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  چكيده
ـ  يييابي خطـا  مكان روشدر اين مقاله  ه كمـك الگـوريتم   ب

 UPFCژنتيك و تبديل موجك در خط انتقال كه در ميانـه آن  
در ايـن روش از  . براي جبرانسازي نصب است، ارائه مي شود

طالعات ولتاژ و جريان نـيم سـيكل يـك پايانـه خـط انتقـال       ا
مدل گسترده استفاده مي گردد؛ و در مدل سازي خط انتقال از 

بـراي   UPFCالگوريتم به مـدل  . استفاده مي شودحوزه زمان 
  FACTSمكان يابي خطا در خط احتياج ندارد و براي وسيله 
رخداد خطا جعبه سياهي را در نظر دارد كه مي تواند در زمان 

و در خــط انتقــال هــر مشخصــه اي را از خــود نشــان دهــد؛ 
تــاثيري در نتــايج روش  عملكــرد سيســتمهاي كنترلــي آن   

مستقل از ساختار مكان يابي خطاي ارائه شده . پيشنهادي ندارد
نصب شـده در ميانـه خـط،     UPFCسيستم، نوع جبران كننده 

طالعـات  مي باشد و تنها با ازاويه شروع خطا و مقاومت خطا 
انواع يك پايانه خط انتقال، بدون نياز به سيستمهاي مخابراتي، 

ه در فواصل مختلف و شرايط گونـاگون سـاختاري   كوتا اتصال
 PSCADافـزار   با اسـتفاده از نـرم   .شبكه را تشخيص مي دهد

ه و شدسازي  شبيهاتصال كوتاههاي متفاوتي با شرايط مختلف 
ــرم  ــا ن ــوريتم ب ــزار  الگ ــر ن MATLABاف ــايج حاصــل از ب ت

حاصله خطـاي كمتـر از   نتايج . استگرديده سازيها پياده  شبيه
  . كند تاييد ميدر روش پيشنهادي را % 0.1

  
   مقدمه -1

 UPFC )Unified Power كنترلگر جريان توان يكپارچـه 

Flow Controller(  بـا هـدف   شبكه قدرت در خطوط انتقال
ولتـاژ  اري بهبـود حـدود پايـد   و فزايش ظرفيت انتقـال تـوان   ا

نصب مي شود و مزاياي ديگري چـون  حالت دائم و ديناميكي 
را در پـي دارد   توان سيستم بهبود ميرايي انواع مختلف نوسان

 اين جبران كننده در خطوط انتقال انـرژي الكتريكـي بـه    .  ]1[
دليل قدرتمندي در تغيير استراتژي خود چون جبرانهاي سري 

تاژها و جريانهاي تغيير دهنده و موازي، جريان توان راكتيو، ول
 FACTSكاربرد فراوانتري نسبت بـه تجهيـزات    ،فاز يا زاويه

   .]2[ديگر داراست 
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ايمني شبكه قدرت در برابر اختالالتي كه در سيستم در اثـر  
عوامل مختلفي چون اتصال كوتاه رخ مي دهد، يكي از اهداف 

ي كه به عهده سيستمهاي حفاظت ،شبكه سراسري استدر مهم 
در حلقه خطا  UPFCچون  FACTSوجود ادوات . مي باشد

بر مقدار دائمي و گذراي جريان و ولتاژ اثر مـي گـذارد، زيـرا    
بـا مـرور   . آنها به تغييرات رخ داده در سيستم پاسخ مي دهنـد 

 FACTSنوشته ها و تحقيقات مشخص مي شـود كـه ادوات   
ديناميك سيستم قدرت جديدي را معرفي مـي كننـد كـه بايـد     
. بوسيله مهندسين حفاظت سيستم مـورد بررسـي قـرار بگيـرد    

تغييرات سريع در پارامترهاي سيستم مثل امپدانس خط، زاويه 
گـذراهايي كـه بوسـيله عمـل كنتـرل       توان و جريانهاي خـط؛ 

كـه در  و هارمونيكهايي  مربوط به جبران ساز بوجود مي آيند؛
يـن  سيستم مرتبط وارد مـي گردنـد همـه از تـاثيرات وجـود ا     

خطوط انتقال در زمـان رخـداد خطاسـت     درFACTS تجهيز 
]3- 9[.  

جريان توان خط انتقال را بهبود  UPFCجبران ساز چه  گرا
يابهاي خطا كه  مكانمطالعات نشان مي دهد كه ولي  ،مي دهد

مكـان  از اطالعات ولتاژ و جريان پايانه هاي خط انتقال بـراي  
و در ميانـه خـط    UPFCكنند با وجـود    يابي خطا استفاده مي

دچار اشتباهات فاحشي  ،تاثير آن بر سيگنالهاي ولتاژ و جريان
  .]11 -10[ خواهند شد

خطايي در خطوط جبـران  يابي  مكان ]10[مرجع شماره در 
و با استفاده از اطالعات دو پايانه خـط انتقـال    UPFCشده با 

 مخابره اطالعات از پايانه دور به پايانه نزديك به كمك سيستم
احتمال وجود خطا در انتقـال  . ارائه شده است GPSمخابراتي 

اطالعات و خطاي مدارهاي فيلترينگ، سبب افزايش خطـا در  
خطاي مكان يـابي در ايـن   (روش موجود اين مرجع مي شود 

؛ ضــمن آنكــه ايجــاد سيســتمهاي  )اســت% 1مرجــع حــدود 
بـراي   UPFCمخابراتي در خطـوط انتقـال بلنـد كـه معمـوالً      

بنابراين . زي در آنها نصب مي گردد، پر هزينه است جبران سا
هم داراي احتمال خطاي زياد  ]10[روش ارائه شده در مرجع 

 . است و هم گران تمام خواهد شد

با اسـتفاده  ي جديدي يابي خطا مكاندر اين مقاله الگوريتم 
 شـده بـا   از مدل گسترده حوزه زمان براي خطوط انتقال جبران

ه خط و تنها با اطالعات ولتاژ و جريـان  در ميان UPFC وجود
كه نيازي به داشـتن مـدل دقيـق     ،شود ارائه مييك پايانه خط 

UPFC      و دانستن عملكـرد سيسـتمهاي كنترلـي آن در زمـان
؛ و همچنـين احتيـاجي بـه    رخداد خطا در خـط انتقـال نـدارد   

يعنـي   UPFCارسال اطالعات از پايانه دور و يا مكان نصـب  
مكان يابي خطاي جديد براي محاسبه  .نيست ميانه خط انتقال

در زمان خطـا از الگـوريتم    FACTSو تشخيص تاثير تجهيز 
ژنتيك كمك مي گيرد و با تبـديل موجـك مكـان خطـا را در     

پيشـنهادي   روش. بدست مي آورد UPFCخط جبران شده با 
نصـب   UPFCمستقل از ساختار سيستم، نـوع جبـران كننـده    

اين روش بـراي  . مقاومت خطا استشده، زاويه شروع خطا و 
كوتــاه در فواصــل مختلــف و شــرايط  انــواع مختلــف اتصــال

 PSCAD/EMTDCافــزار  گونــاگون بــا اســتفاده از نــرم   
 MATLABافزار  با نرمسازي گرديده و روش ارائه شده  شبيه

نتـايج حاصـله   . سازيها پياده شده است بر نتايج حاصل از شبيه
كه دقت قابل توجهي در  كند مي تاييدرا %  0.1خطاي كمتر از 

مكان يابي خطا در خطوط انتقال بلند با فقط اطالعات ولتاژ و 
  .جريان يك پايانه خط است

  
  روش پيشنهادي مكان يابي خطا در خط انتقال -2

در ميان آن در نقطـه   UPFCجبران شده با  SRخط انتقال 
M  به طولL  ي هاكوتاه اتصالوجود دارد؛F1   در فاصـله بـين 

و  Nدر فاصله بـين ميانـه خـط    F2و  Mو نقطه مياني  Sپايانه 
  ). 1شكل (مي تواند رخ دهد  Rپايانه ديگر 

  

  

اتصال كوتاه در مكانهاي متفاوت در خط انتقال جبران شده با : 1شكل 
UPFC  
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 Sمكان يابي خطا  اطالعات ولتاژ و جريان در پايانـه   براي
نس نمونـه بـرداري   براي نيم سيكل از فركانس اصلي بـا فركـا  

MHZ 1 بـه خـاطر وجـود تـاثيرات فازهـاي      . بدست مي آيد
 Clarkمختلف ولتاژ و جريان بـر يكـديگر از تبـديل مـودال     

استفاده مي گردد و مولفه هاي فازي به مولفه هاي صفر ، يك 
  : ]12[و دو تبديل مي شود 
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)1                (PMpM iTiVTV  ,  

تكفاز به زمين، دوفاز به (يك براي تمام انواع خطاها مولفه 
و مولفـه دو بـراي   ) زمين، سه فاز به زمين و سه فـاز بـه هـم   

  .خطاي دوفاز به هم مورد استفاده قرار مي گيرد
رد نظر ابتدا بايد مشخص گردد كه اتصال كوتاه مو :پله اول

رخ داده يـا در   Mتا ميانه خـط   Sدر فاصله بين پايانه نزديك 
با در . وافع شده است Rو پايانه دور  Nفاصله بين نقطه مياني 

توجـه كنيـد كـه    ( نظر گرفتن مدل گسترده براي خـط انتقـال   
UPFC   جبرانسازي است كه در خطوط انتقال بلند نصب مـي
يـات مولفـه هـاي    جزئ) Wavelet(و با تبديل موجـك  ) گردد

نمونـه اي از   2شكل . ]13[بدست مي آيد  Sمدال ولتاژ پايانه 
از ايـن   t3و  t2و  t1سـه زمـان   . اين تبديل را نشـان مـي دهـد   
و  t1=0.384msec:ب-2شـكل (نمودارها حاصـل مـي گـردد    

t2=0.964msec  وt3=1.168msec  وx=85 km  و
v=293.952km/sec )و ) ســــرعت مــــوج ســــيار بــــرق

t0=0.0001 (  كه نشان دهنده زمانهاي رسيدن اولين موجهـاي
  ).3شكل (است  Sسيار به پايانه 

  

  Sبراي ولتاژ پايانه  Wavelet آناليز: الف -2شكل

  

  Wavelet از تحليل d1 زمانها روي تجزيه: ب-2شكل

شكل (اگر اتصال كوتاه در نيمه ابتدايي خط انتقال رخ دهد 
  :را نوشت) 2(مي توان روابط ) الف-3

)2                                   (
xLttv

xttv

xttv
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02
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در نيمـه انتهـايي خـط     UPFCولي اگر خطا بعد از محـل  
  :بدست مي آيد) 3(روابط ) ب-3شكل (انتقال رخ دهد 

)3                                   (
xLttv

xttv

xttv
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3).(
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03

02

01

  

ل كوتاه از پايانـه  فاصله مكان انصا x، ) 3(و ) 2(در روابط 
S  است؛t0  زمان رخداد اتصال كوتاه وv    سرعت مـوج سـيار
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كــه وابســته بــه پارامترهــاي اندوكتانســي و (در خــط انتقــال 
  .مي باشد) كاپاسيتانسي خط انتقال است

  

  اتصال كوتاه در نيمه ابتدايي خط انتقال -الف

  

 UPFCاتصال كوتاه در مكاني بعد از محل نصب  - ب

 ودار انتشار موج سيار اتصال كوتاه در خط انتقالنم: 3شكل 

براي تشخيص آنكه اتصال كوتاه در نيمه ابتدايي قـرار دارد  
  :انجام مي گيرد) 4(يا در نيمه انتهايي آزمون 

2//

2//

sec/300000

023

023

0

LxvLttif

LxvLttif

kmv







 )4 (  

اگر در پلـه اول معلـوم شـود كـه خطـا در نيمـه        :پله دوم
بدست  t3و   t2, t1زمانهايبا ابتدايي خط انتقال رخ داده است، 

بايـد  ) 2شكل( Sآمده از تبديل موجك سيگنال ولتاژ در پايانه 
مشخص مي شود كه اتصال كوتاه در نقطه اي به فاصله كمتـر  

  . )4شكل ( از يك چهارم خط انتقال رخ داده است يا نه
  

  

  S از پايانه L/4خطا در مكاني به فاصله نزديكتر از  -الف

  

  S از پايانه L/4 ي به فاصله دورتر ازخطا در مكان - ب

  اتصال كوتاه در مكاني قبل از نيمه خط انتقال: 4شكل 

  :محاسبه مي گردد) 5(از رابطه   tبراي تشخيص مقدار 
)5                              (2/)2( 132 tttt   

) 6(از رابطـه   t0مقـدار  ) 2(سپس با حـل معـادالت رابطـه    
  :بدست مي آيد

)6                                   (2/)3( 210 ttt   

عوض مـي شـود و    t3با  t2بود مقدار  t3-t0<3t/2آنگاه اگر 
پـس از  . رخ داده اسـت  L/4<x<L/2اتصال كوتاه در فاصـله  

كه از حـل معـادالت   ) 7(از رابطه  t3و  t2تعيين مقدار درست 
رست رخداد خطـا  بدست آمده مكان خطا و زمان د) 2(رابطه 

  :و سرعت موج سيار در خط انتقال بدست مي آيد
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الـف مـدل   -5براي خـط انتقـال بلنـد در شـكل      :پله سوم
. ]14[ب در نظر گرفته مي شـود  -5گسترده حوزه زمان شكل 

 Mنقطه ميانه خط معادالت ولتاژ و جريان  5با توجه به شكل 
و ) 8(روابـط   به صـورت  Sبا مولفه هاي ولتاژ و جريان پايانه 

  .حاصل مي شود )9(
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  خط با مدل گسترده در حوزه زمان SM نيمه –الف 

  

  خط انتقال SM مدل گسترده قسمت - ب

  مدل گسترده در حوزه زمان در خط انتقال: 5شكل 
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 )9(  

ــا ــه   : :در اينج ــيار از نقط ــوج س ــه م ــاني ك ــه  Sزم  Mب
clZ؛vd.رســد مــي / : امپــدانس مشخصــه خــط

ــال؛  انتق
lc

v
1

 : ــت ــار وثاب clrانتش ــيتانس و   ,, كاپاس

 .واحد طول خط انتقال استو مقاومت اندوكتانس 

از  Mمقدار ولتاژ وجريان در نقطـه   6ولي با توجه به شكل 
بدست مي آيد، در حاليكه براي مكـان يـابي   ) 9(و ) 8(روابط 

سـمت   Nخطا با تبديل موجك نياز به ولتاژ و جريان در نقطه 

براي بدست آوردن اين مقادير . است UPFCبران ساز ديگر ج
  . از الگوريتم ژنتيك كمك گرفته مي شود

  

  مقادير جريان و ولتاژ در خط انتقال جبران شده: 6شكل 

بيتي بـراي مقـادير ولتـاژ و جريـان      2يك كدينك  :كدينگ
UPFC  در نظر گرفته شده  كه حدود آن بر اساس ماكزيمم و

براي جبران جريان و ولتاژ   UPFCكه مي نيمم جبراني است 
خط انتقال ايجاد كند كه از مقادير نامي جبران كننده اي كه در 

فاصله بين مقـادير انتخـاب   . شبكه نصب است بدست مي آيد
شده براي ولتاژ و جريان انتخابي در محدوده مـورد نظـر مـي    

 ؛ )0.1به جاي  0.01مثال (تواند اعداد كوچكتري انتخاب شود 
خطا كمتر و زمان انجام الگوريتم بيشتر خواهـد   ين صورندر ا
  .بود
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VC(k)  وiC(k)    مقدار انتخابي ولتـاژ و جريـانUPFC  در
  .هر مرحله از الگوريتم ژنتيك است

با انتخاب تصادفي از دامنه ايجاد شده براي :  جمعيت اوليه
قادير ولتاژ و جريـان  بدست مي آيد و م  UPFCجريانولتاژ و 

انتخاب شده براي جبران كننده به مقدار ولتاژ و جريان بدست 
  :افزوده مي شود  Mآمده براي نقطه 
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بعـد از بـه دسـت آمـدن مقـادير ولتـاژ و        :تابع شايستگي 
تبـديل موجـك   با همان روش پله اول با  Nجريان براي نقطه 

اين بـار هـم از آنـاليز ولتـاژ و هـم      ) 6شكل ( (x-L/2)مقدار 
تابع هدف يـا  . بدست مي آيد) 7(تا ) 5(آناليز جريان و روابط 

تعريف مي گردد كه بايد براي مقادير ) 12(شايستگي با رابطه 
مقادير بـا انـديس   (برابر صفر باشد  Nولتاژ و جريان در نقطه 

V و مقادير با انديس  حاصل از آناليز ولتاژi    حاصـل از آنـاليز
  .):جريان است

)12     (iViViV vvttxxJ  00  

براي هر انتخاب از جمعيت تعريف شـده تـابع شايسـتگي    
  .محاسبه مي گردد

  .يك نرخ ثابتي براي برش در نظر گرفته شده است :برش
نرخ ثابت و كمي انتخاب شده براي جهـش وجـود    :جهش

  .خوبي را در بر داشته استدارد، كه جوابهاي 
  :روند اجراي الگوريتم

شكل گيري جمعيت اوليـه و انتخـاب مقـادير ولتـاژ و      -1
  Nجريان براي جبران كننده و محاسبه ولتاژ و جريان نقطه 

ارزيابي مقادير در هر رشته با محاسبه تابع هـدف ، كـه    -2
و  N شامل آناليز تبديل موجك بـراي ولتـاژ و جريـان نقطـه     

 .و تعيين مقادير برتر رشته ها Jت آوردن تابع هدف بدس

مرتب سازي رشته ها و انجام عملگر بـرش و جهـش    -3 
 .در هر مرحله

از الگوريتم ژنتيك تـا بدسـت    3و  2تكرار مرحله هاي  -4
 .آمدن بهترين جواب

از نتايج بدست آمده از الگوريتم در اين پله محاسبه مقـادير  
در پنجره اطالعـات   UPFCكننده  ولتاژ و جريان براي جبران
  . مورد نظر قابل انجام  است

  
  ارزيابي الگوريتم پيشنهادي -3

به منظور ارزيابي الگوريتم ارائه شده سيستم قـدرتي مشـابه   
، 200MVAكيلو ولـت،   500كيلومتر،  400با طول ) 3(شكل 

در ميانه خط انتقـال در نظـر گرفتـه شـده      UPFCهرتز با  60
  . است

سازي و  شبيه PSCADافزار  رت مورد نظر با نرمسيستم قد
اسـتفاده   MATLABافـزار   سازي الگـوريتم از نـرم   براي پياده
خطـاي  . مـي باشـد   MHz1فركانس نمونه برداري . شده است

  :محاسبه خواهد شد) 13(الگوريتم از رابطه 

)13  (  

ســازي بــراي انــواع  نتــايج حاصــل از شــبيه) 1(در جـدول  
 50ل مختلف به ازاي مقاومـت خطـاي   مختلف خطا در فواص

  .شود اهم و زاويه وقوع خطاي صفر ديده مي
  

  نتايج حاصل براي انواع مختلف خطا - 1جدول 

  

همچنين از آنجائيكه اتصال كوتاه تكفـاز بـه زمـين عمومـاً     
لذا جهت بررسي اثر مقاومـت  . باشد همراه با مقاومت خطا مي

ج حاصــل از خطــا بــر روي دقــت الگــوريتم پيشــنهادي نتــاي 
سازي براي خطاي تكفاز به زمين در فواصل مختلـف بـه    شبيه

ازاي مقاومتهاي خطاي مختلف و زاويه وقوع خطاي صـفر در  
  .آورده شده است) 2(جدول 

  
  نتايج حاصل به ازاي مقاومت گوناگون خطا -2جدول
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سـازي بـراي خطـاي     نتايج حاصـل از شـبيه  ) 3(در جدول 
 100تلف به ازاي مقاومت خطايتكفاز به زمين در فواصل مخ

  .گردد اهم و زواياي وقوع خطاي مختلف مشاهده مي
  نتايج حاصل براي زاواياي مختلف خطا - 3جدول 

  

گردد كه خطاي الگوريتم  از بررسي جداول فوق مشاهده مي
درصد طول خط انتقال بوده و از مقاومت خطـا و   0.1كمتر از 

نكته قابل توجه آنكه نوع  .پذيرد زاويه وقوع خطا نيز تاثير نمي
در الگوريتم مورد نظر مورد توجه نيست؛ بـه   FACTSتجهيز 

اين معنا كه در اين روش احتياجي به مدل سازي جبران كننده 
UPFC  بـا رخـداد   . كه در ميان خط نصب است وجود نـدارد

خطا بدون توجه به نوع عملكرد جبـران كننـده و سيسـتمهاي    
ود يك جعبه سياه كه مي توانـد  كنترلي آن و فقط با فرض وج

شامل هر الماني باشد، مي توان مكان خطا را با دقت و قابليت 
  .اطمينان خوبي تعيين نمود

  
  نتيجه گيري -4

بـا تبـديل   يابي خطاي جديدي  در اين مقاله الگوريتم فاصله
با استفاده از مدل گسـترده  موجك و به كمك الگوريتم ژنتيك 

هـاي ولتـاژ و جريـان     كي از نمونهحوزه زمان و با پنجره كوچ
 UPFCشـده بـا    خط براي خطوط انتقال جبرانتنها يك پايانه 

روش پيشنهادي احتياج به مخـابراه اطالعـات از   . شود ارائه مي
در  UPFCپايانه دور يا از ميانه خط انتقال نـدارد و عملكـرد   

روش ارائه سده مدل نمي شود و جبران ساز بـه عنـوان يـك    
ايـن الگـوريتم مسـتقل از    . ر نظر گرفته مي شـود جعبه سياه د

. باشـد  ساختار سيستم و زاويه شروع خطا و مقاومت خطا مـي 
انواع مختلف خطا در فواصل مختلف و شـرايط گونـاگون بـا    

نتـايج  . سـازي شـده اسـت    شـبيه  PSCADافـزار  نرماستفاده از 

هاي متفاوت دقت الگوريتم پيشـنهادي را   سازي حاصل از شبيه
  .نمايد يتاييد م
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