ γεννιτριεσ που βρίςκονται ςτα άκρα τθσ γραμμισ 

μεταφοράσ. Αυτό είχε ωσ ςκοπό τθν  καλφτερθ προςομοίωςθ των ςυνκθκϊν  που 

ςυναντϊνται ςτα άκρα των γραμμϊν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Σο μονογραμμικό 

διάγραμμα τθσ διάταξθσ δοκιμϊν παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 4.1. 

Πηγή Α Πηγή Β

 
χιμα 4.1 Μονογραμμικό ιςοδφναμο κφκλωμα προςομοιϊςεων 

 

 Σα δεδομζνα που λιφκθκαν από τισ μετριςεισ των δφο άκρων τθσ γραμμισ, 

τροποποιικθκαν ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιοφν το ίδιο ςφςτθμα αναφοράσ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα κεωρικθκε ωσ τάςθ αναφοράσ, θ τάςθ που βρίςκεται ςτο δεξί άκρο 

τθσ γραμμισ. τθ ςυνζχεια τα δεδομζνα αυτά ειςιχκθςαν ωσ παράμετροι ςτο 

Matlab ςτο οποίο υλοποιικθκε θ παραπάνω μζκοδοσ και λιφκθκαν τα 

αποτελζςματα που παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω. Ο κϊδικασ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ τθσ μεκόδου παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο 

παράρτθμα Α. Για τθν επαλικευςθ τθσ μεκόδου χρθςιμοποιικθκε μοντζλο γραμμισ 

μεταφοράσ  μικουσ 300 km με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

Παράμετροσ γραμμισ υνολικι Σιμι Σιμι ανά km 

X 125.25 ohms 0.4175 ohms 

R 24.18 ohms 0.0806 ohms 

B 108.24 Mohms 0.3608 Mohms 

G 0 S 0 S 
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4.1 Προςομούωςη με χρόςη EMTP 

 

Θ διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε για τθν δοκιμι του αλγορίκμου παρουςιάηεται ςτο 

ςχιμα 4.1. Ακολουκοφν τα διάφορα ςενάρια προςομοιϊςεων κακϊσ και τα 

αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου.  

 
Α) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -30ο  

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vs 132961.6 V -0.20472 

Is 161.139 A 0.23671 

Vr 132444.7 V -0.34285 

Ir 144.035 A -0.49998 

 

B) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -10ο  

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vs 132608.8V -0.21253 

Is 431.730 A -0.16468 

Vr 129295.9 V -0.62885 

Ir 417.738 A -0.41623 

 

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 123.1613 ohms 

R 23.1813 ohms 

B 8.38×10-4 S 

G 1.17×10-6 S 
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Γ) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -45ο  

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vs 132125.8 V -0.21756 

Is 630.216 A -0.33887 

Vr 125455.0 V -0.84814 

Ir 619.343 A -0.50252 

 

 

  

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 123.1724 ohms 

R 23.3133 ohms 

B 8.38×10-4 S 

G 8.29×10-7 S 

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 123.1692 ohms 

R 23.3086 ohms 

B 8.38×10-4 S 

G 8.43×10-7 S 
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υγκεντρωτικά αποτελζςματα προςομοίωςθσ: 

Παράμετροι 

Γραμμισ 

Περίπτωςθ Α Περίπτωςθ Β Περίπτωςθ Γ 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

X 
123.16 

ohms 

0.4105 

ohms 

123.17 

ohms 

0.4106 

ohms 

123.17 

ohms 

0.4106 

ohms 

R 
23.18 

ohms 

0.0773 

ohms 

23.31 

ohms 

0.0777 

ohms 

23.31 

ohms 

0.0777 

ohms 

B 
8.38×10-4 

S 

0.358 

Mohms 

8.38×10-4 

S 

0.358 

Mohms 

8.38×10-4 

S 

0.358 

Mohms 

G 
1.17×10-6 

S 

256.41 

Mohms 

8.29×10-7 

S 

361.88 

Mohms 

8.43×10-7 

S 

355.87 

Mohms 

 

 
Πίνακασ ςφαλμάτων: 

Παράμετροι 

Γραμμισ 

 

Πραγματικζσ 

τιμζσ 

 

Περίπτωςθ Α Περίπτωςθ Β Περίπτωςθ Γ 

Πειραματικι 

Σιμι 
φάλμα  

Πειραματικι 

Σιμι 
φάλμα 

Πειραματικι  

Σιμι 
φάλμα  

X 
125.25 

ohms 

123.16 

ohms 
0.02% 

123.17 

ohms 
0.02% 

123.17 

ohms 
0.02% 

R 24.18 ohms 23.18 ohms 4.14% 23.31 ohms 3.59% 23.31 ohms 3.59% 

B 8.15×10-4 S 8.38×10-4 S 2.82% 8.38×10-4 S 2.82% 8.38×10-4 S 2.82% 

G 0 S 1.17×10-6 S - 8.29×10-7 S        - 8.43×10-7 S - 

 

Ο παραπάνω πίνακασ παρουςιάηει αναλυτικά τα αποτελζςματα που προζκυψαν 

από τον αλγόρικμο υπολογιςμοφ. Φαίνεται ξεκάκαρα ότι το ποςοςτό ςφάλματοσ 

όςων αφορά τθν παράμετρο X, που είναι και θ βαςικι παράμετροσ από πλευράσ 

ςθμαςίασ, είναι πολφ μικρότερο του 1%. Σο ποςοςτό αυτό δεν παρουςιάηει καμία 

μεταβολι με τθ χριςθ διαφορετικϊν ςεναρίων φόρτιςθσ. Όςων αφορά το ςφάλμα 

τθσ τάξεωσ του 4% που παρουςιάηεται ςτο R, αυτό οφείλεται κατά κφριο λόγω ςε 
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ςφάλματα μζτρθςθσ κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι το EMTP κεωρεί τθν ωμικι 

αντίςταςθ ςυγκεντρωμζνθ ςτα άκρα τθσ γραμμισ μεταφοράσ. Θ κεϊρθςθ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςθ του αλγορίκμου βαςιηόταν ςε κατανεμθμζνεσ 

παραμζτρουσ ςε όλο το μικοσ τθσ γραμμισ. Γενικά τα ςφάλματα που 

παρουςιάηονται ζχουν αποδεκτζσ τιμζσ. 
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4.2 Προςομούωςη με χρόςη RTDS 

 

Θ διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε για τθν δοκιμι του αλγορίκμου παρουςιάηεται ςτο 

ςχιμα 4.1. Ακολουκοφν τα διάφορα ςενάρια προςομοιϊςεων κακϊσ και τα 

αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου. 

 

Α) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -30ο 

  

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (deg) 

Vs 133231.6 V -14.0732 

Is 435.1722 A -11.7848 

Vr 131177.2 V -37.9245 

Ir 420.1995 A 153.8588 

 

 

 

 

 
B) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -10ο  

 

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (deg) 

Vs 133592.5 V -139.883 

Is 167.3483 A -113.561 

Vr 134320.7 V -147.796 

Ir 144.5947 A 24.6809 

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 123.92 ohms 

R 19.73 ohms 

B 8.28×10-4 S 

G 7.14×10-6 S 
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Γ) Πθγι Α με γωνία φόρτιςθσ 0ο και Πθγι Β με γωνία -45ο  

 

Δεδομζνα Ειςόδου Πλάτοσ Φάςθ (deg) 

Vs 132690.4 V -119.833 

Is 634.3828 A -127.612 

Vr 127318.6 V -156.007 

Ir 622.8628 A 43.0526 

 

 

  

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 122.25 ohms 

R 18.12 ohms 

B 8.48×10-4 S 

G 1.07×10-5 S 

Τπολογιςμόσ Παραμζτρων Γραμμισ 

X 124.14 ohms 

R 19.82 ohms 

B 8.22×10-4 S 

G 8.61×10-6 S 
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υγκεντρωτικά αποτελζςματα: 

Παράμετροι 

Γραμμισ 

Περίπτωςθ Α Περίπτωςθ Β Περίπτωςθ Γ 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

υνολικι 

Σιμι 

Σιμι 

ανά km 

X 
123.92 

ohms 

0.413 

ohms 

122.25 

ohms 

0.4075 

ohms 

124.14 

ohms 

0.4138 

ohms 

R 
19.73 

ohms 

0.0658 

ohms 

18.12 

ohms 

0.0604 

ohms 

19.82 

ohms 

0.0660 

ohms 

B 
8.28×10-4 

S 

0.3623 

Mohms 

8.48×10-4 

S 

0.3537 

Mohms 

8.22×10-4 

S 

0.3649 

Mohms 

G 
7.14×10-6 

S 

42.02 

Mohms 

1.07×10-5 

S 

28.037 

Mohms 

8.61×10-6 

S 

34.84 

Mohms 

 

 
Πίνακασ ςφαλμάτων: 

Παράμετροι 

Γραμμισ 

Πραγματικζσ 

τιμζσ 

Περίπτωςθ Α Περίπτωςθ Β Περίπτωςθ Γ 

Πειραματικι 

Σιμι 
φάλμα  

Πειραματικι 

Σιμι 
φάλμα 

Πειραματικι  

Σιμι 
φάλμα  

X 
125.25 

ohms 

123.92 

ohms 
1.06% 

122.25 

ohms 
2.4% 

124.14 

ohms 
0.86% 

R 24.18 ohms 19.73 ohms 18.4% 18.12 ohms 25.06% 19.82 ohms 18.03% 

B 8.15×10-4 S 8.28×10-4 S 1.59% 8.48×10-4 S 4.04% 8.22×10-4 S 0.85% 

G 0 S 7.14×10-6 S - 1.07×10-5 S        - 8.61×10-6 S - 

 

Οι παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηουν αναλυτικά τα αποτελζςματα που προζκυψαν 

από τον αλγόρικμο υπολογιςμοφ με χριςθ δεδομζνων από το RTDS. Φαίνεται 

ξεκάκαρα ότι το ποςοςτό ςφάλματοσ όςων αφορά τθν παράμετρο X, που είναι και θ 

βαςικι παράμετροσ από πλευράσ ςθμαςίασ, είναι τθσ τάξεωσ του 1-2%. Ανάλογα με 

το ςενάριο φόρτιςθσ το ςφάλμα αυξάνεται ι μειϊνεται. Μεγαλφτερο ςφάλμα 

παρατθρείται κατά τθν φόρτιςθ Β, ενϊ μικρότερο κατά τθν φόρτιςθ Γ. Παρά το 
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γεγονόσ ότι το ςφάλμα με αυτό τον τρόπο προςομοίωςθσ ζχει αυξθκεί, εν τοφτθσ 

βρίςκεται πάλι μζςα ςτα αποδεκτά όρια. Σζλοσ το ςφάλμα τθσ παραμζτρου R είναι 

περίπου 18%, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ Β, που φτάνει ςτο 25%. Σο μεγάλο αυτό 

ςφάλμα που παρουςιάηεται ςτθν μεταβλθτι R μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ 

ότι το RTDS κεωρεί τθν αντίςταςθ κατανεμθμζνθ ςτα άκρα τθσ γραμμισ κι όχι κατά 

μικοσ, όπωσ ςυμβαίνει με τθν αυτεπαγωγι και τθν χωρθτικότθτα. Ακόμα, θ αφξθςθ 

του ςφάλματοσ, οφείλεται ςε φαινόμενα κορεςμοφ των μεταςχθματιςτϊν τάςεωσ 

και ρεφματοσ των μετρθτικϊν οργάνων, κακϊσ και ςε ςφάλματα μζτρθςθσ των 

οργάνων. Εφκολα μπορεί να παρατθρθκεί θ διαφορά των ςφαλμάτων ανάμεςα 

ςτον πρϊτο τρόπο εξομοίωςθσ και ςτον δεφτερο. Ο λόγοσ αυτισ τθσ διαφοράσ είναι 

ότι ςτον μεν τρόπο, θ προςομοίωςθ ζγινε μζςω του προγράμματοσ EMTP και τα 

δεδομζνα προιλκαν μζςα από κακαρά ψθφιακι επεξεργαςία, ενϊ κατά το δεφτερο 

τρόπο, θ προςομοίωςθ περιελάμβανε και θλεκτρονικό εξοπλιςμό μζτρθςθσ, 

ειςάγοντασ διάφορα ςφάλματα μζτρθςθσ και ςυγχρονιςμοφ. 
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4.3 Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ παραμϋτρων γραμμών μεταφορϊσ 

 

 
Κρίκθκε ςκόπιμο ςε αυτό το ςθμείο τθσ μεκόδου, να αναλυκεί θ επιρροι που ζχουν 

οι αρχικζσ τιμζσ  που δίδονται ςτον αλγόρικμο υπολογιςμοφ με τα αποτελζςματα 

που εξάγονται. Για το λόγο αυτό ζγινε διερεφνθςθ ωσ προσ το εφροσ των τιμϊν που 

μποροφν να δοκοφν, ωσ αρχικζσ, ςτον αλγόρικμο. Αρχικά, θ δοκιμι αυτι ζγινε για 

κάκε μια μεταβλθτι χωριςτά, εξετάηοντασ τισ επιπτϊςεισ που ζχει ωσ προσ το τελικό 

αποτζλεςμα. Για το λόγο αυτό εξετάςτθκαν τιμζσ με μζγεκοσ ακόμα και 500% 

περιςςότερο από το αναμενόμενο. Ζγινε επίςθσ πρόβλεψθ όςον αφορά τθν 

ειςαγωγι αρνθτικϊν αρχικϊν τιμϊν. Σζλοσ ζγιναν δοκιμζσ όπου οι αρχικζσ τιμζσ 

μεταβάλλονταν ςε όλεσ τισ μεταβλθτζσ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό από το 

αναμενόμενο αποτζλεςμα. Σα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ αυτισ παρουςιάηονται 

ςτα παρακάτω διαγράμματα. 

 

4.3.1 Μεταβολό τιμών μιασ μόνο μεταβλητόσ ανϊ περύπτωςη  

 
Αρχικά, εξετάςτθκε θ επίδραςθ τθσ αρχικισ τιμισ τθσ παραμζτρου X ςτθν ςφγκλιςθ 

των τιμϊν που προιλκαν από τθν προςομοίωςθ με τθ χριςθ του EMTP. Όπωσ 

φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα για τισ διάφορεσ τιμζσ που λαμβάνει θ 

επαγωγικι αντίδραςθ, ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει ςτθν ίδια τιμι. Ακόμα, θ 

διαφοροποίθςθ ςτθ αρχικι τιμι τθσ επαγωγικισ αντίδραςθσ, δεν επθρεάηει τθ 

ςφγκλιςθ οφτε των υπόλοιπων παραμζτρων. Φαίνεται δθλαδι ότι ο αλγόρικμοσ δεν 

είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοσ ςτθν αρχικι τιμι που κα του βάλει ο χριςτθσ. 

Αναλφκθκε ακόμα θ επίδραςθ που ζχει ςτον αλγόρικμο θ είςοδοσ αρνθτικισ τιμισ 

ςαν αρχικι τιμι. Όπωσ φαίνεται και από τα διαγράμματα, ο αλγόρικμοσ λειτουργεί 

κανονικά, και ςυγκλίνει ςτθν επικυμθτι τιμι. Ανάλογθ διερεφνθςθ ζγινε και για τισ 

υπόλοιπεσ παραμζτρουσ τθσ γραμμισ. Σα αποτελζςματα των δοκιμϊν αυτϊν 

ςυμπίπτουν με αυτά τθσ παραμζτρου X. Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ φαίνεται και από 

τα διαγράμματα, το εφροσ των τιμϊν που μπορεί να δοκεί ωσ αρχικι τιμι ςε κάκε 

παράμετρο είναι αρκετά μεγάλο τισ τάξεωσ του ±500%. Επίςθσ θ είςοδοσ μια τιμισ 

πολφ μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ, δεν επθρεάηει τθ ςφγκλιςθ οφτε τθσ ίδιασ, 

οφτε των υπολοίπων παραμζτρων. Ακολουκοφν τα διαγράμματα που προζκυψαν 

από τισ δοκιμζσ αυτζσ. 



39 

 

 
χιμα 4.1 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου Χ 

 

 
χιμα 4.2 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου R 
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χιμα 4.3 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου B 

 
 

 
χιμα 4.4 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου G 
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4.3.2 Ταυτόχρονη μεταβολό των αρχικών τιμών των μεταβλητών 

 

ε αυτό το κομμάτι εξετάηεται θ επιρροι που ζχει ςτθ ςφγκλιςθ του αλγορίκμου θ 

ταυτόχρονθ ειςαγωγι τιμϊν κατά πολφ μεγαλφτερεσ από τισ αναμενόμενεσ. Οι 

παρακάτω γραφικζσ παραςτάςεισ αναφζρονται ςε ζνα ςενάριο προςομοίωςθσ, 

όπου κάκε γραμμι παριςτάνει και διαφορετικι δοκιμι. Όπωσ φαίνεται και από τα 

διαγράμματα, ςε κάκε δοκιμι, οι αρχικζσ τιμζσ των παραμζτρων δεν μεταβάλλονται 

ιςόποςα, αλλά με διαφορετικό βιμα θ κακεμία. Επίςθσ, ωσ αρχικζσ τιμζσ ζχουν 

δοκεί και αρνθτικζσ, με ςκοπό τον ζλεγχο του ςεναρίου όπου ο χριςτθσ κατά λάκοσ 

τισ ειςάγει. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ είναι εμφανζσ ότι ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει ςτισ 

ίδιεσ τιμζσ. Βζβαια, όπωσ φαίνεται και από τα διαγράμματα, το εφροσ των αρχικϊν 

τιμϊν που επιφζρουν τθν ςωςτι ςφγκλιςθ είναι μειωμζνο κατά τθν ταυτόχρονθ 

μεταβολι όλων των μεταβλθτϊν ςε ςχζςθ με αυτό τθσ μεταβολισ μιασ μόνο 

μεταβλθτισ. Σζλοσ ζνα άλλο γεγονόσ που παρατθρικθκε ιταν ότι το μζγεκοσ του 

εφρουσ ειςόδου των αρχικϊν τιμϊν είναι ανάλογο των επαναλιψεων που 

χρειάηεται ο αλγόρικμοσ για να ςυγκλίνει ςτθν επικυμθτι τιμι. Ακολουκοφν τα 

διαγράμματα που προζκυψαν από τθν προςομοίωςθ ςε περιβάλλον Matlab. 

 

 
χιμα 4.5 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου Χ 
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χιμα 4.6 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου R 

 

 
χιμα 4.7 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου B 
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χιμα 4.8 Ζλεγχοσ ςφγκλιςθσ παραμζτρου G 
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Κεφϊλαιο 5: Γενικϊ ςτοιχεύα τησ θεωρύασ εύρεςησ 

θϋςεωσ ςφϊλματοσ 
 

5.1 Ιςτορικό αναδρομό 

 

Πριν από μερικά χρόνια, οι περιςςότερεσ εταιρείεσ ενζργειασ αφιζρωναν ζνα μικρό 

μερίδιο των  επενδφςεων ι πολλζσ φορζσ και κακόλου για τθ βελτίωςθ των 

μεκόδων εφρεςθσ ςφάλματοσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν πεποίκθςθ ότι οι 

περιςςότερεσ από τισ βλάβεσ αυτζσ είναι παροδικζσ και δεν χρειάηονται 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ κζςεισ τουσ. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που αποτελοφςε 

τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ αυτισ, ιταν το γεγονόσ ότι οι μζκοδοι 

που χρθςιμοποιοφςαν τότε παρουςίαηαν μεγάλο ςφάλμα απόκλιςθσ. Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ ζρευνα είχε προχωριςει ςε πολφ μεγάλο βακμό, προςφζροντασ πολφ 

αποδοτικζσ εφαρμογζσ με μεγάλθ ακρίβεια. Θ κατάςταςθ αυτι άλλαξε 

πρόςφατα τθσ άρςθσ των κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ 

αγοράσ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

αγορϊν, και οδιγθςε τισ εταιρείεσ να αλλάξουν τισ πολιτικζσ τουσ και να ςτραφοφν 

ςε λφςεισ που εξοικονομοφν χρόνο και χριμα και παράλλθλα προςφζρουν 

μεγαλφτερθ ακρίβεια. ιμερα, ςχεδόν όλεσ οι ςφγχρονεσ εκδόςεισ των μονάδων 

προςταςίασ των γραμμϊν μεταφοράσ, ςυμπεριλαμβάνουν αλγόρικμουσ για τον 

εντοπιςμό τθσ κζςεωσ ςφάλματοσ (fault location) ςε περίπτωςθ βραχυκυκλωμάτων. 

 

Αρχικά οι πρϊτοι αλγόρικμοι χρθςιμοποιοφςαν τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ για τον 

υπολογιςμό τθσ κζςεωσ ςφάλματοσ. Θ μζκοδοσ αυτι, παρόλο που ιταν απλι είχε 

ωσ μειονζκτθμα τθν περιοριςμζνθ ακρίβεια.*8+ Θ πρϊτθ μζκοδο εφρεςθσ 

ςφάλματοσ με τθν κεωρία των οδευόντων κυμάτων ιρκε ςτο προςκινιο ςτισ αρχζσ 

τθσ δεκαετίασ του ϋ50.*9]. Θ βαςικι κεωρία αυτϊν βαςιηόταν ςτο χρόνο που 

χρειαηόταν το οδεφον κφμα να διανφςει τθν απόςταςθ από τον ζνα ηυγό μζχρι το 

ςθμείο ςφάλματοσ. Παρά τισ υψθλζσ επιδόςεισ τουσ ςε ςφγκριςθ με τουσ 

αλγόρικμουσ που χρθςιμοποιοφςαν τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ, τθν εποχι εκείνθ 

είχαν εγκαταλειφκεί ςταδιακά λόγω τθσ αξιοπιςτίασ, των προβλθμάτων ςυντιρθςθσ  

κακϊσ και για οικονομικά αίτια.[10] Αργότερα θ επανάςταςθ που προκλικθκε από 

τθν ψθφιακι τεχνολογία, οδιγθςε τουσ ερευνθτζσ ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων 

ςυςκευϊν ευρζςεωσ ςφαλμάτων βαςιηόμενα ςτθν μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ 

ςφάλματοσ. Σα ςυςτιματα αυτά παρείχαν μεγαλφτερθ ακρίβεια ςε ςχζςθ με τισ 

προθγοφμενεσ μεκόδουσ. 

 

Από ιςτορικι άποψθ, θ πρϊτθ εξολοκλιρου αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν 

θλεκτρονόμων με ψθφιακοφσ ζγινε ςε υποςτακμό κατά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 

1960.[11] Σζλοσ, θ πρϊτθ πράξθ εφαρμογισ των ψθφιακϊν θλεκτρονόμων για 

προςταςία γραμμισ, ζγινε από τθν  εταιρία Westinghouse and Pacific Gas & Electric 

ςτισ ΘΠΑ το 1972.*12,13]  
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5.2 Πλεονεκτόματα μεθόδου Fault Location 

 

5.2.1 Εξοικονόμηςη χρόνου και χρόματοσ 

 

Μετά το ςφάλμα, ο εξοπλιςμόσ επιτρζπει ςτουσ ςυνδεδεμζνουσ διακόπτεσ 

κυκλϊματοσ να αποφορτίςουν το τμιμα ςτο οποίο ζγινε το ςφάλμα. Μόλισ το 

ςφάλμα ςταματιςει, και ζχουν κακοριςτεί οι φάςεισ ςτισ οποίεσ ζγινε το ςφάλμα, ο 

εξοπλιςμόσ είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςει ςε ελάχιςτο χρόνο το ςθμείο ςφάλματοσ. 

τθ ςυνζχεια, αφοφ ζχει προθγθκεί θ επιδιόρκωςθ τθσ, θ γραμμι ανατίκεται ςε 

λειτουργία. Δεδομζνου ότι τα δίκτυα γραμμϊν μεταφοράσ εξαπλϊνονται 

ςε εκατοντάδεσ χιλιόμετρα ςε διάφορεσ περιβαλλοντικζσ και γεωγραφικζσ 

ςυνκικεσ, ο  ζγκαιροσ και ακριβισ εντοπιςμόσ των βλαβϊν  είναι αναγκαίοσ για τθν  

απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 

5.2.2  Βελτύωςη τησ αξιοπιςτύασ του ςυςτόματοσ 

 

Είναι αδιαμφιςβιτθτο το γεγονόσ ότι θ γριγορθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 

των ςφαλμάτων που παρουςιάηονται ςτα δίκτυα μεταφοράσ, οδθγεί ςτθν 

καλυτζρευςθ τθσ διακεςιμότθτασ ιςχφοσ προσ τουσ καταναλωτζσ. Ακόμα βοθκά 

ςτθν καλυτζρευςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ, και μειϊνει το χρόνο που 

χρειάηεται για τθν επανζνταξθ μιασ γραμμισ φςτερα από ςφάλμα. 

 

5.2.3 Οικονομικϊ οφϋλη  

 

Όλα τα αναφερόμενα οφζλθ που προθγικθκαν μποροφν να επανεξεταςτοφν και 

από οικονομικισ πλευράσ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θ προςπάκεια 

εξοικονόμθςθσ χρόνου και ανκρϊπινθσ εργαςίασ, αυξάνοντασ τθ διακεςιμότθτα 

θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν αποφυγι μελλοντικϊν ατυχθμάτων μποροφν να 

να ερμθνευκεί ωσ άμεςθ μείωςθ του κόςτουσ ι αφξθςθ του κζρδοσ. Αυτό αποτελεί 

βαςικι ζννοια για μια ανταγωνιςτικι αγορά. Ζτςι, θ ςθμαςία τθσ ορκισ 

τοποκζτθςθσ ςυςτθμάτων εφρεςθσ ςφάλματοσ για το ςφςτθμα μεταφοράσ είναι 

τεράςτια. 
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Κεφϊλαιο 6: Σύντομη περιγραφό μεθόδων fault 

location 
 

Μια γενικι αναπαράςταςθ τθσ λειτουργίασ τθσ κεωρίασ του Fault Location 

αναπαριςτάται ςτο ςχιμα 6.1. Γενικά θ εφρεςθ τθσ κζςεωσ ςτθν οποία ζχει ςυμβεί 

το βραχυκφκλωμα γίνεται τθ χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία θ γραμμι βρίςκεται 

εκτόσ λειτουργίασ. Όταν εντοπιςτεί το ςφάλμα και ζχει γίνει εξακρίβωςθ τθσ 

φάςεωσ που πιρε μζροσ ςτο βραχυκφκλωμα, τότε θ ςυςκευι εντοπιςμοφ τθσ 

κζςεωσ ςφάλματοσ ενεργοποιείται για να υπολογίςει τθν απόςταςθ που υπάρχει 

ανάμεςα ςτο ςθμείο που βρίςκεται εγκατεςτθμζνα και ςτο ςθμείο 

βραχυκυκλϊματοσ. Επεξεργαηόμενθ τα καταγεγραμμζνα ςτοιχεία τθ χρονικι ςτιγμι 

πριν από το ςφάλμα, θ ςυςκευι εντοπιςμοφ μζςα ςε λίγα λεπτά ι ακόμθ και 

δευτερόλεπτα ζχει εντοπίςει τθν κζςθ ςφάλματοσ. Ανάλογα με τθ μζκοδο που 

χρθςιμοποιείται για τθν εφρεςθ του ςφάλματοσ, θ ςυςκευι ςυνδυάηεται και με τον 

κατάλλθλο εξοπλιςμό, όπωσ ςυςκευζσ ςυγχρονιςμοφ, γεννιτριεσ παραγωγισ 

παλμϊν κ.α. 

 
χιμα 6.1  Αναπαράςταςθ ςυνδεςμολογίασ εξοπλιςμοφ εφρεςθσ κζςθσ 

ςφάλματοσ 

Αρχικά, οι  μζκοδοι εφρεςθσ κζςθσ ςφάλματοσ που κυριαρχοφν ςτθ βιβλιογραφία 

μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ. Από τθ μία πλευρά είναι αυτζσ 

που βαςίηονται ςε οδεφοντα κφματα και από τθν άλλθ αυτζσ που βαςίηονται ςτθν 

μζτρθςθ τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ για τον υπολογιςμό του ςθμείου ςφάλματοσ. Πιο 

αναλυτικά, οι μζκοδοι που βαςίηονται ςτθ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ ςφάλματοσ, 

διαφοροποιοφνται ςτο αν βαςίηονται ςε μετριςεισ από το ζνα ι και τα δφο άκρα 

τθσ γραμμισ. Ακόμα μια κατθγοριοποίθςθ ζγκειται ςτο μοντζλο που χρθςιμοποιοφν 

για να αναπαραςτιςουν τθ γραμμι μεταφοράσ. Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι φαίνεται 

αναλυτικά ςτο ςχιμα 6.2: 
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χιμα 6.2 Κατθγοριοποίθςθ μεκόδων fault location 

6.1 Σύντομη περιγραφό μεθόδου fault location με χρόςη 

οδευόντων κυμϊτων 

 

Οι πρϊτεσ καταγραφζσ για χρθςιμοποίθςθ οδευόντων κυμάτων ςτθ προςπάκεια 

ευρζςεωσ του ςθμείου ςφάλματοσ ςε υπόγεια και εναζρια καλϊδια  υπάρχουν από 

το 1931.*14] Σο 1951 ο Lewis κατθγοριοποίθςε τισ μεκόδουσ ςε τζςςερισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ A, B, C, D, ςφμφωνα με τον τρόπο λειτουργίασ των οδευόντων 

κυμάτων.*9] Οι μζκοδοι που ανικουν ςτισ κατθγορίεσ Α και D, βαςίηονται ςτθν 

ανάλυςθ των μεταβατικϊν φαινομζνων που δθμιουργοφνται κατά το ςφάλμα, 

χωρίσ να χρειάηονται κφκλωμα παραγωγισ παλμϊν.  

 

Θ πρϊτθ κατθγορία αναφζρεται ςε μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία από τθν 

μία άκρθ τθσ γραμμισ και βαςίηονται ςτθ μελζτθ των μεταβατικϊν φαινομζνων που 

δθμιουργοφνται λόγω του τόξου που ςυμβαίνει ςτο ςθμείο ςφάλματοσ.  Οι μζκοδοι 

όμωσ αυτισ τθσ κατθγορίασ παρουςιάηουν πολλζσ δυςκολίεσ κακϊσ ο εντοπιςμόσ 

και θ επεξεργαςία των κυματομορφϊν αυτϊν είναι πολλζσ φορζσ αδφνατθ. Θ 

κατθγορία D περιλαμβάνει μεκόδουσ που επεξεργάηονται τα μεταβατικά φαινόμενα  

που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια ςφάλματοσ και καταγράφονται και ςτα δφο 

άκρα τθσ γραμμισ. Για τθν υλοποίθςθ τουσ όμωσ είναι αναγκαίο να υπάρχουν 

ςυςκευζσ καταγραφισ χρόνου και ςυγχρονιςμοφ και ςτα δφο άκρα τθσ γραμμισ. 

 

Οι άλλεσ δφο κατθγορίεσ, αφοροφν μεκόδουσ που περιλαμβάνουν κυκλϊματα με 

γεννιτριεσ παραγωγισ παλμϊν. Οι γεννιτριεσ αυτζσ μπορεί να είναι τοποκετθμζνεσ 

ςτθ μία άκρθ τθσ γραμμισ μεταφοράσ (κατθγορία C) ι και ςτισ δφο άκρεσ 

(κατθγορία B). Οι μεκοδολογίεσ που ανικουν ςε αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ 

βαςίηονται ςτον χρόνο που χρειάηεται το εκπεμπόμενο ςιμα για να διανφςει τθν 

απόςταςθ μζχρι το ςθμείο ςφάλματοσ και να επιςτρζψει πίςω ανακλϊμενο. Από 

Μζκοδοι Fault 
Location

Οδεφοντα κφματα

Ειςαγωγι 
εξωτερικοφ κφματοσ

Από το ζνα άκρο

Και από τα δφο 
άκρα

Ανάλυςθ 
προκαλόμενου 

κφματοσ

Από το ζνα άκρα

Και από τα δφο 
άκρα

Μζτρθςθ αντίςταςθ 
ςφάλματοσ

Μετριςεισ και από 
τα δφο άκρα

υγκεντρωμζνων 
παραμζτρων

Κατανεμθμζνων 
παραμζτρων

Μετριςεισ από το 
ζνα άκρο   

υγκεντρωμζνων 
παραμζτρων

Κατανεμθμζνων 
παραμζτρων
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τον χρόνο αυτό υπολογίηεται θ απόςταςθ του ςφάλματοσ από τον αντίςτοιχο ηυγό. 

Σζλοσ το 1993 προτάκθκε μια καινοφρια κατθγορία Ε, που περιλαμβάνει μεκόδουσ 

εκπομπισ παλμϊν  κατά τθν επαναφορά τθσ γραμμισ ςε λειτουργία. Πρόςφατεσ 

μελζτεσ απζδειξαν ότι αποτελεί μια πολφ αξιόπιςτθ μζκοδο με το περικϊριο 

ςφάλματοσ να μθν ξεπερνά το 2.7% .*15,16] 

 
χιμα 6.3 Παράδειγμα ανάκλαςθσ κφματοσ κατά μικοσ τθσ γραμμισ μεταφοράσ 

 

Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφν τα οδεφοντα κφματα μποροφν να δϊςουν 

αποτελζςματα με μεγάλθ ακρίβεια, όμωσ υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που 

μποροφν να επθρεάςουν τθν ομαλι λειτουργία τουσ. Θ διάδοςθ των κυμάτων κατά 

μικοσ τθσ γραμμισ μπορεί να επθρεαςτεί από τισ παραμζτρουσ αυτισ και να 

οδθγιςει ςε εξαςκζνθςθ των κυμάτων. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που επθρεάηει τα 

κφματα αυτά είναι οι διακλαδϊςεισ των γραμμϊν κακϊσ και πικανά φορτία που 

είναι ςυνδεδεμζνα ςτο δίκτυο. Σζλοσ ζνασ άλλοσ αναςταλτικό παράγοντασ τθσ 

εφαρμογισ αυτοφ του είδουσ των μεκοδολογιϊν είναι ο οικονομικόσ, κακϊσ 

χρειάηεται να τοποκετθκεί ειδικόσ εξοπλιςμόσ ςτα άκρα των γραμμϊν. 

6.2 Σύντομη περιγραφό μεθόδων fault location με χρόςη 

αντύςταςησ ςφϊλματοσ 

 

Οι μεκοδολογίεσ που υπολογίηουν τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ με ςκοπό να 

εντοπίςουν το ςθμείο που ζχει ςυμβεί το βραχυκφκλωμα αποτελοφν μια εντελϊσ 

διαφορετικι προςζγγιςθ ςε ςχζςθ με αυτά που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

Α) ςε αυτζσ που χρθςιμοποιοφν μετριςεισ από το ζνα άκρο τθσ γραμμισ (one end) 

Β) ςε αυτζσ που χρθςιμοποιοφν μετριςεισ και από τα δφο άκρα τθσ γραμμισ 

(double end). 

Σο ςχιμα (6.4) που ακολουκεί απεικονίηει το μονοφαςικό ςχζδιο μια γραμμισ 

μεταφοράσ, ςτθ ςθμείο F τθσ οποίασ ζχει γίνει μονοφαςικό βραχυκφκλωμα. Σο 
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ςθμείο F απζχει απόςταςθ χ από το ηυγό S και το ρεφμα ςφάλματοσ αποτελείται 

από δφο ςυνιςτϊςεσ IFs και IFr προερχόμενεσ από τουσ ηυγοφσ S και R αντίςτοιχα. 

 
χιμα 6.4 Μονοφαςικό διάγραμμα γραμμισ μεταφοράσ με μονοφαςικό 

βραχυκφκλωμα 

 

6.2.1 Αλγόριθμοι υπολογιςμού με μετρόςεισ από το ϋνα ϊκρο τησ γραμμόσ 

Οι αλγόρικμοι αυτοί καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο μερίδιο ςτισ προτιμιςεισ 

κακϊσ δεν χρειάηεται επιπλζον εξοπλιςμόσ για τθν υλοποίθςι τουσ. Αυτό είναι και 

το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα που διακζτουν ζναντι των μεκόδων που λαμβάνουν 

μετριςεισ από τα δφο άκρα τθσ γραμμισ. Από το ςχιμα 6.4 προκφπτει θ ιςότθτα: 

 

 

 

Θ άγνωςτθ απόςταςθ ςφάλματοσ  μπορεί εφκολα να βρεκεί εξιςϊνοντασ τα 

φανταςτικά μζρθ τθσ παραπάνω εξίςωςθσ  

 

 

 

Για να απλοποιθκεί θ παραπάνω εξίςωςθ γίνεται θ παραδοχι ότι θ αντίςταςθ 

ςφάλματοσ ζχει μόνο ωμικό χαρακτιρα, άρα το φανταςτικό μζροσ είναι μθδενικό. 

 Ζτςι προκφπτει ο τφποσ: 
  

 

 

Θ εξίςωςθ (6.3) αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των single end 

αλγορίκμων. Οι μζκοδοι αυτοί λόγω του γεγονότοσ ότι τα διακζςιμα ςτοιχεία είναι 

λίγα, περιζχουν πολλζσ παραδοχζσ, οι οποίεσ ελαττϊνουν τθν ακρίβεια του 

εκτιμϊμενου αποτελζςματοσ. 

Αρχικά οι πρϊτοι αλγόρικμοι βαςίςτθκαν ςτον διαχωριςμό του δικτφου ςε δφο 

ανεξάρτθτα μεταξφ του δίκτυα, ζνα προ-ςφάλματοσ και ζνα μετά-

ςφάλματοσ,[17,18] όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα (6.5): 
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χιμα 6.5 Μονοφαςικό διάγραμμα γραμμισ μεταφοράσ: 

(a) Κατά τθ διάρκεια του ςφάλματοσ (b) πριν το ςφάλμα (c) μετά το ςφάλμα 

 

το ςθμείο του ςφάλματοσ F ιςχφει: 

 

 

  

όπου    είναι ο καταμεριςτισ ρεφματοσ και εκφράηεται ςυναρτιςει του x, 

I’Fs και I’Fr τα ρεφματα που προζρχονται από τουσ ηυγοφσ S και R και ςυνειςφζρουν 

ςτο βραχυκφκλωμα, I’ϋFs και Iϋ’Fr τα ρεφματα βραχυκυκλϊςεωσ από το ςθμείο F που 

κατευκφνονται προσ τουσ ηυγοφσ και IFs και IFr τα ςυνολικά ρεφματα 

βραχυκυκλϊςεωσ. 

 

 

 

 

Αντικακιςτϊντασ τισ εξιςϊςεισ (6.5) και (6.6) ςτθν (6.4) προκφπτει ότι: 

 

 

 

Εάν τα ρεφματα από τισ δυο άκρεσ κεωρθκοφν ότι είναι ςυμφαςικά, τότε το  

είναι πραγματικόσ αρικμόσ τότε από τθν εξίςωςθ (6.7) προκφπτει ότι: 

 

 

 

Επιλφοντασ τθν εξίςωςθ (6.8) με οποιαδιποτε αρικμθτικι μζκοδο προκφπτει το 

ςθμείο ςφάλματοσ.  

 

Μια παραλλαγι αυτισ τθσ μεκόδου βαςίηεται ςτον υπολογιςμό τθσ αντίςταςθσ που 

βρίςκεται μεταξφ του ςθμείου που είναι τοποκετθμζνοσ ο θλεκτρονόμοσ 

προςταςίασ και του ςθμείου που ζχει γίνει το ςφάλμα. Χρθςιμοποιϊντασ το ςχιμα 
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6.4, θ τάςθ που αντιλαμβάνεται ο θλεκτρονόμοσ που βρίςκεται ςτον ηυγό S δίδεται 

από τθν εξίςωςθ (6.1). Ο άγνωςτοσ παράγοντασ  μπορεί να αντικαταςτακεί από 

το , όπου το  είναι θ αντίςταςθ που βρίςκεται μεταξφ του ηυγοφ S και του 

ςθμείου όπου ζχει ςυμβεί το βραχυκφκλωμα. Θ ςχζςθ που περιγράφει τισ δφο 

αντιςτάςεισ αυτζσ είναι θ: 

 

  

 

όπου  είναι ο ςυντελεςτισ διόρκωςθσ, ζχει φανταςτικι τιμι και εξαρτάται από 

τθν ςυνειςφορά του ρεφματοσ και από τα δυο άκρα. Άρα θ εξίςωςθ (6.1) 

μεταςχθματίηεται ωσ εξισ: 

 

 

 

Μεταςχθματίηοντασ τθν εξίςωςθ (6.10) προκφπτει ότι: 

 

 

 

Ο υπολογιςμόσ του ςθμείου ςφάλματοσ προκφπτει εξιςϊνοντασ το πραγματικό και 

το φανταςτικό μζροσ, κεωρϊντασ ότι ο ςυντελεςτισ διόρκωςθσ ζχει πραγματικι 

τιμι *19,20]. Ζνα από τα βαςικά προβλιματα αυτισ τθσ μεκόδου ζγκειται ςτο 

γεγονόσ ότι αντίςταςθ ςφάλματοσ πρζπει να είναι πολφ μικρι για να είναι ακριβζσ 

το αποτζλεςμα, αφοφ θ αντίςταςθ ςφάλματοσ επθρεάηει τθν αντίςταςθ που 

φαίνεται από ζνα άκρο τθσ γραμμισ.[21] 
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6.2.1 Αλγόριθμοι υπολογιςμού με μετρόςεισ και από τα δύο ϊκρα τησ γραμμόσ 

Είναι γεγονόσ ότι ο πιο άμεςοσ και ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ του ςθμείου 

ςφάλματοσ είναι χρθςιμοποιϊντασ τισ μετριςεισ των τάςεων και των ρευμάτων των 

δφο άκρων τθσ γραμμισ. Με βάςθ το ςχιμα (6.4) θ τάςθ ςτο ςθμείο ςφάλματοσ 

μπορεί να περιγραφεί με δφο τρόπουσ, κακζνασ από τουσ οποίουσ προζρχεται από 

τον αντίςτοιχο ηυγό τθσ γραμμισ: 

 
 

 

 

Εξιςϊνοντασ τισ εξιςϊςεισ (6.12) και (6.13) προκφπτει ο θ εξίςωςθ του ςθμείου 

ςφάλματοσ: 

 

 

 

Θ εξίςωςθ (6.14) αναφζρεται ςε μονοφαςικό βραχυκφκλωμα. Ανάλογα προκφπτουν 

οι εξιςϊςεισ και για τα άλλα είδθ βραχυκυκλωμάτων. Θ μζκοδοσ αυτι παρουςιάηει 

μειωμζνθ ακρίβεια λόγω του γεγονότοσ ότι θ γραμμι ζχει μοντελοποιθκεί 

ςφμφωνα με το μοντζλο των ςυγκεντρωμζνων παραμζτρων, αμελϊντασ τθσ 

εγκάρςιεσ χωρθτικότθτεσ. 

 

Εξελίςςοντασ τθν παραπάνω μζκοδο, κεωρϊντασ ότι θ γραμμι ακολουκεί το 

μοντζλο των κατανεμθμζνων παραμζτρων επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ακρίβεια. *22] 

Οι εξιςϊςεισ (6.12) και (6.13) μεταςχθματίηονται ωσ εξισ: 

 
 

 

 

Όπου γ είναι θ ςτακερά διάδοςθσ τθσ γραμμισ και εξαρτάται από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ και Η0 θ χαρακτθριςτικι αντίςταςθ. 

Σο ςθμείο ςφάλματοσ προκφπτει εξιςϊνοντασ τισ ςχζςεισ (6.15) και (6.16): 

 

 

 

Όπου: 
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Βαςικό μειονζκτθμα αυτϊν των μεκόδων είναι θ ανάγκθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων 

ςυγχρονιςμοφ μεταξφ των άκρων τθσ γραμμισ. Μια εξζλιξθ των αλγορίκμων αυτϊν 

που παρζκαμψε αυτι τθ δυςκολία είναι οι αλγόρικμοι που λαμβάνουν μθ 

ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ από τα δφο άκρα.*23,24] Οι αλγόρικμοι αυτοί 

χρθςιμοποιοφν τα πλεονεκτιματα των μοντζρνων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και τθσ 

τεράςτιεσ δυνατότθτεσ που δίνει θ επιςτιμθ τθσ επεξεργαςίασ ςθμάτων για να 

κακορίςουν τθν χρονικι διαφορά μεταξφ των λιψεων. ε αυτι τθν περίπτωςθ οι 

εξιςϊςεισ (6.12) και (6.13) μεταςχθματίηονται ωσ εξισ: 

 
 

όπου και  είναι οι τάςεισ ςτα άκρα τα γραμμισ, α, 

β είναι οι γωνίεσ τθσ τάςθσ των δφο άκρων τθσ γραμμισ και  είναι θ γωνία 

ςυγχρονιςμοφ των λιψεων. 

 

 
χιμα 6.6 χθματικό διάγραμμα μεκόδου εντοπιςμοφ κζςεωσ ςφάλματοσ με μθ 

ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ 

 

Οι δυο άγνωςτοι  και  υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ επίλυςθσ μθ 

γραμμικϊν εξιςϊςεων όπωσ π.χ. θ μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων ι θ μζκοδοσ 

Newton-Raphson. Βαςικό μειονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτι είναι ότι χρθςιμοποιεί το 

μοντζλο ςυγκεντρωμζνων παραμζτρων για να περιγράψει τθν γραμμι μεταφοράσ. 

 

Μια άλλθ κατθγορία μεκόδων χρθςιμοποιεί το παγκόςμιο ςφςτθμα κεςικεςίασ 

(GPS) ςε ςυνεργαςία με μονάδεσ υπολογιςμοφ φαςικετϊν (PMU) για τον εντοπιςμό 

τθσ κζςεωσ ςφάλματοσ.*25,26] Χρθςιμοποιϊντασ το παγκόςμιο ςφςτθμα 

κεςικεςίασ (GPS) διαςφαλίηεται ο πλιρθσ ςυγχρονιςμόσ των δεδομζνων των δφο 

άκρων. Σο ςχιμα (6.7) αναπαριςτά μια τυπικι ςυνδεςμολογία αυτϊν των μεκόδων. 
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χιμα 6.7 χθματικι αναπαράςταςθ μεκόδου εφρεςθσ κζςθσ ςφάλματοσ με τθ 

χρθςιμοποίθςθ του GPS 

 

Όλα τα ςενάρια προςομοιϊςεων που ζγιναν χρθςιμοποιϊντασ τζτοιου είδουσ 

αλγόρικμουσ απζδειξαν μεγάλθ ακρίβεια ςτον εντοπιςμό του ςθμείου που ζλαβε 

χϊρα το βραχυκφκλωμα. Σο μεγαλφτερο όμωσ μειονζκτθμα αυτϊν των μεκόδων, 

που αποτελεί και τον κφριο αναςταλτικό παράγοντα ςτθν υλοποίθςι τουσ είναι το 

κόςτοσ απόκτθςθσ των ςυςτθμάτων ςυγχρονιςμοφ και επικοινωνίασ. 
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Κεφϊλαιο 7: Παρουςύαςη μεθόδου υπολογιςμού θϋςεωσ 

ςφϊλματοσ (fault location) 
 

ε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηεται ζνασ αλγόρικμοσ εφρεςθσ ςφάλματοσ ςε 

γραμμζσ μεταφοράσ μεγάλου μικουσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί δεδομζνα που 

προιλκαν από ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ από τα δφο άκρα τθσ γραμμισ. Θ μζκοδοσ 

αυτι λαμβάνει υπ’ όψιν το αντίκτυπο που προκαλεί ςτθν ανάλυςθ ςφάλματοσ θ 

εγκάρςια χωρθτικότθτα και είναι ανεξάρτθτθ από τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ κακϊσ 

και από τθ ςφνκετθ αντίςταςθ των πθγϊν ςτα άκρα τθσ γραμμισ. Σζλοσ θ μζκοδοσ 

επαλθκεφεται μζςα από προςομοιϊςεισ, τα αποτελζςματα των οποίων 

παρουςιάηονται ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο. 

 

7.1 Αναλυτικό παρουςύαςη τησ μεθόδου 

 

Θ μζκοδοσ αυτι παρουςιάηει ζναν αλγόρικμο εφρεςθσ ςφάλματοσ που 

χρθςιμοποιεί τουσ φαςικζτεσ κεμελιϊδουσ ςυχνότθτασ από τα δφο άκρα τθσ 

γραμμισ, βαςιηόμενο ςτο κατανεμθμζνο μοντζλο τθσ γραμμισ μεταφοράσ. Ακόμα 

είναι ανεξάρτθτο από τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ κακϊσ και από τθ ςφνκετθ 

αντίςταςθ των πθγϊν ςτα άκρα τθσ γραμμισ. Ζνα ακόμα πλεονζκτθμα είναι ότι ο 

αλγόρικμοσ δουλεφει ακόμα και με μθ ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ πράγμα 

προςδίδει  ακόμα μεγαλφτερο εφροσ ςε εφαρμογζσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 

 

 
χιμα 7.1 Εξεταηόμενθ γραμμι μεταφοράσ 

 

Αναλυτικότερα τϊρα, κεωρϊντασ μια γραμμι μεταφοράσ όπωσ παρουςιάηεται ςτο 

ςχιμα 7.1, όπου τα EG και EH αντιπροςωπεφουν τισ ιςοδφναμεσ κατά Thevenin 

πθγζσ,  αυτι μπορεί να περιγραφεί από τον πίνακα ςφνκετθσ αντίςταςθσ Zabc και 

τον πίνακα εγκάρςιων αγωγιμοτιτων Yabc όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
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Σα διαγϊνια ςτοιχεία των πινάκων είναι αντιςτάςεισ και αγωγιμότθτεσ κάκε φάςθσ, 

ενϊ τα υπόλοιπα είναι προζρχονται από τθν αμοιβαία αλλθλεπίδραςθ των φάςεων. 

Όλα τα ςτοιχεία είναι ςε τιμζσ ανά μονάδα μικουσ. φμφωνα με τθ κεωρία των 

ιδιοδιανυςμάτων, ζνα τριφαςικό ςφςτθμα γραμμϊν μεταφοράσ μπορεί να 

αναλυκεί ςε τρία ανεξάρτθτα ιςοδφναμα κυκλϊματα ωσ εξισ *27]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπου οι Tu και Ti είναι οι πίνακεσ μεταςχθματιςμοφ, οι z0,z1,z2 είναι οι ςφνκετεσ 

αντιςτάςεισ ςειράσ των αντίςτοιχων ακολουκιϊν ανά μονάδα μικουσ,  y0,y1,y2 οι 

εγκάρςιεσ αγωγιμότθτεσ ανά μονάδα μικουσ. Οι Vabc και Iabc είναι οι φαςικζσ τάςεισ 

και ρεφματα και οι V012 και I012 είναι οι φάςεισ και τα ρεφματα των ιςοδφναμων 

ακολουκιϊν. 

Για γραμμζσ μθ αντιμετατικεμζνων αγωγϊν, οι πίνακεσ Tu και Ti μποροφν να 

υπολογιςτοφν από τα ςτοιχεία τθσ γραμμισ. Για γραμμζσ οποφ ζχει γίνει 

αντιμετάκεςθ αγωγϊν χρθςιμοποιείται κανονικά ο κλαςικόσ ςυμμετρικόσ πίνακασ 

μεταςχθματιςμοφ *28]. 

τθν ανάλυςθ που ακολουκεί, τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται αναφζρονται ςτθν 

κετικι ακολουκία. Παρόμοια ανάλυςθ μπορεί να γίνει και με τα ςτοιχεία τθσ 

αρνθτικισ ακολουκίασ, κακϊσ και με τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ διαφορά 

των δεδομζνων που παίρνουμε κατά τθ διάρκεια του ςφάλματοσ με αυτϊν πριν 

από το ςφάλμα. 

Σο ιςοδφναμο κφκλωμα κετικισ ακολουκίασ, που προκφπτει κατά το ςφάλμα 

παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 7.2 *28+. Σο ςθμείο του ςφάλματοσ είναι το ςθμείο R 

ανάμεςα ςτουσ ηυγοφσ P και Q. 
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χιμα 7.2 Ιςοδφναμο κφκλωμα κετικισ ακολουκίασ κατά τθ διάρκεια του 

ςφάλματοσ 

 

Με βάςθ το παραπάνω ςχιμα προκφπτει ότι: 

 

 

 

Όπου: Zpr, Zqr είναι οι ιςοδφναμεσ αντιςτάςεισ ςειράσ των τμθμάτων PR και QR 

           Ypr, Yqr είναι οι ιςοδφναμεσ εγκάρςιεσ αγωγιμότθτεσ των τμθμάτων PR και QR 

           Vp1, Vq1 είναι οι τάςεισ κετικισ ακολουκίασ ςτα άκρα P και Q κατά το ςφάλμα 

            Ip1, Iq1 είναι ρεφματα κετικισ ακολουκίασ ςτα άκρα P και Q κατά το ςφάλμα 

            δ, είναι θ γωνία ταυτοχρονιςμοφ των μετριςεων των άκρων P και Q 

 

Οι παράμετροι του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ υπολογίηονται από τισ παρακάτω 

εξιςϊςεισ: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Όπου:  Zc, είναι θ χαρακτθριςτικι αντίςταςθ τθσ γραμμισ 

γ, είναι θ χαρακτθριςτικι ςτακερά διάδοςθσ τθσ γραμμισ 

l, είναι το ςυνολικό μικοσ τθσ γραμμισ ςε mile ι km 

l1, είναι θ απόςταςθ του ηυγοφ P από το ςθμείο ςφάλματοσ ςε mile ι km 
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Αντικακιςτϊντασ τισ εξιςϊςεισ (7.2-7) ςτθν εξίςωςθ (7.1) προκφπτει θ παρακάτω 

ιςότθτα: 

 

 

 

Όπου   είναι ο ανάςτροφοσ πίνακασ αγνϊςτων.  

 

Λόγο του γεγονότοσ ότι οι άγνωςτεσ μεταβλθτζσ τθσ εξίςωςθσ (7.8) είναι δφο, οι 

εξιςϊςεισ που χρειάηονται για τθν επίλυςθ τθσ προκφπτουν από παραγϊγιςθ: 

 

 

 

 

 

Αν χωρίςουμε τθν εξίςωςθ (7.8) ςε πραγματικό και φανταςτικό μζροσ προκφπτουν 

οι ακόλουκεσ: 

 
 

 
 

 

υνδυάηοντασ τα παραπάνω με τισ εξιςϊςεισ (7.9) και (7.10) προκφπτει το 

ακόλουκο ςφςτθμα εξιςϊςεων: 
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Όπωσ φαίνεται παραπάνω, το ςφςτθμα αποτελείται από τζςςερισ εξιςϊςεισ με 

τζςςερισ αγνϊςτουσ. Για τθν επίλυςι του επιλζχκθκε θ μζκοδοσ Newton-Raphson. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ορίςτθκε ο Ιακωβιανόσ πίνακασ: 

 

 

 

Και θ ςυνάρτθςθ:  

 

 

 

υνδυάηοντασ τουσ δφο παραπάνω πίνακεσ και εφαρμόηοντασ τθν επαναλθπτικι 

μζκοδο Newton-Raphson, θ λφςθ του ςυςτιματοσ προκφπτει ωσ εξισ: 

 

 
 

Όπου:  χκ+1 , είναι θ τιμι που παίρνει θ μεταβλθτι χ μετά τθν κ-ιοςτι επανάλθψθ 

 χκ, είναι θ τιμι τθσ μεταβλθτισ χ κατά τθν προθγοφμενθ επανάλθψθ 

 J-1 , είναι ο αντίςτροφοσ Ιακωβιανόσ πίνακασ 

 F(χκ), θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ F(χ) 

 

Κατά τθν πρϊτθ εκτζλεςθ του αλγορίκμου, μπορεί να οριςτεί ωσ αρχικι τιμι των 

μεταβλθτϊν θ: 

 

 

  

Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ, είναι εμφανζσ ότι αυτι θ μζκοδοσ είναι 

ανεξάρτθτθ από τθν ςφνκετθ αντίςταςθ των πθγϊν ςτα άκρα των γραμμϊν, κακϊσ 

και από τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ. Επίςθσ, θ μζκοδοσ αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί 

ςε οποιοδιποτε είδοσ ςφάλματοσ, είτε αυτό είναι ςυμμετρικό, είτε αςφμμετρο, είτε 

είναι ςφάλμα με ι χωρίσ γθ.[33] 
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7.2 Περαιτϋρω αξιοπούηςη τησ μεθόδου 

 

φμφωνα με τθν ανάλυςθ που ζγινε ςτο παραπάνω κεφάλαιο, ο αλγόρικμοσ που 

χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα κετικισ ακολουκίασ, είναι κατάλλθλοσ για οποιοδιποτε 

είδοσ ςφάλματοσ. Αν όμωσ είναι γνωςτά, τα δεδομζνα τθσ γραμμισ πριν από το 

ςφάλμα, τότε ςαν αρχικζσ τιμζσ του αλγορίκμου μποροφν να δοκοφν τα 

υπερτικζμενα ςτοιχεία τθσ τάςθσ και του ρεφματοσ. Αυτό γίνεται αν από τα ςτοιχεία 

αν από τα ςτοιχεία που λιφκθκαν κατά τθ διάρκεια του ςφάλματοσ αφαιρεκοφν τα 

ςτοιχεία που λιφκθκαν πριν από το ςφάλμα κι ενϊ το ςφςτθμα ιταν ςε κανονικι 

λειτουργία. Ακόμα αν οι αγωγοί είναι αντιμετατικζμενοι, οπότε μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ο ςυμμετρικόσ πίνακασ μεταςχθματιςμοφ, είναι δυνατόν αντί για τα 

ςτοιχεία τθσ κετικισ ακολουκίασ να χρθςιμοποιθκοφν αυτά τθσ αρνθτικισ. Πρζπει 

όμωσ να τονιςτεί, ότι αυτό αφορά μόνο ςφάλματα που είναι αςφμμετρα και όχι για 

ςυμμετρικά.[33] Σα παραπάνω φαίνονται κακαρά και από τον παρακάτω πίνακα: 

 

Αλγόρικμοι 
Δεδομζνα κετικισ 

ακολουκίασ 

Δεδομζνα αρνθτικισ 

ακολουκίασ 

Δεδομζνα  πριν και 

μετά το ςφάλμα 

ALGO1 X   

ALGO2  X  

ALGO3   X 

χιμα 7.3 Πίνακασ Αλγορίκμων και αναγκαίων ςτοιχείων ειςόδου τουσ 

 

Επεξθγϊντασ τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανζσ ότι θ υλοποίθςθ τθσ μεκόδου 

μπορεί να γίνει με τρείσ αλγορίκμουσ: 

 

ALGO1: χρθςιμοποιεί ςτοιχεία κετικισ ακολουκίασ και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε 

όλα τα είδθ ςφάλματοσ 

ALGO2: χρθςιμοποιεί ςτοιχεία κετικισ ακολουκίασ για τα ςυμμετρικά ςφάλματα και 

αρνθτικισ για αςφμμετρα. Για το λόγο αυτό χρειάηεται διαχωριςμόσ για το είδοσ 

ςφάλματοσ, εξετάηοντασ τθν φπαρξθ ι όχι των ςτοιχείων αρνθτικισ ακολουκίασ ςτο 

δίκτυο. 

ALGO3: είναι ειδικι κατθγορία του πρϊτου αλγόρικμου και χρθςιμοποιεί τα 

υπερτικζμενα ςτοιχεία τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ πριν και κατά τθν διάρκεια του 

ςφάλματοσ. Λειτουργεί με όλα τα είδθ ςφάλματοσ. 

 

Ακόμα πρζπει να τονιςτεί ότι ο ALGO2 χρθςιμοποιείται μόνο για γραμμζσ όπου ζχει 

γίνει αντιμετάκεςθ των αγωγϊν.[33] 
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Κεφϊλαιο 8: Πειραματικό επαλόθευςη μεθόδου fault 

location 

 

Αρχικά κεωρικθκε ςκόπιμο να υλοποιθκοφν οι δφο από τουσ προτεινόμενουσ 

αλγορίκμουσ τθσ μεκόδου. Ζτςι επιλζχκθκε ο ALGO1 που είναι πιο γενικόσ από των 

ALGO2 και ο ALGO3 που περιλαμβάνει και ςτοιχεία πριν από το ςφάλμα. Οι 

αλγόρικμου αυτοί υλοποιικθκαν ςε περιβάλλον Matlab και παρουςιάηονται ςτο 

παράρτθμα Β. Για να εξεταςτεί θ ακρίβεια τθσ μεκόδου, ζγινε προςομοίωςθ 

ςφάλματοσ ςε γραμμι μεταφοράσ 300 km. Πιο ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν προςομοίωςθ τθσ γραμμισ ιταν το EMTP. Θ 

μοντελοποίθςθ τθσ γραμμισ ζγινε με βάςθ το μοντζλο των κατανεμθμζνων 

παραμζτρων. Οι μετριςεισ πάρκθκαν ςε κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ κακϊσ και ςε κατάςταςθ ςφάλματοσ. Ζγιναν διάφορεσ προςομοιϊςεισ 

ςφάλματοσ ανάλογα με το είδοσ του, τθ κζςθ όπου ζγινε, τθν αντίςταςθ ςφάλματοσ 

κακϊσ και τθν φόρτιςθ των πθγϊν ςτα άκρα τθσ γραμμισ. Σζλοσ ζγιναν και δοκιμζσ 

όπου ειςιχκθ ςτισ μετριςεισ ζνα ςφάλμα τθσ τάξεωσ του 2% για να διαπιςτωκεί θ 

ευαιςκθςία τθσ μεκόδου ςτα ςφάλματα. Παρακάτω ακολουκοφν αναλυτικοί 

πίνακεσ με τα αποτελζςματα των δοκιμϊν κακϊσ και ςυμπεράςματα που 

εξιχκθςαν από αυτζσ. 

 

8.1 Προςομούωςη βραχυκυκλωμϊτων και τησ εύρεςη θϋςεωσ 

ςφϊλματοσ με χρόςη του αλγορύθμου ALGO1 

 

Για τθν επαλικευςθ τθσ μεκόδου πραγματοποιικθκαν μια ςειρά από δοκιμζσ, οι 

οποίεσ χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το είδοσ του βραχυκυκλϊματοσ που 

πραγματοποιικθκε. Για κακεμιά από τισ κατθγορίεσ αυτζσ πραγματοποιικθκαν 

τρεισ προςομοιϊςεισ, όπου θ κζςθ του ςφάλματοσ παίρνει διαδοχικά τισ τιμζσ 50, 

100 και 210 km (με αναφορά το ηυγό P). Ζνα άλλο ςθμείο που διαφοροποιείται 

ανάμεςα ςτισ τρεισ προςομοιϊςεισ κάκε ςφάλματοσ, είναι θ γωνία φόρτιςθσ τθσ 

πθγισ Β, θ οποία παίρνει τιμζσ -10ο, -30ο και -45ο. Επίςθσ παρουςιάηονται 

αναλυτικά τα ςτοιχεία που δίδονται ωσ δεδομζνα ςτον αλγόρικμο κακϊσ και τα 

βιματα που κάνει μζχρι να ςυγκλίνει ςτο εξαγόμενο αποτζλεςμα. Ωσ αρχικζσ τιμζσ 

των μεταβλθτϊν x και δ δόκθκαν οι τιμζσ 150 km και 0ο αντίςτοιχα. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι οι αρχικζσ τιμζσ δεν επθρεάηουν τθν ςφγκλιςθ του αλγορίκμου. Σζλοσ 

ςαν είςοδο του αλγορίκμου δόκθκαν τα χαρακτθριςτικά τθσ γραμμισ που 

εξιχκθςαν από τθν μελζτθ παραμζτρων που προθγικθκε και είναι τα εξισ: 

 

Χαρακτθριςτικι αντίςταςθ: Zc (ohms) 389.86 – 37.402i 

Μικοσ γραμμισ: l (km) 300 

Χαρακτθριςτικι ςτακερά διάδοςθσ γραμμισ: γ  0.000103+ 0.00108i 
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8.1.α. Μονοφαςικϊ ςφϊλματα  

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 
Πίνακασ 8.1.α.1 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 129675.2800 V -0.2127 

Ip1 932.4836 A -1.1440 

Vq1 127958.7200 V -0.3617 

Iq1 130.5659 A 0.8417 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.α.2 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.5708 0.0004 -100.4292 0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 49.9891 0.0001 0.4183 -0.0003 

Εκτζλεςθ 3θ 49.9892 0.0001 0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 49.9892 0.0001 0 0 

 
 

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
Πίνακασ 8.1.α.3 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 130705.5400 V -0.2142 

Ip1 734.8845 A -0.9069 

Vq1 124099.3800 V -0.6558 

Iq1 378.2701 A 0.0998 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.1.α.4 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9097 0.0004 -50.0903 0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 99.9716 0.0004 0.0619 0 

Εκτζλεςθ 3θ 99.9717 0.0004 0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 99.9717 0.0004 0 0 

 

 

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
 

Πίνακασ 8.1.α.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 131168.9600 V -0.2160 

Ip1 696.3211 A -0.7199 

Vq1 115981.3400 V -0.8872 

Iq1 653.8598 A 0.0541 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.α.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0132 0.0005 60.0132 0.0005 

Εκτζλεςθ 2θ 209.8966 0.0005 -0.1166 0 

Εκτζλεςθ 3θ 209.8965 0.0005 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 209.8965 0.0005 0 0 
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8.1.β. Τριφαςικϊ ςφϊλματα 

 Δοκιμι ABC ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 
Πίνακασ 8.1.β.1 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 113040.9986 V -0.2140 

Ip1 5257.1237 A -1.5392 

Vq1 103617.1987 V -0.4103 

Iq1 930.5957 A -1.7269 

δ - 0 

 
 
Πίνακασ 8.1.β.2 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.6427 0.0042 -100.3573 0.0042 

Εκτζλεςθ 2θ 50.1004 -0.0220 0.4577 -0.0262 

Εκτζλεςθ 3θ 50.0949 -0.0194 -0.0055 0.0026 

Εκτζλεςθ 4θ 50.0949 -0.0194 0 0 

 

 Δοκιμι ABC ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
Πίνακασ 8.1.β.3 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ(rad) 

Vp1 122051.0948 V -0.2060 

Ip1 2852.5323 A -1.5463 

Vq1 98009.2341 V -0.7606 

Iq1 1105.1815 A -2.0945 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.1.β.4 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9579 0.0048 -50.0421 0.0048 

Εκτζλεςθ 2θ 99.7515 0.1237 -0.2064 0.1189 

Εκτζλεςθ 3θ 99.7953 0.1071 0.0438 0.0166 

Εκτζλεςθ 4θ 99.7953 0.1071 0 0 

 

 

 Δοκιμι AΒC ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
Πίνακασ 8.1.β.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 127474.5565 V -0.2029 

Ip1 1412.8707 A -1.5558 

Vq1 74593.6434 V -1.0468 

Iq1 1897.4339 A -2.3892 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.β.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0247 -0.0038 60.0247 -0.0038 

Εκτζλεςθ 2θ 209.3141 0.2732 -0.7106 0.2770 

Εκτζλεςθ 3θ 209.2763 0.3172 -0.0378 0.0440 

Εκτζλεςθ 4θ 209.2763 0.3172 0 0 
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8.1.γ. Διφαςικϊ ςφϊλματα 

 Δοκιμι BC ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 
 

Πίνακασ 8.1.γ.1 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 122939.8061 V -0.2072 

Ip1 2622.2640 A -1.5315 

Vq1 117870.6532 V -0.3698 

Iq1 451.2643 A -1.9009 

δ - 0 

 
 
Πίνακασ 8.1.γ.2 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.5877 0.0014 -100.4123 0.0014 

Εκτζλεςθ 2θ 49.9839 0.0003 0.3962 -0.0010 

Εκτζλεςθ 3θ 49.9840 0.0003 0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 49.9840 0.0003 0 0 

 

 Δοκιμι BC ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
Πίνακασ 8.1.γ.3 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 127320.8615 V -0.2088 

Ip1 1479.4490 A -1.4225 

Vq1 113370.2826 V -0.6833 

Iq1 621.2840 A -2.4541 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.1.γ.4 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9264 0.0009 -50.0736 0.0009 

Εκτζλεςθ 2θ 99.9842 0.0009 0.0579 0 

Εκτζλεςθ 3θ 99.9842 0.0009 0 0 

 

 

 Δοκιμι ΒC ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
Πίνακασ 8.1.γ.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 129804.2446 V -0.2101 

Ip1 862.6471 A -1.2154 

Vq1 99372.5921 V -0.9191 

Iq1 1091.5193 A -2.6712 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.γ.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0954 0.0030 60.0954 0.0030 

Εκτζλεςθ 2θ 209.9360 0.0021 -0.1593 -0.0011 

Εκτζλεςθ 3θ 209.9360 0.0021 0 0 
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8.1.δ. Διφαςικϊ ςφϊλματα με γη 

 Δοκιμι BC-G ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 
 

Πίνακασ 8.1.δ.1 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 129395.0964 V -0.2101 

Ip1 961.8487 A -1.2630 

Vq1 127403.2327 V -0.3584 

Iq1 151.7235 A -2.3335 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.δ.2 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.6061 0.0004 -100.3939 0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 50.0135 0.0001 0.4074 -0.0003 

Εκτζλεςθ 3θ 50.0135 0.0001 0 0 

 

 Δοκιμι BC-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
Πίνακασ 8.1.δ.3 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 130637.1545 V -0.2131 

Ip1 723.9747 A -0.9630 

Vq1 123688.3676 V -0.6533 

Iq1 394.9473 A -3.0310 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.1.δ.4 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9005 0.0004 -50.0995 0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 99.9624 0.0004 0.0619 0 

Εκτζλεςθ 3θ 99.9624 0.0004 0 0 

 

 

 Δοκιμι ΒC-G ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
Πίνακασ 8.1.δ.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 131164.6690 V -0.2154 

Ip1 682.1699 A -0.7389 

Vq1 115459.0952 V -0.8823 

Iq1 679.7799 A -3.0909 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.1.δ.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 209.9037 0.0008 59.9037 0.0008 

Εκτζλεςθ 2θ 209.7729 0.0008 -0.1308 0 

Εκτζλεςθ 3θ 209.7729 0.0008 0 0 
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8.2 Προςομούωςη βραχυκυκλωμϊτων και τησ εύρεςη θϋςεωσ 

ςφϊλματοσ με χρόςη του αλγορύθμου ALGO3 

 
ε αυτζσ τισ δοκιμζσ ζγινε δοκιμι του ALGO3, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί ςτοιχεία όχι 
μόνο τθσ περιόδου κατά τθν οποία ςυνζβαινε το ςφάλμα αλλά και πριν από αυτό, 
όταν το ςφςτθμα ιταν ςε κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ. Αρχικά εκτελζςτθκαν 3 
δοκιμζσ όπου θ κζςθ του ςφάλματοσ ιταν διαφορετικι. Θ αντίςταςθ ςφάλματοσ 
και ςτισ τρεισ αυτζσ δοκιμζσ ιταν ςτακερι, ενϊ οι φορτίςεισ των πθγϊν ςτα άκρα 
τθσ γραμμισ ιταν διαφορετικζσ ςε κάκε περίπτωςθ. Σο ςφάλμα και ςτισ τρείσ αυτζσ 
περιπτϊςεισ ιταν μεταξφ φάςθσ Α και γθσ. Σα δεδομζνα τθσ γραμμισ που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν προςομοίωςθ είναι τα εξισ: 
 

Χαρακτθριςτικι αντίςταςθ: Zc (ohms) 389.86 – 37.402i 

Μικοσ γραμμισ: l (km) 300 

Χαρακτθριςτικι ςτακερά διάδοςθσ γραμμισ: γ 0.000103+ 0.00108i 
 

8.2.α. Μονοφαςικϊ ςφϊλματα  

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 

Πίνακασ 8.2.α.1 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132961.6400 V -0.2047 Vpf 129675.2800 V -0.2127 

Ipn 161.1392 A 0.2367 Ipf 932.4836 A -1.1440 

Vqn 132444.7100 V -0.3429 Vqf 127958.7200 V -0.3617 

Iqn 144.0352 A -0.5000 Iqf 130.5659 A 0.8417 

 
Πίνακασ 8.2.α.2 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 

γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ  Φάςθ (rad) 

Vp1 3452.6785 V 0.0995 

Ip1 915.8309 A -1.3176 

Vq1 5151.0189 V 0.1453 

Iq1 171.0501 A -1.3381 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.2.α.3 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.6186 -0.0015 -100.3814 -0.0015 

Εκτζλεςθ 2θ 50.0047 0.0004 0.3862 -0.0019 

Εκτζλεςθ 3θ 50.0046 0.0004 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 50.0046 0.0004 0 0 

 
 

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 
 

Πίνακασ 8.2.α.4 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132608.8000 V -0.2125 Vpf 130705.5400 V -0.2142 

Ipn 431.7301 A -0.1647 Ipf 734.8845 A -0.9069 

Vqn 129295.9300 V -0.6289 Vqf 124099.3800 V -0.6558 

Iqn 417.7380 A -0.4162 Iqf 378.2701 A 0.0998 

 
 

Πίνακασ 8.2.α.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ  Φάςθ (rad) 

Vp1 1917.9611 V -0.1005 

Ip1 508.7397 A -1.5178 

Vp2 6224.1121 V -0.0600 

Ip2 206.6805 A -1.5435 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.2.α.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9639 0.0001 -50.0361 0.0001 

Εκτζλεςθ 2θ 100.0121 0.0002 0.0482 0.0001 

Εκτζλεςθ 3θ 100.0120 0.0002 0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 100.0120 0.0002 0 0 

 

 

 Δοκιμι A-G ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
Πίνακασ 8.2.α.7 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132125.8100 V -0.2176 Vpf 131168.9600 V -0.2160 

Ipn 630.2163 A -0.3389 Ipf 696.3211 A -0.7199 

Vqn 125455.0100 V -0.8481 Vqf 115981.3400 V -0.8872 

Iqn 619.3426 A -0.5025 Iqf 653.8598 A 0.0541 

 
 

Πίνακασ 8.2.α.8 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ  Φάςθ (rad) 

Vp1 977.6042 V -0.4317 

Ip1 259.4481 A 1.2946 

Vp2 10574.8021 V -0.4069 

Ip2 351.3309 A 1.2520 

δ - 0 
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Πίνακασ 8.2.α.9 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0919 0.0002 60.0919 0.0002 

Εκτζλεςθ 2θ 210.0087 0.0001 -0.0832 -0.0001 

Εκτζλεςθ 3θ 210.0086 0.0001 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 210.0086 0.0001 0 0 
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8.2.β. Τριφαςικϊ ςφϊλματα  

 Δοκιμι ABC ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 

Πίνακασ 8.2.β.1 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132961.6417 V -0.2047 Vpf 113040.9986 V -0.2140 

Ipn 161.1392 A 0.2367 Ipf 5257.1237 A -1.5392 

Vqn 132444.7107 V -0.3429 Vqf 103617.1987 V -0.4103 

Iqn 144.0352 A 2.6416 Iqf 930.5957 A -1.7269 

 
 

Πίνακασ 8.2.β.2 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 19953.3040 V -0.1521 

Ip1 5291.7687 A -1.5690 

Vp2 29633.8012 V -0.1078 

Ip2 988.2133 A 1.5522 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.β.3 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.5659 -0.0011 -100.4340 -0. 0011 

Εκτζλεςθ 2θ 49.9528 0.0007 0.3869 0.0018 

Εκτζλεςθ 3θ 49.9528 0.0007 0 0 
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 Δοκιμι ABC ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
Πίνακασ 8.2.β.4 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132608.7976 V -0.2125 Vpf 122051.0948 V -0.2060 

Ipn 431.7301 A -0.1647 Ipf 2852.5323 A -1.5463 

Vqn 129295.9268 V -0.6289 Vqf 98009.2341 V -0.7606 

Iqn 417.7380 A 2.7254 Iqf 1105.1815 A -2.0945 

 
 

Πίνακασ 8.2.β.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 10588.1381 V -0.2880 

Ip1 2808.1744 A 1.4368 

Vp2 34446.7772 V -0.2466 

Ip2 1140.5780 A 1.4116 

δ - 0 

 

 

 
Πίνακασ 8.2.β.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 100.0033 -0.0006 -49.9966 -0.0006 

Εκτζλεςθ 2θ 100.0511 -0.0004 0.0477 0.0002 

Εκτζλεςθ 3θ 100.0511 -0.0004 0 0 

 

 

 



76 

 

 

 Δοκιμι ABC ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
Πίνακασ 8.2.β.7 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132125.8100 V -0.2175 Vpf 127474.5565 V -0.2029 

Ipn 630.2162 A -0.3388 Ipf 1412.8707 A -1.5558 

Vqn 125455.0100 V -0.8481 Vqf 74593.6434 V -1.0468 

Iqn 619.3425 A -0.5025 Iqf 1897.4339 A -2.3892 

 
 

Πίνακασ 8.2.β.8 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 5025.8065 V -0.5988 

Ip1 1332.7660 A 1.1262 

Vp2 54359.5114 V -0.5739 

Ip2 1803.7793 A 1.0848 

δ - 0 

 

 

 
Πίνακασ 8.2.β.9 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0862 -0.0007 60.0862 -0.0007 

Εκτζλεςθ 2θ 210.0042 -0.0011 -0.0819 -0.0004 

Εκτζλεςθ 3θ 210.0042 -0.0011 0 0 
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8.2.γ. Διφαςικϊ ςφϊλματα  

 

 Δοκιμι BC ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 

Πίνακασ 8.2.γ.1 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132961.6417 V -0.2047 Vpf 122939.8061 V -0.2072 

Ipn 161.1392 A 0.2367 Ipf 2622.2640 A -1.5315 

Vqn 132444.7105 V -0.3429 Vqf 117870.6532 V -0.3698 

Iqn 144.0352 A 2.6416 Iqf 451.2643 A -1.9009 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.2 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 10026.6449 V -0.1749 

Ip1 2658.5746 A 1.5505 

Vp2 14957.5438 V -0.1289 

Ip2 496.3519 A 1.5307 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.3 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.6052 -0.0022 -100.3947 -0.0022 

Εκτζλεςθ 2θ 49.9913 -0.00005 0.3861 0 

Εκτζλεςθ 3θ 49.9912 -0.00005 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 49.9912 -0.00005 0 0 
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 Δοκιμι BC ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.4 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132608.7976 V -0.2125 Vpf 127320.8615 V -0.2088 

Ipn 431.7301 A -0.1647 Ipf 1479.4490 A -1.4225 

Vqn 129295.9268 V -0.6289 Vqf 113370.2826 V -0.6833 

Iqn 417.7380 A 2.7254 Iqf 621.2840 A -2.4541 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 5310.3441 V -0.3025 

Ip1 1407.7774 A 1.4230 

Vp2 17235.9239 V -0.2627 

Ip2 571.6369 A 1.3983 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9506 -0.0004 -50.0493 -0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 99.9986 -0.0002 0.0479 -0.0002 

Εκτζλεςθ 3θ 99.9986 -0.0002 0 0 
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 Δοκιμι BC ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 1Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.7 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132125.8100 V -0.2175 Vpf 129804.2446 V -0.2101 

Ipn 630.2162 A -0.3388 Ipf 862.6471 A -1.2154 

Vqn 125455.0100 V -0.8481 Vqf 99372.5921 V -0.9191 

Iqn 619.3425 A -0.5025 Iqf 1091.5193 A -2.6712 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.8 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 2517.4470 V -0.6109 

Ip1 667.5702 A 1.1143 

Vp2 27259.3183 V -0.5866 

Ip2 902.2070 A 1.0737 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.γ.9 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 210.0620 -0.0008 60.0620 -0.0008 

Εκτζλεςθ 2θ 209.9802 -0.0012 -0.0818 -0.0004 

Εκτζλεςθ 3θ 209.9802 -0.0012 0 0 
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8.2.δ. Διφαςικϊ ςφϊλματα με γη 

 

 Δοκιμι BC-G ςε ςθμείο 50km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -10ο 

 

Πίνακασ 8.2.δ.1 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132961.6417 V -0.2047 Vpf 129395.0964 V -0.2101 

Ipn 161.1392 A 0.2367 Ipf 961.8487 A -1.2630 

Vqn 132444.7105 V -0.3429 Vqf 127403.2327 V -0.3584 

Iqn 144.0352 A 2.6416 Iqf 151.7235 A -2.3335 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.2 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 3634.5889 V -0.0135 

Ip1 963.8939 A -1.4305 

Vp2 5431.0893 V 0.0305 

Ip2 180.0439 A -1.4506 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.3 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 49.6426 -0.0014 -100.3573 -0.0014 

Εκτζλεςθ 2θ 50.0285 0.0005 0.3859 0.0019 

Εκτζλεςθ 3θ 50.0284 0.0005 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 50.0284 0.0005 0 0 
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 Δοκιμι BC-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο 
 

 
Πίνακασ 8.2.δ.4 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132608.7976 V -0.2125 Vpf 130637.1545 V -0.2131 

Ipn 431.7301 A -0.16468 Ipf 723.9747 A -0.9630 

Vqn 129295.9268 V -0.6289 Vqf 123688.3676 V -0.6533 

Iqn 417.738 A -0.41623 Iqf 394.9473 A -3.0310 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.5 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 1972.9462 V -0.1764 

Ip1 523.7011 A 1.5469 

Vp2 6404.2253 V -0.1368 

Ip2 212.7379 A 1.5215 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.6 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9543 -0.0001 -50.0456 -0.0001 

Εκτζλεςθ 2θ 100.0024 -0.0001 0.0480 0 

Εκτζλεςθ 3θ 100.0024 -0.0001 0 0 
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 Δοκιμι BC-G ςε ςθμείο 210km από τον ηυγό P με RF 5Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -45ο 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.7 Σάςεισ και ρεφματα από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Κανονικι Λειτουργία Περίοδοσ φάλματοσ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vpn 132125.8100 V -0.2175 Vpf 131164.6690 V -0.2154 

Ipn 630.2162 A -0.3388 Ipf 682.1699 A -0.7389 

Vqn 125455.0100 V -0.8481 Vqf 115459.0952 V -0.8823 

Iqn 619.3425 A -0.5025 Iqf 679.7799 A -3.0909 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.8 Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ 
γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 1001.0090 V -0.4996 

Ip1 265.6762 A 1.2247 

Vp2 10809.1770 V -0.4744 

Ip2 359.5239 A 1.1824 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 8.2.δ.9 Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 209.9755 -0.0005 59.9755 -0.0005 

Εκτζλεςθ 2θ 209.8938 -0.0009 -0.0817 -0.0004 

Εκτζλεςθ 3θ 209.8938 -0.0009 0 0 
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8.3 Συγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα 

 

Σα αποτελζςματα των προςομοιϊςεων των ςφαλμάτων που εκτελζςτθκαν 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ αλγόρικμουσ ALGO1 και ALGO3 παρατίκενται 

ςυγκεντρωμζνα ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 8.3.1 υγκεντρωτικά αποτελζςματα ALGO1 

Είδοσ φάλματοσ Θζςθ φάλματοσ 
Εκτιμϊμενθ Θζςθ 

φάλματοσ 
φάλμα (%) 

 

L-G 

50 km 49.9892 km 0.337 

100 km 99.9717 km 0.009 

210 km 209.8965 km 0.034 

 

A-B-C-G 

50 km 50.0949 km 0.031 

100 km 99.7953 km 0.068 

210 km 209.2763 km 0.241 

 

B-C 

50 km 49.9840 km 0.005 

100 km 99.9842 km 0.005 

210 km 209.9360 km 0.021 

 

B-C-G 

50 km 50.0135 km 0.004 

100 km 99.9624 km 0.012 

210 km 209.7729 km 0.075 

 

Πίνακασ 8.3.2 υγκεντρωτικά αποτελζςματα ALGO3 

Είδοσ φάλματοσ Θζςθ φάλματοσ 
Εκτιμϊμενθ Θζςθ 

φάλματοσ 
φάλμα (%) 

L-G 

50 km 50.0046 km 0.001 

100 km 100.0120 km 0.004 

210 km 210.0086 km 0.002 

A-B-C-G 

50 km 49.9528 km 0.016 

100 km 100.0511 km 0.017 

210 km 210.0042 km 0.001 

B-C 

50 km 49.9912 km 0.003 

100 km 99.9986 km 0.001 

210 km 209.9802 km 0.007 

B-C-G 

50 km 50.0284 km 0.009 

100 km 100.0024 km 0.001 

210 km 209.8938 km 0.035 
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Ο υπολογιςμόσ του εκτιμϊμενου ςφάλματοσ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο: 

 

 

 

Όπωσ φαίνεται από τουσ παραπάνω πίνακεσ, θ ακρίβεια των αλγορίκμων είναι 

άκρωσ ικανοποιθτικι. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το ςφάλμα είναι μικρότερο του 1%. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο ςφάλμα που παρουςιάηεται ςτον ALGO1 είναι 

0.337% και εμφανίηεται ςτο μονοφαςικό ςφάλμα ςε απόςταςθ 50 km από τον ηυγό 

P. Γενικά μεγαλφτερα ςφάλματα παρατθροφνται ςτα ςενάρια που αφοροφν 

βραχυκυκλϊματα κοντά ςτα άκρα των γραμμϊν. Ο αλγόρικμοσ ALGO3, όπωσ 

φαίνεται από τον πίνακα 8.3.1 παρουςιάηει καλφτερα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με 

τον ALGO1. Σα περιςςότερα ςφάλματα δεν ξεπερνοφν το 0.01%. Μόνο κατά τθν 

περίπτωςθ του διφαςικοφ με γθ βραχυκυκλϊματοσ ςε απόςταςθ 210 km από τον 

ηυγό P παρουςιάηεται μεγάλο ςφάλμα, χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει ότι ζχει 

μεγάλθ τιμι (0.035%).   
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Κεφϊλαιο 9: Έλεγχοσ ευαιςθηςύασ των αλγορύθμων 

ALGO1 και ALGO3 ςε ςφϊλματα μετρόςεων 
 

ε αυτό το ςθμείο κρίκθκε ςκόπιμο να εξεταςτεί θ ευαιςκθςία των δφο αλγορίκμων 

που υλοποιικθκαν παραπάνω ςτα ςφάλματα που υπειςζρχονται ςτισ μετριςεισ τθσ 

τάςεωσ και του ρεφματοσ των δφο άκρων τθσ γραμμισ. Κφριοι αίτιοι των 

ςφαλμάτων αυτϊν είναι οι μεταςχθματιςτζσ τάςεωσ και ρεφματοσ που 

τοποκετοφνται ςτα μετρθτικά όργανα των άκρων των γραμμϊν.[29,30] 

Για να προςδιοριςτεί θ ευαιςκθςία των αλγορίκμων ςε ςφάλματα που προζρχονται 

από το μζτρο τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ, κεωρικθκε ςφάλμα 2% το οποίο 

ειςιλκε ςτισ μετριςεισ. Όςο αναφορά τα ςφάλματα που προζρχονται από τισ 

γωνίεσ τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ, κεωρικθκε ςφάλμα 1ο . Θ μελζτθ ευαιςκθςίασ 

ζγινε κεωρϊντασ αρχικά ςφάλμα μόνο ςτο μζτρο τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ, ςτθ 

ςυνζχεια μόνο ςτθ γωνία αυτϊν και τζλοσ μελετικθκε θ ταυτόχρονθ ειςαγωγι 

εςφαλμζνων κατά μζτρο και γωνία δεδομζνων ειςόδου. ε όλα τα ςενάρια 

κεωρικθκε ότι ςτο άκρο αναχϊρθςθσ το ςφάλμα είναι +2% ςτο μζτρο και +1ο ςτθ 

γωνία, ενϊ ςτο άκρο αφίξεωσ τθσ γραμμισ είναι -2% ςτο μζτρο και -1ο ςτθ γωνία. Θ 

περίπτωςθ αυτι, αποτελεί τθ δυςμενζςτερθ περίπτωςθ ςφάλματοσ. 

 

9.1 Έλεγχοσ ευαιςθηςύασ αλγορύθμου ALGO1 

 

Για τον ζλεγχο ευαιςκθςίασ του αλγορίκμου, εκτελζςτθκαν τρεισ προςομοιϊςεισ 

μονοφαςικοφ ςφάλματοσ. τθν πρϊτθ προςομοίωςθ ζχει κεωρθκεί ςφάλμα +2% 

ςτο μζτρο τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ του ηυγοφ P και ςφάλμα -2% ςτο μζτρο τθσ 

τάςεωσ και του ρεφματοσ του ηυγοφ Q. Κατά τθν δεφτερθ προςομοίωςθ, ζχει 

ειςαχκεί ςφάλμα +1ο ςτισ γωνίεσ τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ του ηυγοφ P και -1ο 

ςτισ γωνίεσ τάςεωσ και ρεφματοσ του ηυγοφ Q. Σζλοσ ζγινε ςυνδυαςτικι 

προςομοίωςθ των δφο παραπάνω περιπτϊςεων. Ωσ αρχικζσ τιμζσ των μεταβλθτϊν 

x και δ δόκθκαν οι τιμζσ 150 km και 0ο αντίςτοιχα. αν είςοδο του αλγορίκμου 

δόκθκαν τα χαρακτθριςτικά τθσ γραμμισ που εξιχκθςαν από τθν μελζτθ 

παραμζτρων που προθγικθκε και είναι τα εξισ: 

 

Χαρακτθριςτικι αντίςταςθ: Zc (ohms) 389.86 – 37.402i 

Μικοσ γραμμισ: l (km) 300 

Χαρακτθριςτικι ςτακερά διάδοςθσ γραμμισ: γ 0.000103+ 0.00108i 

 

Ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ςφάλματοσ ζγινε ωσ εξισ:  
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 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα μζτρου τάςεωσ και ρεφματοσ 
 

Πίνακασ 9.1.α Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 133317.0738 V -0.2141 

Ip1 749.5912 A -0.9069 

Vq1 121615.2476 V -0.6558 

Iq1 370.7599 A -3.0417 

δ - 0 

 

 
Πίνακασ 9.1.β Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 114.9985 -0.0111 -35.0014 -0.0111 

Εκτζλεςθ 2θ 114.8287 -0.0112 -0.1697 -0.0001 

Εκτζλεςθ 3θ 114.8287 -0.0112 0 0 

 

 

 

 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα γωνίασ τάςεωσ και ρεφματοσ 

 

Πίνακασ 9.1.γ Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 130703.0136 V -0.1967 

Ip1 734.8933 A -0.8894 

Vq1 124097.1914 V -0.6733 

Iq1 378.3264 A -3.0592 

δ - 0 
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Πίνακασ 9.1.δ Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 98.6742 0.0351 -51.3257 0.0351 

Εκτζλεςθ 2θ 99.9717 0.0352 1.2975 0.0001 

Εκτζλεςθ 3θ 99.9716 0.0352 -0.0001 0 

Εκτζλεςθ 4θ 99.9716 0.0352 0 0 

 

 

 

 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα μζτρου και γωνίασ τάςεωσ και ρεφματοσ 

 

Πίνακασ 9.1.ε Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 133317.0738 V -0.1967 

Ip1 749.5912 A -0.8894 

Vq1 121615.2476 V -0.6733 

Iq1 370.7599 A -3.0592 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 9.1.ςτ Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 114.2448 0.0236 -35.7551 0.0236 

Εκτζλεςθ 2θ 114.8287 0.0236 0.5838 0 

Εκτζλεςθ 3θ 114.8287 0.0236 0 0 
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9.2 Έλεγχοσ ευαιςθηςύασ αλγορύθμου ALGO3 

 

Για τον ζλεγχο ευαιςκθςίασ του αλγορίκμου ALGO3, εκτελζςτθκαν τρεισ 

προςομοιϊςεισ μονοφαςικοφ ςφάλματοσ. τθν πρϊτθ προςομοίωςθ ζχει κεωρθκεί 

ςφάλμα +2% ςτο μζτρο τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ του ηυγοφ P και ςφάλμα -2% 

ςτο μζτρο τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ του ηυγοφ Q. Κατά τθν δεφτερθ 

προςομοίωςθ, ζχει ειςαχκεί ςφάλμα +1ο ςτισ γωνίεσ τθσ τάςεωσ και του ρεφματοσ 

του ηυγοφ P και -1ο ςτισ γωνίεσ τάςεωσ και ρεφματοσ του ηυγοφ Q. Σζλοσ ζγινε 

ςυνδυαςτικι προςομοίωςθ των δφο παραπάνω περιπτϊςεων. Ωσ αρχικζσ τιμζσ των 

μεταβλθτϊν x και δ δόκθκαν οι τιμζσ 150 km και 0ο αντίςτοιχα. αν είςοδο του 

αλγορίκμου δόκθκαν τα χαρακτθριςτικά τθσ γραμμισ που εξιχκθςαν από τθν 

μελζτθ παραμζτρων που προθγικθκε και είναι τα εξισ: 

 

Χαρακτθριςτικι αντίςταςθ: Zc (ohms) 389.86 – 37.402i 

Μικοσ γραμμισ: l (km) 300 

Χαρακτθριςτικι ςτακερά διάδοςθσ γραμμισ: γ 0.000103+ 0.00108i 

 

Ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ςφάλματοσ ζγινε ωσ εξισ:  
 

 

 

 

 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα μζτρου τάςεωσ και ρεφματοσ 
 

Πίνακασ 9.2.α Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 1956.3203 V 3.0409 

Ip1 518.9145 A -1.5178 

Vq1 6099.6298 V 3.0815 

Iq1 202.5469 A -1.5435 

δ - 0 
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Πίνακασ 9.2.β Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 96.8400 0.0004 -53.1599 0.0004 

Εκτζλεςθ 2θ 96.8978 0.0004 0.0578 0 

Εκτζλεςθ 3θ 96.8978 0.0004 0 0 

 

 

 

 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα γωνίασ τάςεωσ και ρεφματοσ 
 

Πίνακασ 9.2.γ Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 1917.9611 V 3.0584 

Ip1 508.7397 A -1.5003 

Vq1 6224.1121 V 3.0641 

Iq1 206.6805 A -1.5610 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 9.2.δ Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 99.9966 0.0427 -50.0033 0.0427 

Εκτζλεςθ 2θ 100.0143 0.0350 0.0176 -0.0076 

Εκτζλεςθ 3θ 100.0120 0.0350 -0.0023 0 

Εκτζλεςθ 4θ 100.0120 0.0350 0 0 
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 Δοκιμι Α-G ςε ςθμείο 100km από τον ηυγό P με RF 10Ω και γωνία φόρτιςθσ 
πθγισ Β -30ο με ςφάλμα μζτρου και γωνίασ τάςεωσ και ρεφματοσ 

 
Πίνακασ 9.2.ε Δεδομζνα ειςόδου Σάςεων και ρευμάτων από τα άκρα τθσ γραμμισ 

Μζγεκοσ Πλάτοσ Φάςθ (rad) 

Vp1 1956.3203 V 3.0584 

Ip1 518.9145 A -1.5003 

Vq1 6099.6298 V 3.0641 

Iq1 202.5469 A -1.5610 

δ - 0 

 
 

Πίνακασ 9.2.ςτ Βιματα εκτζλεςθσ αλγορίκμου και αποτελζςματα 

 
Απόςταςθ 

ςφάλματοσ l 
(km) 

Γωνία 
ςυγχρονιςμοφ δ 

(rad) 
lv+1 - lν (km) δv+1 - δν (rad) 

Αρχικζσ 
Σιμζσ 

150 0 - - 

Εκτζλεςθ 1θ 96.8722 0.0435 -53.1277 0.0435 

Εκτζλεςθ 2θ 96.9004 0.0353 0.0282 -0.0081 

Εκτζλεςθ 3θ 96.8978 0.0353 -0.0025 0 

Εκτζλεςθ 4θ 96.8978 0.0353 0 0 
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9.3 Συγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα ανϊλυςησ ευαιςθηςύασ 

 

υγκεντρϊνοντασ τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τισ παραπάνω δοκιμζσ, μπορεί 

να ελεγχκεί θ ευαιςκθςία των αλγορίκμων ALGO1 και ALGO3 ςτα ςφάλματα που 

μποροφν να υπειςζρκουν ςτα δεδομζνα που δζχονται οι αλγόρικμοι ωσ είςοδο. Ο 

πίνακασ 9.3.α παρουςιάηει το μζγιςτο ςφάλμα που μπορεί να προκλθκεί αν τα 

δεδομζνα παρουςιάηουν απόκλιςθ ±2% κατά μζτρο ι ±1ο κατά γωνία. 

 

Πίνακασ 9.3.α Απόκλιςθ κζςεωσ ςφάλματοσ λόγω υπειςερχόμενου ςφάλματοσ 

Αλγόρικμοσ 
Είδοσ υπειςερχόμενου 

ςφάλματοσ 

Απόκλιςθ κζςεωσ 

ςφάλματοσ (%) 

ALGO1 

±2% ςε |V| και |I| 4.942 

±1ο ςε αV και αI 0.009 

±2% ςε |V| και |I| και ±1ο 

ςε αV και αI 
4.942 

ALGO3 

±2% ςε |V| και |I| 1.034 

±1ο ςε αV και αI 0.004 

±2% ςε |V| και |I| και ±1ο 

ςε αV και αI 
1.034 

 

Όπωσ φαίνεται από τον πίνακα 9.3.α οι αλγόρικμοι ALGO1 και ALGO3 επθρεάηονται 

ςε πολφ μικρό βακμό από μικρζσ μεταβολζσ τθσ γωνίασ των τάςεων και των 

ρευμάτων των άκρων τθσ γραμμισ. Θ απόκλιςθ και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ 

είναι μικρότερθ του 0.1% άρα μπορεί να κεωρθκεί αμελθτζα. Ο αλγόρικμοσ ALGO1 

επθρεάηεται ςε ποςοςτό περίπου 5% ςε μεταβολζσ τθσ τάξθσ του 2% ςτο μζτρο τθσ 

τάςεωσ και του ρεφματοσ.  Σο ποςοςτό αυτό δεν αλλάηει ακόμα κι αν υπειςζλκει 

μικρό ςφάλμα (<=1ο) ςτθ γωνία. Όςον αφορά τον αλγόρικμο ALGO3 τα 

αποτελζςματα των αποκλίςεων του ςτισ μεταβολζσ του μζτρου τθσ τάςεωσ και του 

ρεφματοσ, είναι πολφ καλφτερα ςε ςχζςθ με αυτά του ALGO1. Ζνα ςφάλμα 2% ςτο 

μζτρο ζχει ωσ αποτζλεςμα μζγιςτθ απόκλιςθ τθσ εκτιμϊμενθσ κζςεωσ ςφάλματοσ 

από τθν κανονικι περίπου 1%. Θ απόκλιςθ αυτι δεν αλλάηει ακόμα κι αν υπάρχει 

μικρό ςφάλμα ςτθν γωνία των μεγεκϊν των δφο άκρων τθσ γραμμισ. Σα καλφτερα 

αποτελζςματα του ALGO3, οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι ο αλγόρικμοσ αυτόσ είναι 

ςτακμιςμζνοσ.  
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Παρϊρτημα Α 
 

το παράρτθμα αυτό κα παρουςιαςτεί ο κϊδικασ που χρθςιμοποιικθκε για να 

υπολογιςτοφν οι παράμετροι τθσ γραμμισ μεταφοράσ ςτο πρϊτο μζροσ κακϊσ και 

τα ενδιάμεςα αποτελζςματα τθσ επαναλθπτικισ μεκόδου. 

Ο κφριοσ κϊδικασ που χρθςιμοποιικθκε ςε περιβάλλον Matlab είναι ο εξισ: 

 

Για τθν μζκοδο Newton-Raphson: 

 

function [x] = Newton_sys(x0,maxit,Vr,Ir,fr,f,fs,Vs,Is) 

xold = x0; 

disp( xold ); 

iter = 1; 

while (iter <= maxit) 

    df=JF2(xold,Vr,Ir,fr,f,fs,Vs,Is); 

    f7=M(xold,Vr,Ir,fr,f,fs,Vs,Is); 

     y= (-((inv(df))*f7)); 

     xnew=xold+y'; 

     disp([iter     xnew     y']);  

     xold = xnew; 

     iter = iter + 1; 

end 

disp('Newton method did not converge') 

x=xnew'; 

 

 

 

Για τον υπολογιςμό του Ιακωβιανοφ πίνακα: 

 

function [df] = JF2(x0,Vr,Ir,fr,f,fs,Vs,Is) 

X=x0(1); 

R=x0(2); 

B=x0(3); 

G=x0(4); 

a=Vr+(R*G*Vr)-(B*X*Vr)+(R*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr)); 

b=X*G*Vr+(B*R*Vr)+(X*R*Ir*cos(fr))-(R*Ir*sin(fr)); 

c=2*G*Vr+(R*(G^2)*Vr)-(R*(B^2)*Vr)-(2*X*G*B*Vr)+(Ir*cos(fr))-

(X*B*Ir*cos(fr))+(R*G*Ir*cos(fr))+(R*B*Ir*sin(fr))+(X*G*Ir*sin(fr)); 

d=2*B*Vr+(X*(G^2)*Vr)-(X*(B^2)*Vr)+(2*R*G*B*Vr)-(Ir*sin(fr))-

(R*G*Ir*sin(fr)+(X*B*Ir*sin(fr))+(R*B*Ir*cos(fr))+(X*G*Ir*cos(fr))); 

  

 df=[(2*a*((-1)*B*Vr+Ir*sin(fr))+(2*b*(G*Vr+Ir*cos(fr)))), 

(2*a*(G*Vr+Ir*cos(fr)))+(2*b*(B*Vr-(Ir*sin(fr)))),  
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(-2*a*(X*Vr))+(2*b*(R*Vr)), (2*a*(R*Vr))+(2*b*(X*Vr)); 

    (-b*((-1)*B*Vr+Ir*sin(fr))/(a^2))+((G*Vr+Ir*cos(fr))/a),  

(-b*(G*Vr+Ir*cos(fr))/(a^2))+((B*Vr-Ir*sin(fr))/a),  

(-b*(-X*Vr))/(a^2)+((R*Vr)/a), (-b*(R*Vr)/(a^2))+((X*Vr)/a); 

    (2*c*((-2*G*B*Vr)-(b*Ir*cos(fr))))+(2*d*(((G^2)-

(B^2))*Vr+(G*Ir*cos(fr))+(B*Ir*sin(fr)))), (2*c*(((G^2)-

(B^2))*Vr+(G*Ir*cos(fr))+(B*Ir*sin(fr))))+(2*d*((2*G*B*Vr)+(B*Ir*cos(

fr))-(G*Ir*sin(fr)))), (2*c*((-2*R*B*Vr)-

(X*Ir*cos(fr))+(R*Ir*sin(fr))))+(2*d*((2*Vr)-

(2*X*B*Vr)+(2*R*G*Vr)+(R*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr)))), 

(2*c*((2*Vr)+(2*R*Vr)-

(2*X*B*Vr)+(G*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr))))+(2*d*((2*X*G*Vr)+(2*R*B*Vr

)+(X*Ir*cos(fr))-(R*Ir*sin(fr)))); 

    (-d*((-2*G*B*Vr)-(b*Ir*cos(fr)))/(c^2))+((((G^2)-

(B^2))*Vr+(G*Ir*cos(fr))+(B*Ir*sin(fr)))/c), (-d*(((G^2)-

(B^2))*Vr+(G*Ir*cos(fr))+(B*Ir*sin(fr)))/(c^2))+(((2*G*B*Vr)+(B*Ir*co

s(fr))-(G*Ir*sin(fr)))/c), (-d*((-2*R*B*Vr)-

(X*Ir*cos(fr))+(R*Ir*sin(fr)))/(c^2))+(((2*Vr)-

(2*X*B*Vr)+(2*R*G*Vr)+(R*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr)))/c), (-

d*((2*Vr)+(2*R*Vr)-

(2*X*B*Vr)+(G*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr)))/(c^2))+(((2*X*G*Vr)+(2*R*B*

Vr)+(X*Ir*cos(fr))-(R*Ir*sin(fr)))/c)];  

 

 

 

Για τον υπολογιςμό του πίνακα F: 

 

function [f7] = M(x0,Vr,Ir,fr,f,fs,Vs,Is) 

X=x0(1); 

R=x0(2); 

B=x0(3); 

G=x0(4); 

a=Vr+(R*G*Vr)-(B*X*Vr)+(R*Ir*cos(fr))+(X*Ir*sin(fr)); 

b=X*G*Vr+(B*R*Vr)+(X*R*Ir*cos(fr))-(R*Ir*sin(fr)); 

c=2*G*Vr+(R*(G^2)*Vr)-(R*(B^2)*Vr)-(2*X*G*B*Vr)+(Ir*cos(fr))-

(X*B*Ir*cos(fr))+(R*G*Ir*cos(fr))+(R*B*Ir*sin(fr))+(X*G*Ir*sin(fr)); 

d=2*B*Vr+(X*(G^2)*Vr)-(X*(B^2)*Vr)+(2*R*G*B*Vr)-(Ir*sin(fr))-

(R*G*Ir*sin(fr)+(X*B*Ir*sin(fr))+(R*B*Ir*cos(fr))+(X*G*Ir*cos(fr))); 

  

f7 = [(-(Vs^2)+(a^2)+(b^2));(-tan(f)+(b/a));(-(Is^2)+(c^2)+(d^2));(-

tan(f-fs)+(d/c))]; 
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Παρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικά αποτελζςματα κατά τθν προςομοίωςθ ςε 

περιβάλλον Matlab. 

 

Πίνακασ φγκλιςθσ Περίπτωςθσ Α με δεδομζνα από το RTDS  : 

 

 Χ  R  B  G  

1 125.0000 - 28.0000 - 0.00E+00 - 8.00E-04 - 

2 113.1017 -1.1898E+01 27.6331 -3.6693E-01 12.72E-04 1.27E-03 2.32E-04 -5.6811E-04 

3 122.5876 9.4859E+00 20.0809 -7.5522E+00 8.20E-04 -4.52E-04 3.88E-05 -1.9309E-04 

4 123.8970 1.3094E+00 19.7323 -3.4852E-01 8.28E-04 9.88E-06 7.44E-06 -3.1363E-05 

5 123.9224 2.5381E-02 19.7291 -3.2513E-03 8.28E-04 -5.65E-07 7.14E-06 -2.9330E-07 

6 123.9224 4.2006E-06 19.7291 1.5559E-08 8.28E-04 4.64E-11 7.14E-06 -6.1957E-11 

7 123.9224 1.3035E-13 19.7291 -2.8938E-14 8.28E-04 -3.31E-18 7.14E-06 -1.3090E-18 

8 123.9224 3.3538E-14 19.7291 -6.7266E-14 8.28E-04 5.35E-19 7.14E-06 -6.6889E-20 

9 123.9224 -1.8181E-14 19.7291 5.1728E-14 8.28E-04 -1.38E-19 7.14E-06 -1.3835E-19 

10 123.9224 -2.1909E-14 19.7291 5.6672E-14 8.28E-04 1.86E-19 7.14E-06 -1.1237E-19 

 

 

Πίνακασ φγκλιςθσ Περίπτωςθσ Β με δεδομζνα από το EMTP : 

  

 Χ  R  B  G  

1 125.0000 - 28.0000 - 0.00E+00 - 8.00E-04 - 

2 112.9069 -1.2093E+01 30.6467 2.6467E+00 1.30E-03 1.3010E-03 2.24E-04 -5.7557E-04 

3 121.8658 8.9589E+00 23.5909 -7.0558E+00 8.30E-04 -4.7092E-04 3.29E-05 -1.9151E-04 

4 123.1471 1.2814E+00 23.3156 -2.7529E-01 8.39E-04 9.1944E-06 1.12E-06 -3.1790E-05 

5 123.1724 2.5313E-02 23.3133 -2.3165E-03 8.39E-04 -5.8015E-07 8.29E-07 -2.9497E-07 

6 123.1724 4.2489E-06 23.3133 1.7528E-07 8.39E-04 4.6641E-11 8.29E-07 -6.3444E-11 

7 123.1724 7.7394E-14 23.3133 5.5618E-14 8.39E-04 -3.5077E-18 8.29E-07 -1.1458E-18 

8 123.1724 3.6204E-14 23.3133 -3.5606E-14 8.39E-04 -1.0482E-19 8.29E-07 -3.0396E-19 

9 123.1724 -1.1836E-14 23.3133 6.0861E-14 8.39E-04 -4.1069E-20 8.29E-07 9.4554E-20 

10 123.1724 2.1808E-14 23.3133 -7.8939E-14 8.39E-04 1.0116E-19 8.29E-07 -2.3396E-20 

 

 
  



99 

 

Παρϊρτημα Β 
το παράρτθμα αυτό κα παρουςιαςτεί ο κϊδικασ που χρθςιμοποιικθκε για να 

υπολογιςτεί το ςθμείο ςφάλματοσ τθσ γραμμισ μεταφοράσ κατά τθ μζκοδο του 

fault location κακϊσ και τα ενδιάμεςα αποτελζςματα τθσ επαναλθπτικισ μεκόδου. 

Ο κφριοσ κϊδικασ που χρθςιμοποιικθκε ςε περιβάλλον Matlab είναι ο εξισ: 

Β.1 Χρηςιμοποιώντασ τον ALGO1` 

Για τθν μζκοδο Newton-Raphson: 

 
function [[x] = Fault_location (maxit,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,d,ga) 
    x0=[150,d]; 
    xold = x0; 
    disp( xold ); 
    iter = 1; 
    X=real(Vp1); 
    Y=imag(Vp1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*1.02; 
    THETA=THETA+(3.14/180); 
    disp([THETA,    RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Vp1=X+(Y*1i); 
    X=real(Ip1); 
    Y=imag(Ip1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*1.02; 
    THETA=THETA+(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Ip1=X+(Y*1i); 
    X=real(Vq1); 
    Y=imag(Vq1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*0.98; 
    THETA=THETA-(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Vq1=X+(Y*1i); 
    X=real(Iq1); 
    Y=imag(Iq1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*0.98; 
    THETA=THETA-(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Iq1=X+(Y*1i); 
    while (iter <= maxit) 
        df=JFL(xold,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga); 
        Fk=K(xold,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga); 
        y= (-((inv(df))*(Fk))); 
        xnew = xold + y' ; 
        disp(iter); 
        disp([xnew     y' ]);  
        xold = xnew; 
        iter = iter + 1; 
    end 
    x=xnew'; 
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Για τον υπολογιςμό του Ιακωβιανοφ πίνακα: 

 
function [df] = JFL(x0,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga) 
l1=x0(1); 
d=x0(2); 

  
dfdl1=((-Zc*ga*cosh(ga*l1))*(Ip1-

(Vp1*(1/Zc)*(tanh((ga*l1)/2)))))+((ga/2*Vp1*(sinh(ga*l1)))*(1-

((tanh((ga*l1)/2))^2)))-(((Zc*ga*(cosh(ga*(l-l1))))*(Iq1-

(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-l1)/2)))))*(exp(1i*d)))+((ga/2*Vq1*(sinh(ga*(l-

l1))))*(1-((tanh(ga*(l-l1)/2))^2))*exp(1i*d)); 
dfdd=1i*(-Vq1+(Zc*(sinh(ga*(l-l1)))*(Iq1-(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-

l1)/2))))))*exp(1i*d); 

  
a=real(dfdl1); 
b=real(dfdd); 
c=imag(dfdl1); 
d=imag(dfdd); 

  
df=[a, b; c, d]; 

 

Για τον υπολογιςμό του πίνακα F: 

 
function [Fk] = K(x0,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga) 
l1=x0(1); 
d=x0(2); 

  
f=Vp1-(Zc*(sinh(ga*l1))*(Ip1-(Vp1/Zc*(tanh(ga*l1/2)))))-

(Vq1*exp(1i*d))+((Zc*(sinh(ga*(l-l1)))*(Iq1-(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-

l1)/2)))))*exp(1i*d)); 

  
a=real(f); 
b=imag(f); 

  
Fk = [a; b]; 
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Β.2 Χρηςιμοποιώντασ τον ALGO3` 

 

Για τθν μζκοδο Newton-Raphson: 

 
function [x] = Fault_location_2 

(maxit,Vpn,Ipn,Vqn,Iqn,Vpf,Ipf,Vqf,Iqf,l,Zc,d,ga) 
    x0=[150,d]; 
    xold = x0; 
    disp( xold ); 
    iter = 1; 
    Vp1=Vpf-Vpn; 
    Ip1=Ipf-Ipn; 
    Vq1=Vqf-Vqn; 
    Iq1=Iqf-Iqn; 
    X=real(Vp1); 
    Y=imag(Vp1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*1.02; 
    THETA=THETA+(3.14/180); 
    disp([THETA,    RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Vp1=X+(Y*1i); 
    X=real(Ip1); 
    Y=imag(Ip1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*1.02; 
    THETA=THETA+(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Ip1=X+(Y*1i); 
    X=real(Vq1); 
    Y=imag(Vq1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*0.98; 
    THETA=THETA-(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Vq1=X+(Y*1i); 
    X=real(Iq1); 
    Y=imag(Iq1); 
    [THETA,RHO] = cart2pol(X,Y); 
    RHO=RHO*0.98; 
    THETA=THETA-(3.14/180); 
    disp([THETA,     RHO]); 
    [X,Y] = pol2cart(THETA,RHO); 
    Iq1=X+(Y*1i); 
    while (iter <= maxit) 
        df=JFL(xold,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga); 
        Fk=K(xold,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga); 
        y= (-((inv(df))*(Fk))); 
        xnew = xold + y' ; 
        disp(iter); 
        disp([xnew     y' ]);  
        xold = xnew; 
        iter = iter + 1; 
    end 
    x=xnew'; 
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Για τον υπολογιςμό του Ιακωβιανοφ πίνακα: 

 
function [df] = JFL(x0,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga) 
l1=x0(1); 
d=x0(2); 

  
dfdl1=((-Zc*ga*cosh(ga*l1))*(Ip1-

(Vp1*(1/Zc)*(tanh((ga*l1)/2)))))+((ga/2*Vp1*(sinh(ga*l1)))*(1-

((tanh((ga*l1)/2))^2)))-(((Zc*ga*(cosh(ga*(l-l1))))*(Iq1-

(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-l1)/2)))))*(exp(1i*d)))+((ga/2*Vq1*(sinh(ga*(l-

l1))))*(1-((tanh(ga*(l-l1)/2))^2))*exp(1i*d)); 
dfdd=1i*(-Vq1+(Zc*(sinh(ga*(l-l1)))*(Iq1-(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-

l1)/2))))))*exp(1i*d); 

  
a=real(dfdl1); 
b=real(dfdd); 
c=imag(dfdl1); 
d=imag(dfdd); 

  
df=[a, b; c, d]; 
 

Για τον υπολογιςμό του πίνακα F: 

 
function [Fk] = K(x0,Vp1,Ip1,Vq1,Iq1,l,Zc,ga) 
l1=x0(1); 
d=x0(2); 

  
f=Vp1-(Zc*(sinh(ga*l1))*(Ip1-(Vp1/Zc*(tanh(ga*l1/2)))))-

(Vq1*exp(1i*d))+((Zc*(sinh(ga*(l-l1)))*(Iq1-(Vq1/Zc*(tanh(ga*(l-

l1)/2)))))*exp(1i*d)); 

  
a=real(f); 
b=imag(f); 

  
Fk = [a; b]; 
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