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  چكيده

باشند كه  مي FACTSاي از جمله ادوات  هاي قدرت مدرن امروزي شامل عناصر غيرخطي با رفتارهاي بسيار پيچيده سيستم

ي  كنترل كنندهنظير  حضور اين عناصر مااشوند. توانند باعث بهبود پايداري و كنترل بهتر انتقال توان در خطوط انتقال  مي

در اين مقاله  .شود مي شبكهسنتي خطوط حفاظت هاي  عملكرد اشتباه سيستم باعثدر شبكه انتقال  )UPFC( ي توان يكپارچه

با  .شود ارائه ميو متصل به مزرعه بادي  UPFC ايراخطوط انتقال موازي دي ديستانس  ي رله تطبيقي مشخصه تنظيمروشي براي 

امپدانس  برو مقاومت خطا  پارامترهاي مزرعه بادي ،UPFC، رفتار غير خطي خطوط انتقال موازي متقابل زويجتتوجه به اينكه 

اي اصالح شود كه  طبيقي و به گونهتبايد به طور ي ديستانس  آل رله ي تريپ ايده محدوده ،دنتاثير قابل توجهي دارديده شده ظاهري 

خطوط انتقال ي ديستانس  رله تنظيم تطبيقيجهت ارائه شده در اين مقاله، روش  در. ديستانس جلوگيري شوداز عملكرد اشتباه رله 

 مدار، قرار گرفتن اين عنصر در و حالتهاي UPFC كردو شرايط مختلف كار ها قابليت با توجه به ،UPFC در حضورموازي 

سازي يك سيستم نمونه شامل خطوط انتقال موازي و  . نتايج حاصل از شبيهدآي بدست مي  رله براي امپدانسي مناسب ي ها محدوده

UPFC از اين تجهيزات را نشان يرداري  تغيير شرايط بهره ي ديستانس به ازاي  ي تريپ رله مشخصهتغيير تطبيقي  ،ي بادي و مزرعه

  دهد. مي

  كلمات كليدي

 UPFC ،موازيانتقال ي بادي،خطوط  مزرعه تنظيم تطبيقي،ي ديستانس، رله

عالئم و اختصارات

  S1 VAS1ولتاژ شين  ���  ي بادي معادل مزرعه ولتاژ منبع

  S2  VAS2ولتاژ شين  ���� يمزرعه باد توالي مثبتمپدانس ا

نسبت دامنه ولتاژ  ��� هشبك منبع معادل لتاژو
����
��	
  �	
 

 UPFC  VASH ي شنت ولتاژ شاخه ���� توالي صفر مزرعه بادي امپدانس

 VAW در مكان حضور رله Wباس  A  ولتاژ فاز  ي بادي مزرعه زاويه بارگيري منبع ولتاژ

 � كل طول خط ي خطا تا محل رله نسبت به فاصله ����  شبكه توالي مثبتمپدانس ا

 ���� 2امپدانس توالي مثبت خط  ����  شبكه توالي صفرمپدانس ا
نسبت دامنه ولتاژ  ����			  2و خط  1خط  مپدانس متقابل توالي صفرا

����
����  GS 

 UPFC VASEي سري  ولتاژ شاخه ����  1امپدانس توالي مثبت خط 

 IAW  خط اول در مكان حضور رله A جريان فاز  ��  مثبت، منفي و صفر هاي توالي مجموع امپدانس
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  مقدمه -1

ر رفتار بمتقابل بين خطوط انتقال موازي تاثير قابل توجهي  تزويج

هاي حفاظتي در خطاهاي اتصال به زمين دارد. امپدانسهاي توالي  رله

اما امپدانس  ،صرفنظر كردن هستندقابل اغلب مثبت و منفي متقابل 

 متوالي صفر متقابل ممكن است تاثير قابل توجهي داشته باشد و در هنگا
هاي  رلهتطبيقي در تنظيم . ]1- 3[ ها بايد در نظر گرفته شود تنظيم رله

ي رله  ديستانس بايد آناليز دقيقي از امپدانس ظاهري ديده شده از نقطه

، شرايط قبل از خطا و مقاومت خطا انجام خطوط متقابل تزويجبا توجه به 

ي  مشخصه ،ي امپدانسي ثابت هاي ديستانس با مشخصه در تنظيم رله .داد

هاي تطبيقي  در رله ، اماشود رله در شرايط كلي و ثابت سيستم تنظيم مي

تا از عملكرد اشتباه  شود ا تغييرات شبكه تنظيم ميمنحني امپدانسي ب

تنظيم  مربوط بههاي  تكنيكالبته محاسبات و  ،رله جلوگيري شود

]. با توجه 4[ شوند طور دقيق اعمال ه ب بايستي تطبيقي پيچيده هستند و

مزارع و غير فسيلي استفاده از  ربه اهميت استفاده از منابع تجديد پذي

مهمترين  .]5[ يابد گسترش ميهاي قدرت  در سيستم روز به روز بادي

ادي غير قابل كنترل بودن سرعت باد است كه مسئله در مورد مزارع ب

ي حفاظت  بنابراين مسئله ،شود منجر به نوسانات ولتاژ و فركانس مي

ي بادي با تغييرات  خطوط با توجه به تغييرات شرايط كاركرد مزرعه

] تنظيم 6-8اي برخوردار است. در مراجع [ شرايط محيطي از اهميت ويژه

ثير أمطرح شده و ت ي بادي مزرعهتطبيقي رله براي خطوط متصل به 

ي تريپ مورد بررسي قرار  ي بادي در محدوده تغيير در پارامترهاي مزرعه

تغيير در سطح جاروب ي تريپ با   گرفته و نشان داده شده كه محدوده

بايستي ي بادي، امپدانس منبع، سطح ولتاژ، و فركانس  ي مزرعه شده

مقاومت خطا در تنظيم تطبيقي ] تاثير 9و10[ . در مراجعكند  تغيير

 UPFCدر شرايطي كه . است هاي ديستانس مورد بررسي قرار گرفته رله

 UPFCو مكان  تنظيم رله تا حد زيادي به مد كاركرد شود وارد شبكه مي

در نظر گرفتن گذاري ديستانس با  ] رله11و12و در مراجع [بستگي دارد 

ي تريپ  مشخصه ]13[ در مرجع انجام شده است. UPFCمدل دقيقي از 

در مدار بدست  UPFCي ديستانس در حالتهاي مختلف قرار گرفتن   رله

ي شنت اين  ي سري و و ولتاژ شاخه آمده و كار بر روي پارامترهاي شاخه

الگوريتمي جهت حفاظت ] 14در مرجع [ عنصر انجام شده است.

در حضور ي بادي  خطوط انتقال موازي متصل به مزرعه ديستانس

UPFC ارائه شده است.  

هاي ديستانس در خطوط انتقال  در اين مقاله تنظيم تطبيقي رله

بر اساس تركيب  UPFCحضور  ي بادي در موازي متصل به مزرعه

براي حالتهاي مختلف حضور و هاي ارائه شده در مقاالت پيشين  روش

UPFC  براي دستيابي به اين هدف،. شود ارائه ميدر خط انتقال 

ي خطا به ازاي شرايط مكاني و  امپدانس ظاهري ديده شده تا نقطه

با در نظر گرفتن تزويج متقابل محاسبه  UPFCپارامترهاي مختلف 

بر مشخصه  UPFCو مكان  ثير پارامترهاأت. در اين مطالعه، شود مي

در  گيرد. مورد تجزيه و تحليل قرار ميخط انتقال هاي ديستانس  رله

ه دريافني توسط رلاطالعات ولتاژ و جريان  از پيشنهاديتطبيقي روش 

شود و مشخصه  استفاده ميس مسير و حفاظت موثر براي محاسبه امپدان

ي ديستانس در حالت عادي از نوع چهار گوش  ي تريپ) رله (محدوده

مقاله خطاي اتصال كوتاه از نوع فاز به زمين در  ايندر  .شود فرض مي

انواع ديگر خطاها  براي تواند روش پيشنهادي مي شود، اما نظر گرفته مي

  تعميم داده شود. نيز
و اثر آن بر ارائه شده  UPFCمدل  2ي مقاله در بخش  در ادامه

در   UPFCگيري  براي حاالت مختلف قرارتوسط رله  شدهامپدانس ديده 

پيشنهادي براي فلوچارت روش  3در بخش  .شود ميه محاسب شبكه

در گردد و  آن ارائه ميسازي  نتايج شبيهو ي ديستانس  تنظيم تطبيقي رله

  شود. گيري آورده مي نتيجه 4بخش 

ي امپدانس  محاسبه سيستم مورد مطالعه ومدل  - 2

 ي بادي ظاهري براي خطوط موازي متصل به مزرعه

  UPFC و

ي ديستانس با تغيير در شرايط  ي تريپ رله بديهي است كه محدوده

اي رياضي  در اين بخش فرمول بندي پايه .عملكرد سيستم بايد تغيير كند

ي  اتصال خطوط موازي به مزرعهي تريپ در شرايط  براي توليد محدوده

 مورد نظر شاملي  سيستم نمونه .شود طرح مي UPFCدر حضور بادي 

و  ندي بادي را تشكيل داده ا كه يك مزرعه است تعدادي واحد توليد توان

 .اند متصل شده بكهبه ش UPFC در حضور دو خط انتقال موازياز طريق 

حفاظت شبكه دهد. در اين شكل،  چنين سيستمي را نشان مي )1(شكل

 مدار معادل .پذيرد ورت ميقرار دارد، ص Wي  نقطهاي كه در از طريق رله

UPFC  نشان داده شده است2در شكل (در سيستم قدرت مورد نظر (. 

براي توسط رله شده  ديدهتجزيه و تحليل امپدانس ظاهري  به در ادامه

ي امپدانس ظاهري  براي محاسبه .پردازبم ميخطاي تك فاز به زمين 

براي كاستن از حجم  .آوريم را بدست مي Aبراي فاز  UPFC معادالت

در جريان خطوط ثير خازن موازي أمحاسبات و پيچيده شدن روابط ت

  د.شو خطا در نظر گرفته نمي

  
ي  شامل خطوط انتقال موازي متصل به مزرعه: سيستم قدرت )1( شكل

  1در وسط خط UPFCبا حضور بادي 

ESW ESN 
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موازي  انتقال در سيستم قدرت شامل خطوط UPFC: مدار معادل )2( شكل

  ي بادي متصل به مزرعه

توسط رله ديستانس امپدانس ديده شده  محاسبهبراي رابطه كلي 

ا در نظر گرفتن اثر تزويج متقابل خطوط ب Wخط انتقال اول در شين 

  : ]1[ موازي به صورت زير است

)1-  (                               ��� � ���
���������������������

  

���كه  �  ���! ���
 ������و   �  �"�

 ���به ترتيب ضريب  

) 2(خط  خط موازي و) 1 (خطصلي اخط سازي جريان توالي صفر  جبران

از  2و خط  1به ترتيب جريان توالي صفر خط  ����#و  	����#و 

براي محاسبه امپدانس ديده شده در حضور  است. Wسمت شين 

UPFC  و با در نظر گرفتن مقاومت خطا و منبع ولتاژ سيستم و منبع

را براي سيستم  I0T2و  VAW ،IAW ،I0WT1ولتاژ معادل مزرعه بادي بايد 

درصد  pدر  ي فاز به زمينبه ازاي خطا  )2نشان داده شده در شكل (

  ) جايگذاري كنيم.- 1و در رابطه ( محاسبه كنيم 1خط 

بر امپدانس ديده  UPFCتزريقي شاخه سري براي بررسي اثر ولتاژ 

شود، استفاده  ) تعريف مي3(تا  )1(روابط كه مطابق  GWشده، از پارامتر 

را تعيين  S2و  S1هاي  ارتباط بين ولتاژ شينكنيم. اين پارامتر  مي

  .را تغيير دادتوان آن  مي rپارامتر با كنترل كند و  مي

)1(                                                    $��� � ��$���  

)2(                                                      �� � �
%��&'()*  

)3(                                                           + � | ��-.��-� |   

به  VASHو  VAS1 ،ESWهاي  ولتاژ بينبه همين ترتيب، ارتباط 

  شود: تعريف مي )5) و (4كمك روابط (

)4(                                              $��� � /0!12����   

)5(                                                            GSH=
��-�
��-3   

  روابط جرياني زير را بدست آورد:توان  ) مي2( از شكل

)6(                                              #��4 � %��-�!��-3*
 -3    

)7(                                            #��� � #��� 5 #��4   

)8(                                                 #� � #��� 6 #��  

)9(                                                  #� � %�-�!���*
 �-�   

بين رله و UPFC  ولتاژ محل خطا قبل از وقوع خطا در حالتي كه

) محاسبه 10ي ( از رابطه 2با توجه به شكل  ،خطا قرار دارد ي نقطه

  .شود مي

)10  ($7_9:� � ��� 5 ����#� 5 ; ∗ ����#��� 5 $��� 

با توجه به اينكه خطا از نوع اتصال كوتاه تكفاز به زمين است، 

ي وقوع  جريانهاي توالي مثبت، منفي و صفر كه از مقاومت خطا در لحظه

ي اين  جهت محاسبه آيد. ) بدست مي11ي ( از رابطه ،كنند خطا عبور مي

را بدست  ي خطا ها از ديد نقطه ها الزم است ابتدا امپدانس توالي جريان

در محاسبات امپدانس  .شوند ميمحاسبه  )14( تا )12( ابطوآوريم كه از ر

  .]13[ است از تبديل مثلث به ستاره استفاده شده ها توالي

#�7_	9�� � #�7_	9�� � #�7_	9�� � �=_>?.
 @�A∗:=  )11(             

)12                                          (�� � �1�C 6 �2�C 6 �0�C  

���F � �%1 5 �*
2 6	%���� 6 �����2 *%���� 6 %1 5 �*����2 *

%���� 6 ���� 6 	����2 *
 

)13(  

)14(                                                              ���F � ���F    

���F � 	 % �-��G%H��"IH���*
� *% �-J�%�KG*%H��"I	H���*

� *
 �-�	� �-J�%H��"I	H���*

�
6

�%1 5 �	* %�0L15	�0MN*
2                                                  )15(  

 شود محاسبه مي )16(ي  ولتاژ ديده شده در محل رله از رابطه

با توجه به  پارامتري است كه مقدار آن ���در اين رابطه  .]14[

  .آيد ، شبكه و مقاومت خطا بدست ميUPFCپارامترهاي 

)16(                                                    $�� � ���#�7  

  ��� � !A∗:=� @
%% �
OPK(Q!�*%

H��=
�H�-�*�R �

S-!�TR
H��=
H��� T�R

�
S-3!�T%

H��=
�H-3 	*! �

S-*
  

)17(  

به ترتيب ولتاژ و سطح بارگيري مزرعه بادي است  δو  hكه در اين رابطه 

، به S1، VAS1نسبت ولتاژ شين برابر پارامتري است كه  GSضريب و 

  است. ،UPFC ،VASE ي سري ولتاژ تزريقي شاخه

دو مقدار اين  .شوند معرفي مي U�4�و  UVV� پارامتردر ادامه دو 

 دارند. UPFCبه پارامترها و شرايط كاري  پارامتر وابستگي زيادي

با استفاده از  ��4#و  ���#بدست آوردن  براي دو پارامترمحاسبه اين 

ي جريان عبوري از  گيرد كه براي محاسبه صورت مي )19(و  )18(روابط 

امپدانس ديده شده در حاالت مختلف ي  ، و سپس محاسبهIAWرله، 

ي امپدانس ديده شده در تمام حالتهاي  اين پارامترها در محاسبه الزمند.

  .شوند ميدر خط انتقال بكار برده  UPFCقرار گرفتن 

)18(                                                 #��� � �UVV#�7  

)19(                                                  #��4 �	�U�4#�7 

ESN ESW 

IWS1 

IASH 
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)20(                                       �UVV �
%SW�S� !%A:=� @**

 ��=
  

)21(                                           �U�4 � XW�%�! �
S-3*

 -3    

در خط را بررسي  UPFCحالت قرار گرفتن  سه ادامهدر 

  .نمائيم مي

2-1- UPFC طخابتداي  در  

 در .خط قرار داردبتداي در اUPFC  كنيم مي فرضحالت اول  در

ده شده توسط دي امپدانسير زيادي روي تخمين تاث UPFC اين حالت

ي  مشخصه UPFC پارامترهاي است با توجه به و الزم گذارد رله مي

. در اين حالت امپدانس ظاهري ديده شده تريپ ايده آل رله بدست آيد

 ��9. در اين رابطه ]13و14[ آيد بدست مي )22(ي  توسط رله از رابطه

در  UPFCثير پارامترهاي أباشد. ت ي رله مي امپدانس ديده شده از نقطه

 )22(ي  كه در رابطه ��و  �Δ�Z7در ضرايب  امپدانس ديده شده

محاسبه شده و جهت  )2ي (  از رابطه ��مقدار  .شود مي ظاهر ،هستند

 ،روابطدر اين  شود. استفاده مي )26(تا  )23(ابط واز ر �Δ�Z7محاسبه 

G0 ،G1  وGM ضرايبي هستند كه به امپدانسهاي سيستم بستگي دارند.  

)22(               ��9 � ���
��� � ��%����U� 6 Δ�Z7�*  

)23(                    Δ�Z7� �	 A:=�X[\ ��"!\ ���X]-3
X]^^�X]-3��X��X�%�����*  

)24(                            �_ � \ �-J!%�!\* �-�
� �-�� ���� ��"�� �-J  

)25(            �� �	 %�!\* �-J�%�!\*%	 ���� �"�� �-�*
� �-�� ���� ��"62�0`a   

)26(                 �� �	 %�!\* �-J�%�!\*%	 ���� �-�*
� �-�� ���� ��"�� �-J    

2-2- UPFC در وسط خط و خطا قبل از UPFC  

بل از ق  F1يخطا و قرار دارددر وسط خط  UPFC در حالت دوم

UPFC  كه زماني كه خطاي استبديهي  .))3(شكل ( دهد ميرخ F1 

ي محل رله تا  فاصله واقع اين عنصر در در رخ داده باشد UPFC قبل از

امپدانس ديده شده توسط رله بدست  )27( ي رابطه از خطا نبوده ومحل 

ي خطا بوده  اول رابطه مربوط به فاصله رله تا نقطه جمله .]14[ آيد مي

اثر تزويج متقابل  و مقاومت خطاي زمين اثر مربوط به آندوم  جمله و

 ���97. امپدانس ديده شده توسط رله در اين حالت دباش ميخطوط 
نشانگر اين است كه خطا در  )3(با توجه به شكل  نامگذاري شده است كه

  .واقع شده است F1ي  نقطه

  

��97� � ����U� 6 3c7 6 �_�����
�UVV 6 �U�4 6 2�� 6 ��%1 6 ���* 

)27(  

  

  
  متقابل بين خطوط موازي تزويجبا  UPFC: خطاي فاز به زمين قبل از )3( شكل

  
  با تزويج متقابل بين خطوط موازي UPFC: خطاي فاز به زمين بعد از )4( شكل

 

2 -3- UPFC در وسط خط و خطا بعد از  UPFC  

در محل  وسط خط باشد و خطا جلوي آن UPFCدر حالتي كه 

F2  نامگذاري  ���97) امپدانس ديده شده را )4(رخ دهد (شكل

در ابتداي خط است UPFC  مانند حالتي كه نيزاين حالت در  .كنيم مي

. ر منحني تريپ لحاظ شودد UPFC نياز است كه تاثير پارامترهاي

 ) بدست28ي ( رابطه امپدانس ديده شده توسط رله در اين حالت از

ه ك �Δ�Z7پارامتر . براي اين منظور الزم است ابتدا ]13و14[ آيد مي

  .باشد محاسبه گردد يم UPFC نشانگر تاثير پارامترهاي

)28(        ��97� �  ���
� 6�� d� 5 �

�e���� 6 Δ�Z7�   

Δ�Z7�
�
3c7�� 6 �_ d�� d� 5 1

2e���� 6 ����2 e 5 �����U�4��%� 5 1
2*

�UVV 6 �U�4 6 2�� 6 ��%1 6 ���* 		 
)29(  

 ديستانس  سازي روش تنظيم تطبيقي رله شبيه - 3

) نشان 5رله ديستانس در شكل (تنظيم تطبيقي روش فلوچارت 

سازي اين الگوريتم براي رله ديستانس سيستم  شبيهداده شده است. 

 MATLAB) در محيط نرم افزار 1نمونه نشان داده شده در شكل (

اين ها  مقادير سطح ولتاژ و امپدانس و  سيستم مشخصاتانجام شده است. 

  .اند مقادير زير در نظر گرفته شدهطبق سيستم 
���� � 37.7601ij°																���� � 1.5����  
���� � 1.5 ∗ ����																						���� � 134.490oi�.A° 
���� � 134.4901i�.A°											��p� � 80.41850oi�.A°	
���� � 37.7601ij°																	r � 0.98	
���� � 1001is°																						 � 20° 
���� � 2001is°																									 
��� � 1.00926 5 t0.03877	%�u* 
��� � 0.94314 5 t0.18439	%�u*	
VASH=15kV                       L=300km 
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  ي تريپ دوده): فلوچارت توليد مح5( شكل

 dو  a ،b ،cمحدوده چهارضلعي تريپ رله را با چهار خط مرزي 

هاي باال، راست، پايين و چپ محدوده  مرزكنيم كه به ترتيب  مشخص مي

هاي گوناگون  مقاومت ،ي تريپ محدوده نبدست آورد برايتريپ هستند. 

و  زير در نظر گرفته شده صورتبه  اخط هاي مختلف مكان خطا و

  :استسازي شده  شبيه

a : c7 خط � 0 5 100Ω	, x0;yzr � %80   

b c7 :خط � 100Ω	, x0;yzr � 0 5%80  

c  c7 :خط � 0 5 200Ω	, x0;yzr � %0 

d c7 :ط خ � 0Ω	, x0;yzr � 0 5%80   

در يكي از خطوط انتقال به شدت روي عملكرد   UPFCحضور

) محدوده تريپ بدست 6شكل (گذارد.  ثير ميأتآن خط ي ديستانس  رله

آمده براي رله ديستانس نصب شده بر روي خط انتقال اول در سمت 

به ازاي ) 1شكل (شده در  داده سيستم قدرت نشاندر  Wشين 

مشخصات ذكر شده براي سيستم و تغييرات مقاومت و مكان خطا به 

براي حضور تريپ  حدودهاين م. نشان داده است )6( ر شكلصورت فوق د

UPFC و به ازايانتقال  ر وسط خطد e}~�5/0= re}� استبدست آمده 

نسبت به  UPFC) درصد ولتاژ تزريقي شاخه سري 3طبق رابطه ( rكه 

VAS2 و ،θ .زاويه آن برحسب راديان است  

در  UPFC در مواردي كهشود،  همانطور كه در اين شكل ديده مي

مطابق ي تريپ بدست مي آيد.  دو محدوده ،داردانتقال قرار  وسط خط

 UPFCاز  براي حالتي است كه خطا قبل ها محدوده شكل، يكي از اين

 كه خطا بعد ازحالتي است براي  ديگري  رخ داده باشد و محدوده

UPFC خ داده باشدر.  

  

 وسطنصب شده در  UPFCو ���� =����5/0: مشخصه تريپ به ازاي)6( شكل

  خط

  
نصب شده در ابتداي  UPFCو ���� =����5/0: مشخصه تريپ به ازاي )7( شكل

  خط

  

از خطا هميشه بعد ، قرار دارد ابتداي خطدر  UPFC زماني كه

UPFC محدوده ي تريپ داريم كه  تنها يك محدوده ، لذادهد رخ مي

در  UPFC زماني كه. نشان داده شده است )7( در شكلبدست آمده 

. دهد رخ مي UPFC هميشه خطا قبل از ،انتهاي خط قرار داشته باشد

 ) نشان داده شده8( در شكلمحدوده تريپ بدست آمده براي اين حالت 

  .است

ي سري نقش مهمي در كنترل سيستم  ي ولتاژ شاخه تغيير در دامنه

در نتيجه تاثير منفي روي  .دارد انتقالو تبادل ولتاژ مورد نياز با خط 

است كه  الزمپس  .امپدانس ديده شده توسط رله ي ديستانس مي گذارد

تاثير اين تغييرات در ايجاد يك UPFC با تغيير در پارامترهاي 

  .ي تريپ جديد جهت عملكرد صحيح رله اعمال شود محدوده

، rسري، با تغيير پارامتر  ي شاخهي ولتاژ  ) تغيير در دامنه9شكل (

  وسط خط باشد را نشان مي دهد. همان گونه كه  UPFCدر حالتي كه 
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فتن اطالعات همه واحدها و تخمين گر

 ي بادي امپدانس معادل از سمت مزرعه

ي تريپ با استفاده از  محدوده توليد

  )28) و (27)، (26روابط (

(Ω) 
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) 

(Ω) 
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در انتهاي خط نصب  UPFC و ����= ����5/0مشخصه تريپ به ازاي :)8( شكل

  شده

  
براي  rوسط خط به ازاي مقادير متفاوت   UPFCي تريپ در محدوده :)9( شكل

  UPFCو بعد از UPFC  خطاهاي قبل از

ي  ي ولتاژ شاخه ) نشان داده شده تغييرات دامنه9در شكل (

تغييري در منحني امپدانسي بدست آمده براي خطاهاي   UPFCسري

كه براي خطاهاي جلوي  كند. در حالي ايجاد نمي UPFC قبل از

UPFC شود، زيرا افزايش  اين تغييرات باعث تغيير منحني امپدانسي مي

باعث افزايش امپدانس ظاهري ديده  UPFCي سري  ي ولتاژ شاخه دامنه

  شود. شده توسط رله مي

بنا به نياز كه  ،نيزUPFC سري  ي شاخهي ولتاژ  غيير در زاويهت

كه اگر محدوده تريپ رله با تغيير آن ممكن است رخ دهد، كاركرد شبكه 

ي ديستانس در هنگام  تواند باعث اشتباه رله اصالح نشود، مي

شود. منحني تريپ مناسب به ازاي اين تغييرات  گيري براي تريپ  تصميم

سازي بدست آمده و در  وسط خط قرار دارد، از شبيه UPFCدر حاليكه 

حني امپدانسي بدست . ضمن اينكه من) نشان داده شده است10شكل (

  بدون تغيير مانده است. UPFCآمده براي خطاهاي قبل از 

  
) براي θ=π/4و   θ=π/2( θي تريپ به ازاي مقادير متفاوت  : محدوده)10( شكل

UPFC براي خطاهاي قبل از وسط خط UPFC  خطاهاي بعد از وUPFC  

  

  
 در ابتداي UPFCبراي   rازاي مقادير متفاوتبه ي تريپ  ): محدوده11شكل (

  خط

  

در اول خط قرار دارد نيز بديهي است كه  UPFCدر شرايطي كه 

 ي سري اين عنصر باعث اشتباه در تغيير در دامنه و فاز ولتاژ شاخه

پس نياز است منحني امپدانسي  .شود عملكرد رله هاي ديستانس مي

 )12(و  )11( هاي در شكلكه متناسب با اين تغييرات تنطيم شود 

در  .غييرات نشان داده شده استتمناسب به ازاي اين امپدانسي  منحني

باعث افزايش  UPFCي سري  ي ولتاژ شاخه افزايش دامنه اين حالت نيز

ي ولتاژ  و با كنترل زاويه شود امپدانس ظاهري ديده شده توسط رله مي

توان به رفتاري  ميتزريقي در مواردي كه بر جريان خط عمود باشد، 

شبيه يك خازن سري يا راكتور سري از اين عنصر دست يافت و در خط 

  انتقال توان راكتيو توليد يا جذب نمود.
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) براي =π/4 θو  θ=π/2( θي تريپ به ازاي مقادير متفاوت  محدوده :)12شكل(

UPFC خط در ابتداي  

 گيري نتيجه - 4

شبكه و تغيير در پارامترهاي اين عنصر  مختلفدر نقاط  UPFCوجود 

در تخمين مكان خطاي ديده  ديستانسي  تاثير بسزايي در اشتباه رله

در  UPFCي ديستانس در حالت حضور  جهت تنظيم رلهشده دارد. 

انجام هاي  سازي با توجه به شبيه. باشد شبكه نياز به يك طرح تطبيقي مي

پيشنهادي تنظيم تطبيقي روش شود  شده در اين مقاله مالحظه مي

 رهايتواند روشي موثر و كارا جهت پوشش دادن تغييرات پارامت مي

UPFC جلوگيري از عملكرد باشد كه سبب  رله امپدانسيشخصه در م

. روش ارائه شده در مورد شود در اين شرايط ميهاي ديستانس  رلهاشتباه 

توان اين  مي خطاي اتصال كوتاه از نوع تك فاز به زمين بررسي شده و

  .روش را در مورد خطاهاي ديگر نيز تعميم داد
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