
 

   

  

  

 (UPFC)كننده عبور توان يكپارچه يابي خطاي جديدي براي خطوط انتقال طوالني جبران شده با كنترل هاي مكاندر اين مقاله الگوريتم - دهيچك

هاي ولتاژ و جريان همزمان و مدل گسترده حوزه زمان خط انتقال براي مكان يابي خطا استفاده شده  ها از نمونهيتمدر اين الگور. ارائه شده است

استفاده نشده است ولي فرض شده است كه اين جبرانساز ها از مدل حين رخداد خطا، در اين الگوريتم UPFCسازي بدليل مشكالت مدل. است

-سازي بدست ميها مكان خطا با حل مساله بهينهدر اين الگوريتم. باشدياب خطا در دسترس مي در محل مكانUPFCاطالعاتي از ولتاژ و جريان 

انواع مختلف خطا در فواصل مختلف و شرايط گوناگون با استفاده از . باشد و مستقل از ساختار سيستم، زاويه شروع خطا و مقاومت خطا مي آيد

بدين منظور خط . يابي خطاي پيشنهادي استفاده شده است هاي مكانسازي شده و براي ارزيابي الگوريتم  شبيهMATLAB/Simulinkافزار نرم

هاي متفاوت، دقت  سازي نتايج حاصل از شبيه. سازي در نظر گرفته شده است سازي شده، براي شبيه جبرانUPFC كه با kV500 و km300انتقال 

  .دنماي هاي پيشنهادي را تاييد ميالگوريتم

   .UPFC، مكان يابي خطا، مدل گسترده حوزه زمان خط انتقال،  انتشار موج ،FACTSادوات  - كليد واژه

  

 مقدمه - 1

ايجـاد خطــا، يكـي از اخــتالالت عمـده در سيــستم قــدرت    
باشد و در صورت بروز نوعي از آن بر روي خطوط انتقال، بايـد             مي

عـث  مكان خطا مشخص شود و بازگرداندن سريع وضعيت عادي با     
-كاهش شكايت مشتركان، هزينه تعمير و از دست رفتن سود مي          

اي  شود و همچنين قابليت اطمينان سيستم، بهبودي قابـل توجـه       
يابي خطا زمينه عالقه محققـان زيـادي        لذا مكان . پيدا خواهد كرد  

  ].1-5[را به خود اختصاص داده است 
1
UPFC    2  يكي از ادوات قدرتمند

FACTS  و ] 6[باشـد      مـي
بجـاي در نظـر    ) خـصوصاً در خطـوط انتقـال طـوالني        (آن  توسط  

 

 

 

 
 

 

 
1 . Unified Power Flow Controller 
2 . Flexible AC Transmission Systems 

گرفتن حاشيه پايداري بزرگ، انتقال توان در وضـعيت عـادي بـه             
افزايش يافتـه و  ) حتي تا محدوده حرارتي   (اي    مقدار قابل مالحظه  

اما حـين   . از طرفي امكان قرارگيري ولتاژ در حد مجاز خواهد بود         
 امپـدانس، زاويـه    در حلقه خطا، باعـث تغييـر      UPFCخطا حضور   

فاز، اندازه ولتاژ، جريان بار و گذراهاي بوجود آمده توسط خطاهـا            
  .شود كه  بايد در محاسبه مكان خطا در نظر گرفته شود مي

يابي خطـا در خطـوط        مطالعاتي كه تا به حال در مورد مكان       
 يـك  .شـمارند  انگـشت انجام شـده،   FACTSجبران شده با ادوات     
يـابي خطـا       را در الگوريتم مكان    FACTSت  گروه از آنها مدل ادوا    

 را در   FACTSو گروه ديگر مدل ادوات      ] 7-10[اند  استفاده نموده 
بـدليل اينكـه حـين خطـا         .]11-15 [اند  الگوريتم خود بكار نبرده   
كنترلـي   به نقطه كار و استراتژي       FACTSتغيير مود كاري ادوات     

 كـاري را    آنها بستگي دارد يا ممكن است زمان دقيق تغييـر مـود           
، داراي  ]7-10[ از مطالعـات    اول گروههاي     روش ،نتوان تخمين زد  

يـابي خطـا       بكار رفته در الگوريتم مكـان      خطاهايي وابسته به مدلِ   
 اجتنـاب شـده   خطاهـا  دوم از ايـن    گـروه  مطالعاتاما در    .هستند
  .است

در مقـاالت   UPFCنصب  با انتقاليابي خطا در خطوط      مكان

مكان يابي خطا در خطوط انتقال طوالني جبران شده با كنترل كننده عبور توان 

  يكپارچه

  2 جواد ساده، 1زاده احسائيمهدي قاضي
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 مكـان   ايـن مقالـه   در  .  اسـت   شده ارائه ]10[از جمله    بسيار كمي 
ياب خطا بر اساس معادالت ديفرانـسيل ارائـه شـده كـه در آن از             

ه عـ لطادر ايـن م . اطالعات همزمان دو پايانه اسـتفاده شـده اسـت    
 بـصورت مـدل ادميتانـسي     UPFC و   πخط انتقال بصورت مدل     

 خطاي ايـن روش   . ت مكان يابي خطا مدل شده اس      العات مط براي
د و اين خطا به مدل بكار رفتـه         يابافزايش مي % 75/5تا  % 05/0از  

  .بستگي دارد
يابي خطا با استفاده از مدل        در اين مقاله الگوريتمهاي مكان    

 بـه   UPFCشده بـا  ن براي خطوط انتقال جبرانگسترده حوزه زما
شده اسـت كـه نيـازي بـه داشـتن مـدل و عملكـرد          اي ارائه   گونه
بـا فـرض اينكـه      . ستم كنترلـي آن حـين خطـا وجـود نـدارد           سي

باشد ياب خطا در دسترس مي    ، در محل مكان   UPFCاطالعاتي از   
ايـن  . يابي خطا مورد بررسي قرار گرفته است      دو حالت براي مكان   

ها مستقل از ساختار سيستم، زاويه شروع خطا، مقاومـت          الگوريتم
كوتـاه در فواصـل       الانـواع مختلـف اتـص     . باشد  خطا و نوع خطا مي    

ــرم     ــتفاده از نـ ــا اسـ ــاگون بـ ــرايط گونـ ــف و شـ ــزار  مختلـ افـ
MATLAB/Simulink سازي گرديده و الگوريتم پيشنهادي        شبيه

-سـازيها، پيـاده   هاي حاصل از شبيهبر داده MATLAB افزار با نرم

ــاالي روش  . ســازي شــده اســت نتــايج حاصــل نــشان از دقــت ب
بيشتر نـشده   % 5637/0ز  پيشنهادي است بطوريكه حداكثر خطا ا     

  .است

  يابي خطا سازي براي مكانمعرفي تابع بهينه -2

 و  Aي بـين دو بـاس       فرض كنيد كه خط انتقال ساده تكفاز      
B   كوتاهي با مقاومت     اتصال  قرار گرفته وfR    در نقطه دلخواهF   بـا 

مـدل  . )1 شـكل  (  خط انتقـال رخ داده باشـد  A از پايانه xفاصله 
  . خواهد بود2  از خط انتقال بصورت شكلAFرده بخش گست

 چـپ  ولتاژ محل خطـا و جريـان سـمت           2با توجه به شكل     
 و بكـارگيري معـادالت      AiوAvتـوان بـا اسـتفاده از        خطا را مـي   

. ارائه شـده، بدسـت آورد     ] 9[گسترده حاكم بر خط انتقال كه در        

 پيوستگي ولتاژ در طول خط انتقال، ولتاژ محـل خطـا            با توجه به  
 با ولتاژ محـل خطـا كـه از        ، بدست آمده  AiوAvكه با استفاده از     

بنـابراين  . ولتاژ و جريان انتهاي خط بدست آمده، بايد برابر باشـد          
 :توان نوشتمي

)1(                                                   0)()( =− tvtv
xBxA  

  :كه در اين معادله

)(tvxAو)(tv
xB

از ولتاژ و جريان به ترتيب محل خطا كه ولتاژ : 
  . است خط بدست آمدهابتدا، و انتهاي

 :به عبارت ديگر

)2          (                           0),,,,,( =τtivivF BBAA  

 :در اين رابطه

τ : زماني كه موج سيار از نقطهA به Fرسد  مي  

Av وAi :  به ترتيب ولتاژ و جريان باسA  

Bv وBi :  به ترتيب ولتاژ و جريان باسB 

t  : برداري حين خطا بازه زماني نمونهيك لحظه از  
ممكن است رابطه فوق در برخي از نقاط ديگر خط بـه غيـر             

 قدر مطلـق  اي برقرار باشد لذا انتگرال        از نقطه خطا، به طور لحظه     
],[در بازه زماني مشخص   ) 2(رابطه   21 tt         حـين خطـا بـه عنـوان 

يابي خطا در خط انتقال بكار برده خواهد شـد            مكانمعياري براي   
  :بنابراين

)3(                               0.),,,,,(

2

1

=∫ dttivivF

t

t

BBAA τ   

 به صـورت ضـمني      A خطا از    محل ، فاصله    xدر اين رابطه،    
 وجود دارد كـه مقـادير ولتـاژ و جريـان خـط بـه آن                 τدر مقدار 

) 3( پيدا كردن مكـان خطـا معادلـه غيرخطـي       براي. وابسته است 
سـازي بـصورت زيـر        سازي شده و بنـابراين مـساله بهينـه        گسسته

شود لذا تـابع هـدف بـه     ل ميآيد كه به روش عددي ح بدست مي 
 :آيد در ميصورت ذيل

 )4(             ∑= ),,,,,()( mkivivFMinmJMin BBAA
m

 

  
   خط انتقالAFمدل گسترده قسمت :  2شكل 

A B 
F iB iA iFA iFB 

vA vFA vFB vB 

Rf 

  با پارامترهاي گستردهخط انتقال ساده تكفاز:  1شكل 
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  :هدر اين معادل

τ=∆tm  
ttk =∆  
t∆ :فاصله زماني بين دو نمونه متوالي  

mk, :اعداد صحيح  
 كه متناسب با مكان خطـا       mسازي،حل اين مساله بهينه   از  

شود ايـن رابطـه     ميهمانطور كه مشاهده    . آيدباشد بدست مي  مي
 .باشدمستقل از مقاومت خطا مي

هاي ولتـاژ و    با استفاده از نمونه    مقاومت خطا در صورت نياز،    
 كه ماتريسهاي ستوني هـستند  B وAجريان دو پايانه خط انتقال،    

  .]9[ قابل محاسبه است

خطاهاي يابي  سازي براي مكانبكارگيري تابع بهينه - 3

 ازفدر خطوط انتقال سه متقارنان

هـا بـه      فاز روابط ولتـاژ و جريـان فـاز          در يك خط انتقال سه    
پارامترهاي گسترده همان فاز و پارامترهاي متقابلي كه بين فازها          

بـراي اسـتفاده از معـادالت ديفرانـسيل         . حاكم است وابسته است   
كه براي خط   ) 4 (سازيبهينهحاكم بر سيستم سه فاز و حل تابع         

، Clarkاي مــودال، همچــون هــفــاز بدســت آمــد، از تبــديل تــك
Wedepohl و Karrenbauer توان استفاده نمـود كـه معـادالت        مي

فاز را به سـه معادلـه ديفرانـسيل        ديفرانسيل مربوط به خطوط سه    
در . كنـد فـاز تبـديل مـي       مستقل از هم، بـصورت سـه خـط تـك          

ــوريتم ــديل  الگ ــشنهادي از تب ــاي پي ــه داراي Karrenbauerه  ك
  .شده است شد، استفاده باهاي حقيقي مي درايه

يابي خطا پيشنهادي در خطوط  هاي مكانالگوريتم - 4

  UPFCجبران شده با 

 را  UPFCشـده توسـط        يك خط انتقال بلند جبران     3شكل  
، اتفـاق   UPFCدر آن خطايي در سـمت راسـت         دهد كه     نشان مي 

 از انتهـاي خـط   UPFC، فاصـله  L طول خط انتقـال  . افتاده است
qL از  و فاصله محل خطاUPFC ،x=DLباشد  مي. 

 بصورت همزمان در    ها و جريان  هافرض بر اين است كه ولتاژ     
يـاب خطـا در       گيـري شـده و در محـل مكـان           حوزه زمـان انـدازه    

حروف بزرگ ولتاژ و جريـان نـشان دهنـده بـردار            (دسترس باشد   
   ).باشدفاز ميولتاژ و جريان متناظر با سه) 3×1(ستوني 

 ،UPFCت موجـود از ولتـاژ و جريـان          با توجه به نوع اطالعا    
 2تـوان در   را مـي UPFCيابي خطا در خطوط جبران شده با          مكان

  :حالت زير مورد بررسي قرار داد
مربـوط   EI و جريان  EV ولتاژ    اطالعات بردارهاي  -1حالت  

 ارهاي قابل ارسال به ابتداي خط و برد       UPFCبه باس سمت چپ     
 قابـل  UPFCمربوط به باس سمت راسـت   BI و جريانBVولتاژ  

  .باشدانتقال به انتهاي خط 
EB اخـتالف ولتــاژ   اطالعـات بردارهـاي  -2حالـت   VV  و −

EBاختالف جريان  II ـ    −  وده و قابليـت ارسـال بـه        در دسترس ب
 .ياب خطا را داشته باشد محل قرار گرفتن مكان

     حالت اول - 4-1
  

  :UPFCتشخيص سمت صحيح خطا نسبت به    -4-1-1

يـابي   خط انتقال به دو بخش مجزا جهت مكان        در اين حالت  
در ابتـداي   Eالعـات بـاس     شود و بدليل اينكـه اط       خطا تبديل مي  

باشـد ابتـدا بـه       در انتهاي خط موجود مي     Bخط و اطالعات باس     
 اتفـاق  BR و SEتشخيص اينكه خطـا در كـداميك از قـسمتهاي     

خـط  بـه كمـك اطالعـات ابتـداي         . شودافتاده است، پرداخته مي   
 و جريـان    ESV ولتاژ   ،)SIجريان  بردار   و   SVولتاژ  بردار  (انتقال  

ESI     در سمت چپ UPFC        با در نظر گرفتن زماني كه موج سيار 
رسد و بـا اسـتفاده از روابـط حـاكم بـر مـدل                  مي E به   Sاز نقطه   

بـه ترتيـب    ESIوESV (]14[آيـد    گسترده خط انتقال بدست مي    
 و ولتـاژ  اطالعات با استفاده ازمحاسبه شده    E باس   جريان و   ولتاژ
 ولتاژ  به كمك اطالعات   ،به همين ترتيب  . )باشد مي S باس   جريان

بـردار   و   EVولتـاژ   بردار   (UPFCدر سمت چپ     Eباس   جريانو  
 بدسـت   Sمربوط به بـاس     SEI و جريان    SEV ولتاژ   ،)EIجريان  

 محاسبه شده   S باس   جريان و   ولتاژبه ترتيب   SEIو  SEV (آيد مي
درصورتيكه مجمـوع  . )باشد مي E باسجريان و ولتاژ با استفاده از

 

   ساز، وقوع خطا در سمت راست جبرانUPFCشده با  خط انتقال جبران: 3شكل 
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 ولتـاژ بات بـراي    قدر مطلق تفاضل مقادير بدست آمـده از محاسـ         
، )SV (Sگيري شـده از بـاس        اندازه ولتاژ، و مقادير    )S) SEVباس  

 مجمـوع قـدر مطلـق       يـا  ، باشـد  εكمتر از مقدار كوچكي ماننـد       
 E بــاس  ولتــاژتفاضـل مقــادير بدســت آمــده از محاسـبات بــراي  

)ESV(    گيري شده از باس      اندازه ولتاژ، و مقاديرE) EV(   كمتر از ،
مجمـوع قـدر مطلـق تفاضـل        ، يـا     باشـد  εمقدار كوچكي ماننـد     

، و  )S) SEI بـاس    جريـان مقادير بدست آمده از محاسبات بـراي        
، كمتـر از مقـدار      )S) SI شده از بـاس      گيري اندازه جريانمقادير  

 مجمـوع قـدر مطلـق تفاضـل مقـادير           ، يـا   باشد εكوچكي مانند   
، و مقـادير    )E) ESI بـاس     جريـان  بدست آمده از محاسبات براي    

، كمتر از مقدار كـوچكي      )E) EIگيري شده از باس      اندازه جريان
   :، خطا رخ نداده استSEآنگاه در قسمت  ، باشدεمانند 

)5(                        
sectionSEinfaultnoisThere
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مـشخص  ر   به كمـك معـادالت زيـ       توانبه همين ترتيب مي   
    : اتفاق افتاده است يا خيرBRكرد كه آيا خطا در قسمت 
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 خطا يابيمكان   - 2- 1- 4

پس از اينكه قسمت خطا ديده از خـط انتقـال مـشخص                 
 را به  قـسمت خطـا        3توان روش پيشنهادي در بخش      گرديد، مي 

سازي ارائـه شـده بـراي     ديده اعمال كرد و با بكارگيري تابع بهينه       
فـاز، مكـان خطـا را تعيـين         يابي خطا در خطوط انتقال سـه        مكان
  .نمود

  دوم حالت -4-2

  خطا يابيمكان   - 2-1- 4

 را در 2براي شرح الگوريتم پيشنهادي در اين حالت، شـكل          
 را  UPFCشده توسـط      نظر بگيريد كه يك خط انتقال بلند جبران       

، اتفـاق   UPFCدهد و در آن خطـايي در سـمت راسـت              نشان مي 
توان   اول خط انتقال، مي   با توجه به سالم بودن بخش       . افتاده است 

به كمك حل معادالت ديفرانـسيل جزئـي خـط و بـا اسـتفاده از                 
 UPFC، ولتاژ و جريان بـاس سـمت چـپ           SI و   SVشرايط اوليه 

)EE IV در ايـن حالـت، بـدليل اينكـه         ]. 14[را محاسبه نمود    ) ,
ــاي ــات بردارهـ ــاژ  اطالعـ ــتالف ولتـ EBاخـ VV ــتالف −  و اخـ

EBجريان II بـصورت همزمـان توسـط      ) UPFCمربـوط بـه     ( −
GPS   ولتـاژ    باشـد،  ميدر دسترس   ياب خطا    در محل مكانBV  و 

حـال بــا    .آيـد   بدسـت مـي  UPFC در سـمت راسـت   BI جريـان 
 و ولتـاژ   ،RIو RVجريان انتهاي خط     از اطالعات ولتاژ و    دهاستفا

و با بكارگيري تابع     BI و   BV يعني UPFCو جريان سمت راست     
-يابي خطا در خطوط انتقال سـه  سازي ارائه شده براي مكان    بهينه

توان مكان خطا را محاسبه     مي)  شرح داده شد   3 در بخش    كه(فاز  
  .نمود

  

 انتقال خط از ديده خطا قسمت تشخيص    -2-2- 4

در اين بخش الگوريتمي ارائه خواهد گرديد كـه بـا ارزيـابي             
نتايج بدست آمـده از اجـراي الگـوريتم پيـشنهادي بـراي هـر دو                

تدا لذا اب . ، بتوان سمت صحيح خطا را مشخص نمود       UPFCسمت  
 اتفاق افتاده اسـت     UPFCشود كه خطا در سمت راست       فرض مي 

 بيان گرديد مكان خطاي مربـوط       1-2-4و همانطور كه در بخش      
و مقدار تـابع هـدف متنـاظر بـا آن           ) UPFC) 1xبه سمت راست    

1J  ان  فرض اينكـه مكـ   سپس با. شودمحاسبه مي ،)4(معادله از
 رخ داده است، همانند الگوريتمي كـه        UPFCخطا در سمت چپ     

 بيان گرديد مكان خطاي مربوط به سـمت چـپ           1-2-4در بخش 
UPFC) 2x (        2و مقدار تـابع هـدف متنـاظر بـا آنJ  ـ ه كمـك  ب
),(بـه هـر حـال يكـي از          . آيـد بدسـت مـي    ،)4(معادله   11 Jx  و 

),( 22 Jx  حال با مقايسه مقدار دو تـابع هـدف         . باشد صحيح مي

12 JوJ توان مكان صحيح خطـا را مـشخص نمـود و مكـان           مي
خطاي متناظر با تابع هدف كوچكتر، مكان صـحيح خطـا خواهـد             

  .بود

 هاي پيشنهاديارزيابي الگوريتم -5

 ل و سيستم انتقاUPFCمشخصات  - 1- 5

به منظور ارزيابي الگوريتم ارائه شده سيستم قـدرتي مـشابه    
 هرتز در نظـر     60 كيلوولت و    500 كيلومتر،   300 با طول    3شكل  

خط انتقال داراي مدل گـسترده و پارامترهـاي         . گرفته شده است  
هـاي دو طـرف خـط انتقـال بـه           شبكه. آن در ضميمه آمده است    

  .اندمدل شده كيلوولت 500صورت معادل تونن و با ولتاژ 
UPFC        در وسط خط انتقـال واقـع شـده و داراي دو مبـدل 

 پالسه است كه يكي از آنها به صورت         48منبع ولتاژ سه سطحه و      
سري و ديگري به صورت موازي با خط انتقال قرار گرفته اسـت و              

 DCاتــصال . انــد بــه يكــديگر متــصل شــدهDCاز طريــق اتــصال 
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هر كدام داراي ظرفيت     خازن سري تشكيل شده كه       2مشترك از   
µF5000 مبدل موازي براي تنظيم ولتاژ بـاس خـود بكـار           .  است
رود و مبدل سري نيز ولتـاژ سـري بـا انـدازه و فـاز متغيـر را                   مي

كند تا توان اكتيو و راكتيو تنظيم شده        طوري به شبكه تزريق مي    
ـ   . از سيستم انتقال عبور نمايد     % 10 تـا  0ين ولتاژ تزريقي سـري ب

  .كندتغيير مي

  هاي پيشنهادينتايج حاصل از اجراي الگوريتم -2- 5

 MATLAB/Simulinkافـزار   سيستم قدرت مورد نظر با نـرم  
 MATLABافـزار     سازي الگـوريتم از نـرم       سازي و براي پياده     شبيه

 و تـوان  UPFC ،550MW مرجـع  ويـ توان اكت .استفاده شده است
 صورت در حالت    نيدر ا . دد گر ي م ميتنظ 150MVAr- آن   ويراكت

 هيـ  و زاو  UPFC  ،5/7% توسـط    ي سـر  يقيماندگار، اندازه ولتاژ تزر   
سازي براي انـواع      نتايج حاصل از شبيه    . درجه خواهد بود   -95آن  

 اهم و   10مختلف خطا در فواصل مختلف به ازاي مقاومت خطاي          
در  در وسـط خـط       UPFC درجه با وجـود      90 خطاي   شروعزاويه  
 .شـود  ديـده مـي   و دوم  حالت اولبه ازاي ه ترتيبب 2 و   1ول  اجد

حداكثر قدر مطلق مقـدار    مشخص است    1همانطور كه در جدول     
فاز به زمين و در فاصله    است و به ازاي خطاي تك     % 5635/0 خطا
 مشاهده  2از جدول   . افتد كيلومتري از ابتداي خط اتفاق مي      290
 در فاصـله    و% 5636/0 حداكثر قدر مطلق مقدار خطا    شود كه   مي
فـاز بـه زمـين رخ        كيلومتري از ابتداي خط و با خطاي تـك         160
  .دهدمي

 140بـه زمـين، در فاصـله        اتصال كوتـاه تكفـاز      فرض كنيد   
 اهـم و بـا زاويـه شـروع     50كيلومتري از ابتداي خط و با مقاومت       

در حالت دوم، بـا اسـتفاده از        .  درجه اتفاق افتاده است    90خطاي  
مقدار تابع هدف در نقاط مختلف خط انتقـال         الگوريتم ارائه شده،    

، )1( منحنـي شـماره      3در شكل  . نشان داده شده است    3در شكل 
مقدار تابع هدف، به ازاي اجراي الگوريتم پيشنهادي براي سـمت           

، مقـدار تـابع هـدف بـه ازاي          )2( و منحنـي شـماره       UPFCچپ  
  نـشان داده   UPFCاجراي الگوريتم پيشنهادي براي سمت راست       

شـود كمتـرين مقـدار تـابع        همانطور كه مشاهده مـي    . ستشده ا 
 كيلومتري از ابتداي خـط اتفـاق افتـاده          69/141هدف در فاصله    

  . است% 563/0ي خطا كه نشان دهنده است
جهت بررسي اثر مقاومت خطا بر روي دقت الگـوريتم پيـشنهادي       

سازي براي خطاي تكفاز به زمين در فواصـل   نتايج حاصل از شبيه   
خطـاي  ه ازاي مقاومتهاي خطاي مختلف و زاويـه وقـوع           مختلف ب 

 4و   3ول  ادر جـد    و دوم بـه ترتيـب       حالت اول  به ازاي  درجه   90
    حداكثر قدر مطلق مقدار خطا3در جدول  .آورده شده است

  الت اول در ح نتايج حاصل براي انواع مختلف خطا-1جدول 

  

  
  دوم نتايج حاصل براي انواع مختلف خطا در حالت -2جدول 

  

  
مقدار تابع هدف در نقاط مختلف خط انتقال، رخ داد خطا در فاصله :  3شكل 

  اهم50 كيلومتري از ابتداي خط انتقال و با مقاومت 140

  
   اول در حالت نتايج حاصل به ازاي مقاومتهاي مختلف خطا-3جدول 

  
  

  دوم  در حالت نتايج حاصل به ازاي مقاومتهاي مختلف خطا-4جدول 
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  حالت اول در نتايج حاصل براي زاواياي مختلف خطا : 5 جدول

  
  

  دومحالت  در  نتايج حاصل براي زاواياي مختلف خطا-6جدول 

  
 كيلومتري از ابتـداي خـط اتفـاق         10است و در فاصله     % 5635/0
فاصـله   حداكثر قدر مطلق مقـدار خطـا در          4جدول  افتد و در    مي
 .دهد كيلومتري از ابتداي خط رخ مي160

نتـايج   و دوم،     حالـت اول   به ازاي  به ترتيب  6 و 5در جداول   
سازي بـراي خطـاي تكفـاز بـه زمـين در فواصـل                حاصل از شبيه  

 اهم و زواياي وقوع خطـاي مختلـف    10 مقاومت خطاي    بامختلف  
   .گردد مشاهده مي

گردد كه خطاي الگوريتم      از بررسي جداول فوق مشاهده مي     
قال بوده و از مقاومت خطا و    درصد طول خط انت    5638/0كمتر از   

  .پذيرد تاثير نميبصورت قابل توجهي زاويه وقوع خطا نيز 

 يريگ جهينت - 6

يـابي خطـاي جديـدي بـا          هاي مكـان  در اين مقاله الگوريتم   
ــال    ــراي خطــوط انتق اســتفاده از مــدل گــسترده حــوزه زمــان ب

  نيازي بـه داشـتن مـدل       كه ارائه شده است     UPFCشده با     جبران
UPFC  ن عملكرد سيـستم كنترلـي آن در زمـان رخـداد            و دانست

هـا بـا توجـه بـه        ايـن الگـوريتم   . خطا در خط انتقال وجود نـدارد      
 و نحـوه ارسـال ايـن اطالعـات در دو            UPFCاطالعات موجـود از     

حالت مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت و نتـايج حاصـل از ارزيـابي            
مستقل ها  دهد كه اين الگوريتم   هاي پيشنهادي نشان مي   الگوريتم

باشـد و     از ساختار سيستم و زاويه شروع خطا و مقاومت خطا مـي           
هـاي پيـشنهادي را تاييـد       هاي متفاوت دقت الگوريتم     سازي  شبيه
  درصد طول خط   5637/0اي كه خطا هيچگاه از      نمايد به گونه    مي

  .بيشتر نشده است

  ضميمه

و وكتانس و ظرفيت خازني توالي مثبت، منفـي         مقاومت، اند 
  :باشد ميذيلتقال به شرح جدول صفر خط ان
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