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Анотацiя—Параметри напруги нульової послiдовностi пiд час однофазних замикань на землю та
комутацiї в нормальному режимi є подiбними. Це
викликає хибне спрацювання захисту вiд однофазних замикань на землю. Розпiзнавання рiзних режимiв дозволяє пiдвищити надiйнiсть роботи захисту. Визначено набiр ознак, на основi якого можна
розрiзняти перехiднi процеси пiд час комутацiї та
однофазного замикання на землю. Для пiдвищення
надiйностi розпiзнавання запропоновано застосовувати нелiнiйнi функцiї перетворення.
Ключовi слова–однофазне замикання на землю,
релейний захист.

Вступ
Найбiльш поширеним видом пошкодження в
електричнiй мережi 6 кВ власних потреб електричних станцiй є однофазнi замикання на землю (ОЗЗ). Для визначення пошкодженого фiдера частина захистiв використовує iнформацiю про координати перехiдного процесу за ОЗЗ
[1]. Для цього використовується iнформацiя про
миттєвi значення напруги нульової послiдовностi 3U0 та струмiв нульової послiдовностi 3I0
фiдерiв. В процесi експлуатацiї таких захистiв
виявилось, що пiд час нормальних комутацiй
кабельних лiнiй виникають перехiднi процеси,
подiбнi до процесiв пiд час ОЗЗ. Це спричинює
неправильну роботу захистiв вiд ОЗЗ. Необхiдно
розробити заходи, якi дозволили б розрiзняти
перехiднi процеси пiд час комутацiї та пiд час
ОЗЗ.
Мета роботи
Визначити, чи можливо розрiзняти процеси
пiд час комутацiї та пiд час ОЗЗ, тобто визначити ознаки, за якими напруга нульової послiдовностi 3U0 пiд час комутацiї в нормальному
режимi вiдрiзняється вiд 3U0 за ОЗЗ.
Основна частина
Для встановлення факту ОЗЗ використовується саме напруга нульової послiдовностi 3U0.
Найбiльш поширеним видом ОЗЗ є частковi пробої iзоляцiї та дуговi ОЗЗ (до 80-90% вiд всiх
ОЗЗ). Такi пошкодження вiдзначаються тим, що
iнтервали горiння електричної дуги роздiленi iнтервалами з вiдновленою електричною мiцнiстю

iзоляцiї. Електрична дуга в мережах 6 кВ горить
вiд 0,5 мс до 3,2 мс. Iнтервали мiж пробоями
iзоляцiї становлять бiля 17-20 мс у випадку замикання через однополярну несиметричну дугу
i 7-9 мс – через двополярну симетричну дугу.
У випадку часткових пробоїв iзоляцiї iнтервал
часу мiж окремими пробоями iзоляцiї може коливатися вiд 0,1 с до декiлькох дiб. Пiд час ввiмкнення/вимкнення кабельних лiнiй, внаслiдок
неодночасностi замикання контактiв вимикача,
створюється короткочасна несиметрiя – ємностi
рiзних фаз мережi вiдносно землi рiзнi. При цьому форма та координати напруги 3U0 i струмiв
нульової послiдовностi 3I0 подiбнi до форми i
координат 3U0 i 3I0 за ОЗЗ. Це викликає хибну
роботу захистiв вiд ОЗЗ. Особливо це помiтно в
електричних мережах 6 кВ власних потреб електричних станцiй, оскiльки фазнi ємностi окремих кабельних лiнiй спiвмiрнi (до 8%-15%) iз
ємнiстю всiєї мережi.
Для розрiзнення комутацiї та ОЗЗ планується
використати вiдмiннiсть в характеристиках 3U0
пiд час цих процесiв. Для дослiдження було
використаннi натурнi осцилограми, зафiксованi
пристроєм захисту вiд однофазних замикань на
землю «Альтра32-з32» [1] в мережi власних потреб теплової електростанцiї. За необхiдностi дослiдження натурних осцилограм доповнювалося
моделюванням на програмному комплексi «RE»
[2]. Найбiльше на спотворення вихiдної iнформацiї впливають: електромагнiтнi трансформатори струму та напруги; електромагнiтнi роздiлювальнi трансформатори напруги та струму
приладу; аналоговi фiльтри низьких частот приладу (частота зрiзу fзр=400 Гц); дискретизацiя
вхiдного сигналу iз частотою fд=3000 Гц. Додатковою складнiстю є змiна параметрiв мережi
в часi внаслiдок ввiмкнення/вимкнення лiнiй та
попадання моментiв комутацiї в рiзнi дiлянки
синусоїди фазної напруги. На рис. 1 показано
графiки 3U0 за рiзних процесiв. Значення напруги 3U0 – у вторинних величинах. Iмпульс
3U0 може бути як додатнiм, так i вiд’ємним.
Це залежить тiльки вiд моменту комутацiї чи
виникнення ОЗЗ. Напруга нульової послiдовностi 3U0 показує несиметрiю фазних напруг мережi вiдносно землi. 3U0 отримується iз обмотки «розiмкнутий трикутник» трансформатора
напруги типу НТМИ-6. Для розрiзнення рiзних
процесiв було застосовано такий самий пiдхiд,
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Рис. 1. Напруга 3U0 за ОЗЗ, вимкнення та увiмкнення
лiнiї (зверху вниз). Напруга – у В, час – у с

як i у [3] – ймовiрнiсть того чи iншого процесу
визначається як сума складових набору ознак,
характерних для цього процесу. Найбiльш iмовiрним буде процес iз найбiльшою сумою ознак.
Для кожного процесу може бути встановлений
свiй набiр ознак:
𝐾𝑗 =

𝑛
∑︁
𝑖=1

𝐾𝑗,𝑖 =

𝑛
∑︁

𝑘𝑗,𝑖 · 𝑥𝑖 ,

𝑖=1

де 𝐾𝑗 – ймовiрнiсть 𝑗-го процесу, %;
𝐾𝑗,𝑖 – величина 𝑖-ї ознаки для 𝑗-го процесу, %;
𝑛 – кiлькiсть ознак в наборi для 𝑗-го процесу;
𝑘𝑗,𝑖 – ваговий коефiцiєнт для 𝑖-ї ознаки 𝑗-го процесу;
𝑥𝑖 – значення 𝑖-ї ознаки.

Послiдовнiсть розпiзнавання: визначаються
ознаки 3U0 на основi обробки вхiдної iнформацiї; значення ознак множаться на iндивiдуальнi
ваговi коефiцiєнти; отриманi результати додаються згiдно набору ознак для кожного процесу; отриманi суми порiвнюються; максимальне
значення вiдповiдає найбiльш ймовiрному процесу. В процесi дослiдження виявили наступнi
характернi ознаки напруги 3U0 за рiзних режимiв: форма 3U0; наявнiсть «полички»; максимальна величина iмпульсу 3U0. Форма 3U0
за ввiмкнення/вимкнення лiнiї – трикутна, iз
лiнiйним спадом пiсля максимального значення.
Вiдхилення миттєвих значень 3U0 вiд прямої
лiнiї, що з’єднує максимальне значення iмпульсу
iз точкою перетинання осi ОХ не перевищує 8%.
Форма 3U0 за ОЗЗ суттєво вiдрiзняється вiд
трикутної i миттєвi значення вiдхиляються вiд
лiнiї, що з’єднує максимальне значення i точку
перетинання графiком 3U0 осi ОХ на величину
20-100%. Це найбiльш важлива ознака. У формi
3U0 можлива «поличка» за вимкнення лiнiї, що
переходить в основний iмпульс 3U0. Її наявнiсть
залежить вiд моменту комутацiї. Її величина змiнюється в межах вiд 1 В до 11 В, а тривалiсть

вiд 1,5 мс до 4 мс. При певних умовах комутацiї «поличка» вiдсутня. Максимальна величина
iмпульсу 3U0 для випадку увiмкнення лiнiї не
перевищує 128 В (у 60% увiмкнень не перевищує
90 В), у випадку вимкнення лiнiї не перевищує
120 В (у 50% вимкнень не перевищує 65 В). Для
випадку ОЗЗ величина iмпульсу напруги 3U0 у
випадку ОЗЗ не була меншою 90 В (у 80% ОЗЗ
не була меншою 120 В). Ця ознака має великий
розкид параметрiв, хоч у бiльшостi випадкiв її
величина є рiзною для рiзних режимiв. Величина iмпульсу 3U0 для рiзних режимiв можуть
приймати однаковi значення. Тому ваговi коефiцiєнти для цiєї ознаки доцiльно обчислювати
на основi нелiнiйної функцiї перетворення. Ця
функцiя приймає велике значення у випадку,
якщо значення ознаки характерне тiльки для
одного процесу, i низьке, якщо значення ознаки
вiдповiдає всiм трьом можливим режимам. Формується така функцiя на основi статистичних
даних по мережi власних потреб електростанцiї.
Це дозволяє суттєво пiдвищити якiсть розпiзнавання. Для iнших ознак можна використовувати постiйнi ваговi коефiцiєнти. Проведенi дослiдження показали, що вiдсоток успiшного розпiзнавання процесiв становить 65%. У випадках,
якщо розпiзнавання не даватиме однозначного
висновку про режим, захист буде спрацьовувати
як за ОЗЗ. Тобто зайвi спрацювання захисту
вiд ОЗЗ, у такому випадку, зменшаться на 65%.
При цьому кiлькiсть правильних спрацювань за
ОЗЗ не змiниться. Для покращення розпiзнавання необхiдно аналiзувати форму напруги 3U0
не тiльки на 1 пiвперiодi коливань в перехiдному
процесi, але й на 2. Також слiд врахувати, що точнiсть розпiзнавання покращить при врахуваннi
параметрiв iнших координат режимiв.
Висновки
Перехiд вiд оцiнки дiючих величин до аналiзу
форми напруги 3U0 у перехiдному процесi дозволяє пiдвищити селективнiсть захисту вiд ОЗЗ,
зменшити ймовiрнiсть помилкової роботи та покращити дiагностику стану iзоляцiї мережi. Дослiдження статистичних характеристик окремих
ознак дозволяє пiдвищити якiсть розпiзнавання.
Для покращення розпiзнавання необхiдно аналiзувати декiлька координат електричних режимiв
та їх поведiнку в часi.
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