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 چکیده 

های توزیع پرداخته شد و ضمن اشاره به نحوه عملکرد های حفاظتی شبکهدر این مقاله، به بیان سیستم

شود. همچنین به مشکالت حفاظتی و کیفیت ولتاژ و جریان در آنها به فلسفه هماهنگی آنها نیز اشاره می

شود. به منظور درک های حفاظتی اشاره میبر روی عملکرد سیستمحضور منابع تولید پراکنده و تاثیر آن 

تاثیر منابع تولید پراکنده بر جریان  مقالهدر این بهتر مشکالت حفاظتی ناشی از منابع تولید پراکنده، 

با استفاده از نرم افزار  IEEEباسه ، 13اتصال کوتاه و تغییر سطح اتصال کوتاه در سیستم آزمایشی

EMTP های خطا در چند نقطه متفاوت و برای منابع مختلف پراکنده در حاالت د. جریانبررسی ش

ن را میتک فاز به ز و هایی سه فازای بررسی شد. این بررسی انواع مختلف عیبمتصل به شبکه و جزیره

بر های خطا در شرایط مختلف و نیز تاثیر منابع مبتنی ی کامل بین جریانگیرد. بعالوه، مقایسهدربرمی

ژنراتور سنکرون و ژنراتور القایی بررسی شد. تغییرات ولتاژ خطا و مشکالت ناشی از تزریق جریان بر روی 

  عملکرد رله دیستانس نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

 ای.رله اضافه جریان، منابع تولید پراکنده، شبکه توزیع، اعوجاج، شبکه جزیرهواژگان کلیدی:              
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 مقدمه 

 

ها با فرض های اضافه جریان استوار شده است. اساس عملکرد این رلههای توزیع بر اساس رلهحفاظت اصلی بر روی شبکه

های اضافه جریان در صورت اینکه جریان عبوری آنها از تفاوت عمده میان خطای شبکه و جریان عادی بار در شبکه است. رله

ها نیز بر اساس جریان عبوری از آن در شرایط خطا مان قطع را صادر خواهند کرد. زمان قطع رلهمقدار آستانه بیشتر باشد، فر

شود. این مقادیر با توجه به نوع های اضافه جریان دو سری جریان حداقل و حداکثر برای خطا داده میاست. برای تنظیمات رله

ها و با فرض عملکرد بدون تاخیر برای اساس این جریان. بر [3-1]شوندخطا و حداکثر و حداقل مقاومت زمین مشخص می

شود. هدف از ایجاد این هماهنگی جلوگیری از قطع قسمت های متوالی ایجاد میهای انتهایی فیدر هماهنگی زمانی بین رلهرله

دارای مشکالت های حلقوی اضافی از سیستم قدرت است تا حداقل بار ناشی از خطا از شبکه جدا گردد. هماهنگی در شبکه

 بنا بر این است که شبکه شعاعی خواهد بود. مقالهبیشتری نیز است. در این 

( راه حلی نهایی برای موانع مختلف زیست محیطی، سیاسی و اقتصادی محسوب می شود و امروزه DGتولید پراکنده )

در شبکه  DGدارد. افزایش سریع نفوذ  نقش حیاتی برای بهبود پروفایل های ولتاژ در شبکه های سیستم های قدرت الکتریکی

های توزیع به تحلیل فنی نیاز دارد تا تاثیر آن تعیین شود. اینکار تاکید ارزیابی ارتباط قوی برای نصب است تا اطمینان حاصل 

-یستماستفاده از منابع تولید پراکنده سه اثر منفی بر روی س. های توزیع حاصل خواهد شدشود که کار مطمئن هموار شبکه

های حفاظتی دارند. مورد اول به تغییر در سطح میزان جریان اتصال کوتاه شبکه دارد. به این صورت که وقتی خطایی اتفاق 

تواند باعث تغییر ناشی از جریان منبع پراکنده میکنند. میدر شبکه جاری  راافتد منابع تولید پراکنده مقداری جریان خطا می

کند )معادالت زمان ها به یک مقدار تغییر نمیکردن رله ها گردد و چون زمان سریع عملرله تر عمل کردن برخی ازسریع

ها بار دهند. در این شرایط ممکن است که رلهها هماهنگی خود را از دست میها بشدت غیر خطی است(، رلهعملکرد رله

و احتمال برقدار ماندن شبکه بعد از قطع فیدر اصلی بیشتری را قطع نمایند. مورد دوم مربوط به تغییر جهت جریان در شبکه 

های جریان در خالف جهت جریان فیدر اصلی در شبکه حرکت کند لزوم استفاده از رله ستاست. در این شرایط چون ممکن ا

بع نیز شود از طرفی هم قطع فیدر اصلی برای شروع پروسه تعمیرات کافی نخواهد بود و باید تمامی منادار احساس میجهت

-های موجود در شبکهقطع گردند. مورد سوم مربوط به اعوجاج جریان یا ولتاژ ناشی از منابع تولید پراکنده است. بسیاری از رله

های امروزی دیجیتال هستند و به شکل ولتاژ و جریان حساسیت دارند. در صورتی که به علت اعوجاج نقاط گذر از صفر و یا 

رودی تغییر کند امکان عملکرد اشتباه رله وجود دارد. اعوجاج منابع تولید پراکنده در حین خطا های وطیف فرکانسی سیگنال

 یابد.بشدت افزایش می

گردد. ها و تجهیزات حفاظتی در یک سیستم بر اساس حداکثر قدرت اتصال کوتاه در سیستم ارزیابی میقدرت کلید

ت قطع و اندازه تجهیزات است. حضور منابع تولید پراکنده باعث افزایش معموال اتصال کوتاه سه فاز متقارن اساس تعیین قدر
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یابد. یکی ها و سایر تجهیزات دارد لذا هزینه ارتقای شبکه افزایش میجریان اتصال کوتاه و به تبع آن افزایش قدرت قطع کلید

جی منابع تولید پراکنده است که خود روخ های جریان اتصال کوتاه دراز راهکارهای کاهش این هزینه استفاده از محدود کننده

 [.6-4]گرددباعث بروز بعضی مشکالت دیگر مانند افت ولتاژ یا افزایش تلفات سیستم می

شود. منابع های نیروی الکتریکی میی اتصال کوتاه یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باعث قطع موقت سیستمپدیده

ی تمایل به ایجاد  عیب اتصال کوتاه دارند. با این حال، تولید پراکنده ممکن است تاثیرات ولتاژ در سیستم های نیروی الکتریک

را در نظر می DGمنفی مثل تناقضات کار برای رفع عیب و تداخل با رله داشته باشند. بر این اساس، کارهایی که سطوح نفوذ 

 در حال انجام هستند.  گیرند در حال حاضر برای ایجاد هماهنگی بین تاثیرات مثبت و منفی

ها که بسیار یکی از اثرات هارمونیکشود. های قدرت باعث انتشار هارمونیک میمنابع تولید پراکنده و کلیدزنی در سیستم

باشد. وجود هرگونه اغتشاش ها و کنتاکتورها میباشد، اختالل در عملکرد تجهیزات حفاظتی از قبیل رلهمخرب نیز می

ژ و جریان شبکه قدرت در عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی مشکل ایجاد خواهد کرد. پاسخ این تجهیزات هارمونیکی در ولتا

حساسیت رله و همچنین در شرایط هارمونیکی عالوه بر به شرکت سازنده و نوع آن، به گوناگونی همان تجهیز نیز بستگی دارد. 

ها در عملکردعادی تجهیزات برخی از شرایط خاصی هارمونیک یابد. درها کاهش میکنتاکتورها با افزایش مرتبه هارمونیک

های اضافه جریان کار های سیستم حفاظتی زمین که با هم در کنار رلهباشند. یکی از این شرایط در رلهحفاظتی تاثیر گذار می

ها و عمل کردن این رلهآید. در شرایطی که بار مقادیر هارمونیک سوم قابل توجهی دارد ممکن است سبب کنند، پیش میمی

ها دچار اخالل ها که عملکرد آن ممکن است توسط هارمونیکدر نهایت تریپ کردن مدار شکن اصلی بشود. نوعی دیگری از رله

زمانی است که بخشی از توان تولیدی سیستم قدرت حذف شده و در نتیجه  باشد. کاربرد این رلهگردد، رله زیر فرکانسی می

شوند تا در صورت وقوع این پدیده بار را از شبکه ها در فرکانس خاصی تنظیم مییابد. این رلهم کاهش میآن فرکانس سیست

. اگر به [7] گردندشمارند، تشکیل میهایی که تعداد گذر از صفر ولتاژ را میقطع کنند. بسیاری از فرکانس مترها از شمارنده

شود، از دو تا در یک پریود بیشتر شود، این ها حساب میط این شمارندهعلت وجود هارمونیک، تعداد عبور از صفر که توس

تجهیز در قرائت فرکانس با اشکال مواجه خواهد شد و در صورت افت فرکانس بار را قطع نخواهد کرد.  یکی از مهمترین اثرات 

 یهاکنند. در صورت وجود فرکانسمی گیری امپدانس عملها با اندازهباشد. این رلههای امپدانسی میها در رلههارمونیک

 .[8]باشدهارمونیکی، امپدانس قرائت شده توسط تجهیز اشتباه خواهد بود که نتیجه آن عدم عملکرد صحیح تجهیز می

 هاروش این از برخی .است شده ارائه توزیع حفاظت سیستم بر پراکندهتولید منابع اثرات با مقابله برای هاییروش تاکنون

 و هامدارشکن با پایین قدرت با فیوزها و هامدارشکن تعویض و میکروپروسسوری و سیستم تطبیقی از استفاده رب مبتنی

 توزیع حفاظت سیستم بر پراکنده تولید اثر با مقابله برای حفاظت دیستانس از استفاده یا و باشد،می باال قدرت با فیوزهای

 منابع اگر .[11-9]باشندمی زیاد و اجرای سازیپیاده هزینه دارای و پیچیده هاروش این است، مشخص که گونههمان است. اما

 شوند، وارد مدار دوباره زمانی تاخیر یک از پس و شده جدا سیستم از حفاظتی تجهیزات عملکرد از قبل و بسرعت پراکندهتولید

 فلیکر و ولتاژ ناپایداری نظیر مشکالتی توزیع، سیستم از پراکنده تولید منابع قطع با اما شود.می حداقل پراکنده تولید منبع اثر

به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر روی سطح اتصال کوتاه پرداخته خواهد شد و  مقاله. در این [12]شوندمی پدیدار

اثیر منابع روی های خطا بررسی خواهد شد. سپس تای و اندازه اعوجاجتغییرات جریان اتصال کوتاه نیز در دو حالت جزیره

 .جریان و تغییر امپدانس دیده شده بررسی خواهد شدهای اضافهعملکرد رله
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 بیان مساله

 از استفاده جدید، قالب به سنتی شکل از ساختار تغییر نیز و آنها بهینه سازی منظور به قدرت های سیستم ساختار تغییر با

 روی بر منفی تبعات است، ممکن مزیت هایشان کنار در پراکنده تولید منابع این .دارد پذیریانکارنا اهمیت پراکنده تولید

 طورباشد. بهمی توزیع های شبکه حفاظتی سیستم بر پراکنده تولید منابع اثر منفی، تبعات این از یکی .باشند داشته سیستم

 در اند،شده طراحی پراکنده تولید منابع حضور بدون توزیع سیستم برای که فیوزهای و حفاظتی های ها رلهمدارشکن کلی

 کاهش باعث موضوع این و کرد نخواهند عمل بدرستی کوتاه اتصال جریان سطح تغییر بدلیل پراکنده تولید منابع هنگام حضور

-می خطا کردن طرف بر برای که باشد می زیادی اجزای شامل حفاظتی سیستم دیگر طرف شود. ازمی سیستم ایمنی درجه

 اساس بر سیستم طراحی پروسه طول در اجزا این سازی اینرو هماهنگ از باشد. برقرار الزم هماهنگی ها آن بین بایستی

 از پس بنابراین یابد،می افزایش در سیستم خطا جریان پراکنده تولید منابع نصب هنگام گیرد. می انجام کوتاه اتصال محاسبات

 شوند.  هماهنگ و تعویض مجددا حفاظتی مسیست اجزای از بعضی بایستی می پراکنده تولید منابع نصب

پراکنده تغییر در پخش بار سیستم و افزایش سطح اتصال کوتاه است که باعث تغییر در مشکل دیگر در استفاده از منابع تولید

منابع  های ناشی ازگردد. مشکل عمده سوم نیز مربوط به بحث هارمونیکهای قدرت و توان نامی سایر تجهیزات میاندازه کلید

تواند منجر به تشدید فرورزونانس شود. دلیل اصلی این پدیده وجود تولید پراکنده در شرایط عادی و در حین خطا است که می

شوند. افزایش محتوای های موجود تشدید میها و یا کابلهای گوناگون در شبکه است که با سلف ترانسفورمرها و خازنکابل

تر مسایل ذکر شده پرداخته خواهد شد شود. در این فصل به بررسی دقیقمال تشدید ناخواسته میهارمونیکی باعث افزایش احت

 های بهبود امنیت سیستم بررسی خواهد شد.و راهکار

 تاثیر جریان منابع تولید پراکنده بر روی تحفاظت مبتنی بر اضافه جریان 

لی در برخی موارد برای تشخیص مکان خطا و یا دالیل است و اضافه جریانحفاظت اصلی در خطوط توزیع بر عهده حفاظت 

بخش به مشکالت رله دیستانس در حضور منایع تولید پراکنده پرداخته  نگردد. در ایدیگر از رله دیستانس نیز استفاده می

 خواهد شد.

 های اضافه جریانتاثیر جریان منابع تولید پراکنده بر روی تنظیمات رله 

جریان خطای  DGست یکسانی تغذیه شوند و خطا در یکی از دو فیدر اتفاق بیافتـد، چـون واحـد وقتی دو فیدر از باس پ

مربوط به نقطه اتصالی را از طریق باس تغذیه می کند، این امکان وجـود دارد کـه جریـان اندازه گیری شده در ابتدای فیدر 

DGکلـی منجـر به قطع  غیر ضروری فیدر حاوی  ، از تنظیمات مجاز تریپ رله تجاوز نماید. این مفهوم به طورDG  شده و در

واقع شـده در نزدیکـی پسـت )یـا هـر دو(، ممکن است  DGنسبتا قدرتمند با نقطه اتصالی یا واحد  DGنتیجه یک واحد 

 .منجر به این نوع مشکالت شود. معموال می توان با تنظیمات مناسب رله از ایـن مشـکل اجتنـاب کرد

 ها و بازبستریان منابع تولید پراکنده بر روی ناحیه عملکردی رلهتاثیر ج 

یک مشکل اساسی که ممکن است اتفاق افتد کور شدن حفاظت است که باعث کاهش محدوده تحـت پوشش رله می گردد. به 

ان اتصالی کم ، عبارت دیگر، حفاظت به بخش های خاصی از شبکه ، در عمل دور از پست های تغذیـه یا در خطاهایی با جری

در جـایی بـین رلـه تغذیـه و نقطه اتصالی نصـب مـی شـود. در طـی خطـا، واحـد  DGوابسته نخواهد بود. در این مورد واحد 
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DG در ایـن حالـت امپدانس های اتصال کوتاه بین پست و [13] جریـان خطـا را تغذیـه مـی نمایـد .DG  و بین خطـا و

DG اهش جریـان خطـای اندازه گیری شده در رله شود که این موضوع خصوصا برای خطا با مقاومـت ممکـن اسـت باعـث کـ

 هـای زیـاد و خطاهـای دو فـاز در قسمت انتهایی فیدر رخ خواهد داد.

که در فیدر  DGزمانی که بازبست های اتوماتیک سریع در شبکه بکار مـی رونـد، اتفـاق بیافتد. در ابتدا پست تغذیه و 

ممکن است  DGکسانی قرار دارند، هر دو، نقطه خطا را تغذیـه مـی نماینـد. در مدت زمان مرده مراحل بازبست، واحد ی

متصل به شبکه باقی بمانـد، بنـابراین آن ولتـاژ را در شبکه حفظ می کند. معموال جریان یک نیروگاه کوچک برای تریپ 

لی کوچک است . بنابراین قوس همچنان در نقطه اتصالی بعد از بازبست ، خیDGحفاظـت اضـافه جریـان در نقطـه اتصـال 

باشند،  DGاگر این تجهیزات، پایین دست آخرین  باقی می ماند. این منجـر بـه خطا در بازبست و یک خطای دائم می شود.

افـزایش یافتـه ناشـی از  هرگز جریان خطـای مربـوط بـه یـک خطای باالدست را نخواهند دید و اگر بتوانند جریان خطـای

را تحمـل نمایند، مشکلی برای هماهنگی آن وجود نخواهد داشت. اگر این تجهیزات ، جریان خطای مربوط به  DGتزریـق 

 خطاهای باالدست را نیـز ببیننـد، دو امکـان وجود دارد:  

االدسـت ببیننـد، هماهنگی از دست اگر آن ها جریان خطای یکسانی را برای یک خطای پـایین دسـت و یـک خطـای ب -

 خواهد رفت .  

اگر آن ها جریان متفاوتی را برای یک خطای پایین دست و باالدست ببینند، حاشیه ای برای ارزشمند ماندن هماهنگی  -

 وجود دارد.

ی ماند. بنابراین اگر اختالف در جریان های خطا دیده شـده توسـط تجهیـزات بیشـتر از حاشـیه باشد، هماهنگی برقرار م 

 بـه محـل خطـا بیشـتر باشـد، احتمال برقرار ماندن هماهنگی بیشتر خواهد بود.   DGدر این مورد، هرچه میزان تزریق 

( یک فیدر ساده توزیع سنتی به همراه ادوات حفاظتی آن به منظور بررسی فلسفه هماهنگی ادواتی مانند 1در شکل )

 شود:حالت در نظر گرفته می 4ها رله، نمایش داده شده است. برای ارزیابی هماهنگی -بازبست و رله-فیوز، فیوز-فیوز

 وجود دارد. 1: در این حالت منبع تولید پراکنده شماره یک و خطای شماره 1حالت -

 وجود دارد. 2: در این حالت منبع تولید پراکنده شماره یک و خطای شماره 2حالت -

 وجود دارد. 1اکنده شماره دو و خطای شماره : در این حالت منبع تولید پر3حالت -

 وجود دارد. 2: در این حالت منبع تولید پراکنده شماره دو و خطای شماره 4حالت -

 S(I(و جریان پست  I)DG )DGجمع برداری جریان خطای ، جریان خطای دیده شده توسط فیوز برابر با حاصل1در حالت 

گذرا، خطا  دست بازبست قرار گیرند و در صورت رخداددر پائین DGخطا و  است. این بدین معناست که در صورتی که محل

شود و بازبست قادر نیست این خطا را برطرف نماید. در این حالت، جریان خطای تغذیه می DGمحل خطا همواره توسط 

 . R=IS(I(عبوری از پست توزیع و بازبست یکسان است 

کند. به هنگام وقوع خطا، فیوز باید قبل از بازبست عمل قطع را انجام دهد. یجریان معکوس از بازبست عبور م 2در حالت 

 ای انتخاب شود که بازبست قادر به دیدن خطای جریان معکوس نباشد.نیز باید به گونه DGبنابراین سایز 

شود. در نتیجه  تواند منجر به افزایش ماکزیمم جریان اتصال کوتاهو پست می DGتغذیه خطا توسط جریان  3در حالت 

محدود حفاظتی تغییر خواهد کرد و امکان بهم خوردن توالی عملکرد فیوز و بازبست در هنگام وقوع خطا وجود خواهد داشت. 

و  DG )DG(Iدر این حالت جریان خطای دیده شده توسط فیوز و بازبست یکسان و برابر حاصلجمع برداری جریان خطای 

 است.  S(I(جریان پست 
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 سیستم نمونه برای بررسی هماهنگی تجهزات :1شکل 

 

نیز بازبست جریان خطا را نخواهد دید و از نظر هماهنگی حفاظتی تأثیری بر هماهنگی سیستم موجود  4در حالت 

 نخواهند داشت. 

هماهنگی حفاظتی موجود از بین خواهد  3و  2، 1های توان نتیجه گرفت که فقط در حالتحالت فوق می 4با بررسی 

بیند، باید فت و باید مورد بررسی قرار گیرند. البته شایان ذکر است که در مواردی که المان حفاظتی جمع دو جریان را میر

هائی از جمله حلتوجه شود که این جریان در محدوده عملکرد هر المان قرار گیرد. اگرچه برای حل چنین مسائلی در شبکه راه

های ناشی از این تغییرات و تنظیمات جدید ییر تنظیمات شبکه ارائه شده است. اما هزینهدار و تغهای جهتاستفاده از رله

تواند باعث عدم دستیابی به فواید استفاده از تولیدات پراکنده شود. در بخش بعد این سیستم نمونه روی یک سیستم واقعی می

تر بررسی خواهد شد تا بهتر بتوان تاثیر جریان خطا را تعمییم داده خواهد شد و میزان تغییرات جریان در روی سیستم واقعی

 ها بررسی نمود.بر هماهنگی

های انتهایی، که به ازای به وجود آمدن خطا فلسفه حفاظت در این جا این است که به ازای ماکزیمم جریان خطا در باس

 CTIل به اندازه یک فاصله زمانی که به های نزدیکتر به ابتدای خط )حداقدهد، زمان عملکردرلهدر باس آخر فیدر رخ می

شوند. طبیعت منحنی رله جریان زیاد معکوس بدین گونه است که اگر به ازای جریان معروف است( با هم هماهنگ می

 های کمتر نیز با هم هماهنگ خواهند بود.ماکزیمم با هم هماهنگ باشند، به ازای جریان

ها است زیرا اوال جهت جریان خطا در صورتی که منبع د پراکنده در هماهنگی رلهبیشترین مشکالت ناشی از حضور منابع تولی

شود. برای کند که باعث عملکرد رله برای خطاهای پشت سر آن نیز میپراکنده در انتهای فیدر نصب شود، تغییر میتولید

کنند استفاده کرد. مشکل دوم نیز به این امر میدار که از سیگنال ولتاژ نیز استفاده های جهتچنینی باید از رلههای اینشبکه

ها متفاوت باشد یا میزان آن بیشتر از مقداری (، جریان خطای عبوری از رله1شود که ممکن است مانند مثال شکل )مربوط می

 اند.ها برای آن تنظیم شدهباشد که رله

شود. فلسفه عملکرد در وسط یک فیوز حفاظت می(، فیدر تغذیه بار ت1با در نظر گرفتن فیوز یک و بازبست در شکل )

اینجا این است که فیوز باید فقط به ازای خطاهای ماندگار عمل کند، برای خطاهای گذرا بازبست باید مدار را به وسیله عملکرد 

ذرا قطع سریع خود قطع کند و به خطا فرصت از بین رفتن را بدهد. بدین ترتیب فیدر تغذیه بار به ازای همه خطاهای گ
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است.  DGشود. همچنین عملکرد مد آهسته بازبست حفاظت پشتیبان فیوز است. نحوه هماهنگی با فرض عدم حضور نمی

منحنی عملکرد سریع بازبست زیر منحنی فیوز قرار گرفته  FminIو  FmaxIشود، بین ( مشاهده می2گونه که در شکل )همان

باشد می F-F-S-Sکند. یک نوع توالی عملکرد بازبست تری نسبت به زمان ذوب فیوز عمل میاست، لذا بازبست در زمان کوتاه

(F  نشانه عملکرد سریع وS اگر خطا گذرا باشد قبل از بسته شدن بازبست .)در دومین عملکرد  نشانه عملکرد با تأخیر است

( 2رود و اگر از بین نرفت، خطا دائمی است و در این حالت فیوز باید عمل کند. همچنین در شکل )سریع آن از بین می

تر از منحنی عملکرد کند بازبست  قرار دارد. لذا برای پایین FminIو  FmaxIمشخص است که منحنی فیوز در فاصله بین 

کند و اگر فیوز عمل نکرد، بازبست از آن پشتیبانی کرده و مدار را عملکرد کند بازبست عمل میخطاهای دائمی، فیوز قبل از 

ماند که جریان ناشی از  ( مشخص است که در صورتی هماهنگی بین تجهیزات باقی می2( و )1های )قطع خواهد کرد. از شکل

 منبع تولید پراکنده باعث تغییر زیاد در عملکرد تجهیزات نشود.

بر روی فیدر به این معنی است که منابع مختلفی برای تغذیه جریان خطا به وجود آمده است و فلسفه  DGور حض

، جریان خطا را در مدت DGمحقق نخواهد شد. در این شرایط واحدهای  عملکردی بازبست که در بخش قبل به آن اشاره شد،

شود و به وسیله بازبست از بین ین وسیله تبدیل به خطای دائمی میکنند و لذا خطای گذرا بدزمان باز بودن بازبست تأمین می

تواند باعث بازبست غیرسنکرون نیز بشود که در این فصل به این می DGرود. عالوه بر جلوگیری از بازبست موفق، حضور نمی

نی به هیچ وجه قابل توجیه نیست نظر فنظر اقتصادی و چه از نقطهشود. به هر حال، این مشکل چه از نقطهمسأله پرداخته نمی

 و باعث کاهش شدید قابلیت اطمینان سیستم خواهد شد.

 

 

 های بازبست سریع و کند و منحنی فیوزمنحنی: 2شکل 

 گیری امپدانستاثیر جریان منابع تولید پراکنده بر روی تحفاظت مبتنی بر انداره 

اتفاق افتاده  Infeedه وسیله بیش از یک منبع تغذیه شود اثر چنانچه قسمتی از امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس، ب

HL( کل امپدانس مسیر رله تا محل خطا برابر 3است. مثالً در شکل ) ZZ   است. بخشHZ  از این امپدانس توسط بیش از

گردد. رله نیز تغذیه می HIریان خطا از طریق جریان شود. همان طور که در این شکل مشخص است، جیک منبع تغذیه می
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 Fرا پوشش دهد. در صورتی که خطای بدون مقاومتی در نقطه  Fای تنظیم شده که خطاهای آن سوی نقطه به گونه Gباس 

 ( خواهد بود.3به صورت رابطه ) Gرخ دهد، ولتاژ رله 

HHGLGG ZIIZIV )(                                                                                )1(           

 ( خواهد بود.2را در اختیار دارد امپدانس مشاهده شده در این رله برابر رابطه ) GIتنها جریان  Gدر حالی که رله 
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 گیری شده توسط رله دیستانسروی امپدانس اندازه Infeedاثر  :3شکل 

 

نباشد( هر دو امپدانس دیده شده  Infeedبرابر صفر باشد )یعنی  HIبا مقایسه امپدانس واقعی و امپدانس دیده شده، اگر       

شود. یابد و از مقدار واقعی بزرگتر میامپدانس دیده شده افزایش می Infeedو واقعی با هم برابر خواهند بود. با افزایش جریان 

نماید. اما برد رله یابد. یعنی رله قسمت کوچکتری از خط را در این حالت حفاظت میبنابراین برد رله دیستانس کاهش می

با تغییر شرایط سیستم  Infeedاد. اثر نخواهد شد، زیرا نواحی دوم و سوم عمل پوشش را انجام خواهند د LZهیچگاه کمتر از 

 در حال تغییر است و امپدانس دیده شده ممکن است تحت شرایط ماکزیمم یا مینیمم بار سیستم، حداکثر شود. 

تواند برای واحد زمین رله صادق باشد. برای مطالبی که در قسمت قبل برای واحد فاز رله دیستانس مطرح شد، نمی      

 باشد.( می4به صورت رابطه ) Aریان عملکرد رله برای فاز واحدهای زمین، ج
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HI  0وI   مقادیر جریان فاز و جریان ترتیب صفر ترمینالH و ،GI 0وI  نیز جریان فاز و جریان مؤلفه ترتیب صفر محل رله
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 حساسیت در مقابل اثر مقاومت خطا 

در طراحی رله دیستانس، فرض بر این است که هنگام بروز اتصال کوتاه، مقاومت مسیر خطا برابر صفر است. در حقیقت، زمانی 

شود. اما خطاهای تکفاز به زمین، مسیر عبور های دو فاز ایجاد میای بین هادیدهد، تنها جرقهز به فاز رخ میکه خطاهای فا

 کند.جریان خطا را از هادی خط به زمین از طریق درخت، تیر، آسفالت و ... برقرار می

مل مقاومت خود جرقه و مقاومت باشد که این مقاومت شادر تمام موارد ذکر شده مسیر خطا دارای مقاومت می      

مسیری است که از طریق آن جریان خطا به سمت زمین در حال عبور است. مقاومت مسیر خطا در طول زمانی که خطا رخ 

باشد. در لحظات اهم متغیر است. اما مقاومت جرقه در هر لحظه در حال تغییر می 50الی  5داده است عددی ثابت بوده و بین 

مقاومت خطا باعث بوجود آمدن  یابد.، مقاومت جرقه قابل صرف نظر کردن است ولی با گذشت زمان افزایش میاولیه بروز خطا

 شود که موجب عملکرد نادرست رله دیستانس خواهد شد.خطایی در محاسبه فاصله محل اتصالی می

 سازی و بررسی نتایجشبیه

باسه ، 13ل کوتاه و تغییر سطح اتصال کوتاه در سیستم آزمایشیدر این مقاله تاثیر منابع تولید پراکنده بر جریان اتصا

IEEE  با استفاده از نرم افزارEMTP های خطا در چند نقطه متفاوت و برای منابع مختلف پراکنده در بررسی شد. جریان

به  سه فاز به هم و( و LGن )میای بررسی شد. این بررسی انواع مختلف عیب های تک فاز به زحاالت متصل به شبکه و جزیره

های خطا در شرایط مختلف و نیز تاثیر منابع مبتنی بر ی کامل بین جریانگیرد. بعالوه، مقایسه( را دربرمیLLLGزمین )

ژنراتور سنکرون و ژنراتور القایی بررسی شد. تغییرات ولتاژ خطا و مشکالت ناشی از تزریق جریان بر روی عملکرد رله دیستانس 

ی قرار گرفت. برای اینکه تاثیر منابع تولید پراکنده به خوبی محسوس باشد از منابع با توان باال استفاده شده نیز مورد بررس

 است.

 سازیسیستم شبیه 

باس  13های مختلف شبکه از سیستم تست استاندارد برای داشتن میزان جریان خطاها  و نیز وابستگی مدار معادل به خطا

دهد. ژنراتور ها را نشان می( نیز اطالعات فیدر1-4دهد. جدول )سیستم تست مذکور را نشان می (4استفاده شده است. شکل )

-نصب شده است که می 680وصل شده است. ژنراتور سنکرون با توان باالیی نیز در باس شماره   646القایی در باس شماره

 قرار داده شده است. 675ز در باس مجاور ژنراتور القایی و باس کننده نیتواند به طور تقریبی تمامی بارها را تغدیه نماید. جبران

رخ  692و سپس در پشت ریکلوزر و در باس  645قرار دارد.خطاها در باس 671و  692ریکلوزر در سیستم نمونه بین باس 

 های خطا بررسی شوند. دهند تا جریان عبوری از ریکلوزر با جریانمی

های اضافه صل سوم برای مطالعه جریان خطای منابع تولید پراکنده و تاثیر آن بر حفاظتبا توجه به مطالب ذکر شده در ف

و  645های جریان، دیستانس و توان تجهیزات چندین سناریو با شرایط مختلف مورد توجه قرار گرفته است. خطاها در باس

 ارتند از:های در نظر گرفته شده در این مقاله عباند. سناریودر نظر گرفته شده 692

 بار در سیستم متصل به شبکهسناریو اول: سیستم بدون خطا و تاثیر جریان منابع در پخش

 در حالت متصل به شبکه 692: خطا در باس دومسناریو 

 ایدر حالت جزیره 692: خطا در باس سومسناریو 

 بدون حضور ژنراتور بادی 645: ولتاژ، جریان و مقاومت خطا در باس چهارمسناریو 
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 با حضور ژنراتور بادی 645: ولتاژ، جریان و مقاومت خطا در باس پنجمسناریو 

 

 
 سیستم تست نمونه :4شکل 

 

ها جریان تزریقی منابع تولید پراکنده به شبکه، جریان خطوط در قبل و بعد از خطا و نیز اعوجاج هارمونیکی سازیدر این شبیه

 پنجمو  چهارمهای اضافه جریان و سناریو مربوط به بررسی عملکرد رله سومل تا های اوهای خطا ارایه شده است. سناریوجریان

تغییرات جریان خطا و به تبع آن مشکالت حفاظتی در اثر  سومهای اول تا در سناریو مربوط به عملکرد رله دیستانس است.

ان خطوط اثر تزریق جریان را به خوبی نشان تغییر جریان قابل درک خواهد بود و در دو سناریو آخر نیز تغییر در ولتاژ و جری

خواهد داد تا مشکل رله دیستانس با منابع تولید پراکنده قابل درک باشد. تمامی خطاهایی که جنبه مقایسه دارند از لحاظ نوع 

ند و بعد از اندازی نرم هستدر این مقاله فرض شده است که ژنراتور های بادی دارای سیستم راه و مقاومت خطا یکسان هستند.

ها اند. در سناریو اول کلید زنیثانیه اعمال شده 2/0شوند. مدت خطا ها نیز برابر رسیدن به سرعت مناسب به شبکه متصل می

 نماید.ای عمل میسیستم در حضور منابع تولید پراکنده به صورت جزیره 5تا  2گیرند و بین ثانیه صورت می 5و  2در ثانیه 

ها با توجه به تعداد زیاد هستند. با توجه به اینکه ارایه شکل هارمونیک آمپرهای ارایه شده بر اساس ر شکلها دمقادیر جریان

ها مستخرج شدند، لذا میزان اعوجاج کل که از هارمونیکها دارای کیفیت مناسبی برای نمایش نمیپذیر نبود و شکلآنها امکان

به نرم  EMTPها مناسب باشد اطالعات بعد از اجرا در نرم افزار نمایش شکلشده است ارایه شده است. برای اینکه کیفیت 

 دقت شود در این حالت جهت جریان عوض شده است ولی اندازه آن تقریبا ثابت مانده است. اند.انتقال داده شده Matlabافزار 
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 : تغییرات جریان فیدر اصلی در لحظه وصل ژنراتور 5شکل 
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 یدر اصلی در لحظه وصل ژنراتور القایی: جریان ف6شکل 
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 : جریان فیدر توربین در لحظه قطع ژنراتور القایی7شکل 
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 : جریان ترانسفورمر در لحظه قطع ژنراتور سنکرون8شکل 
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: میزان اعوجاج جریان فیدر اصلی در لحظه وصل 9شکل 

 ژنراتور سنکرون در ثانیه دوم و ژنراتور القایی در ثانیه پنجم
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 )متصل به شبکه( 692: جریان خطا تکفاز در باس 10ل شک
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: جریان فیدر اصلی برای خطا تکفاز در ثانیه چهارم 11شکل 

 )متصل به شبکه(  692در باس 
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: جریان ژنراتور سنکرون برای خطا تکفاز در ثانیه 12شکل 

 )متصل به شبکه( 692چهارم در باس 
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انیه چهارم برای فیدر : اعوجاج جریان خطا تکفاز در ث13شکل 

 )متصل به شبکه( 692متصل به باس 
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 692: جریان خطا تکفاز در ثانیه چهارم در باس 14شکل 

 ای()جزیره

 

 

 

ای بسیار کمتر از حالت متصل به شبکه است. همچنین میزان شود جریان خطا در حالت جزیرهگونه که مشاهده میهمان

 ای بیشتر از حالت متصل به شبکه است.اعوجاج در حالت عادی شبکه جزیره
 

10^4 
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: جریان ژنراتور سنکرون برای خطا تکفاز در ثانیه 15شکل 

 ای()جزیره 692چهارم در باس 
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(. جریان ژنراتور القایی برای خطا تکفاز در ثانیه 16شکل )

 ای()جزیره 692چهارم در باس 
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چهارم به  (. اعوجاج جریان برای خطا تکفاز در ثانیه17شکل )

 ای()جزیره 692ثانیه در باس  2/0مدت 
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فاز متقارن با  3برای خطای  945: ولتاژ خطا در باس 18شکل 

 ثانیه بدون حضور توربین بادی 2/0زمان استقرار 
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فاز متقارن  3برای خطای  945(. جریان خطا در باس 19شکل )

 ثانیه بدون حضور توربین بادی 2/0با زمان استقرار 

 

2.9 2.95 3 3.05 3.1 3.15 3.2 3.25 3.3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

 
فاز متقارن با  3برای خطای  945: ولتاژ خطا در باس 20شکل 

 ثانیه با حضور توربین بادی 2/0زمان استقرار 
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 ثانیه با حضور توربین بادی 2/0فاز متقارن با زمان استقرار  3برای خطای  945: جریان خطا در باس 21شکل 

 

 رسد.اهم و نیز امپدانس خطوط ولتاژ به صفر نمی 5مت خطای ( با توجه به مقاو20( و )18های )الزم به ذکر است در شکل

 

 هاسازیتحلیل نتایج شبیه 

 آید:( نتایج زیر برای سیستم تست مطالعه شده بدست می21( تا )5های )با توجه به شکل

 ای است.کیفیت توان برای شبکه متصل به سیستم بسیار بهتر از حالت جزیره 

 تواند معیار خوبی برای کند که میقرار خطا در سیستم کیفیت توان کاهش پیدا میدر صورت بروز خطا و زمان است

 تشخیص خطا در حوزه فرکانس باشد.
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 تواند کمتر از جریان عادی خطوط در شرایط متصل به شبکه باشد.ای میحدود جریان خطا در شرایط جزیره 

 تواند در حد جریان تزریقی شبکه باالدستی باشد.ده میاندازه جریان تزریقی به اتصال کوتاه توسط منابع تولید پراکن 

 های حفاظتی معمول غیر قابل اعتماد هستند.هایی با منابع قوی تولید پراکنده عمال روشدر سیستم 

 دهد.برد و عملکرد رله دیستانس را تحت تاثیر قرار میوجود منابع تولید پراکنده ولتاژ در محل اتصال کوتاه را باال می 

 گیریجهنتی

های صورت گرفته های گذرای ناشی از این منابع و مرور پژوهشهای قبل مباحث پایه برای منابع تولید پراکنده، پدیدهدر فصل

های های حفاظتی شبکهدر مورد تاثیر منابع تولید پراکنده و یا گذراهای سیستم توزیع بررسی شد. سپس به بیان سیستم

ه به نحوه عملکرد آنها به فلسفه هماهنگی آنها نیز اشاره شد. در ادامه مقاله به مشکالت توزیع پرداخته شد و ضمن اشار

حفاظتی و کیفیت ولتاژ و جریان در حضور منابع تولید پراکنده اشاره شد. به منظور درک بهتر مشکالت حفاظتی ناشی از منابع 

ها بررسی و آنالیز شد. در این فصل سازیج شبیهتولید پراکنده، یک سیستم تست مناسب در نظر گرفته شد و سپس نتای

 شود.خالصه نتایج و پیشنهادات برای ادامه کار به صورت اجمالی بیان می

در این مطالعه پژوهشی نتایج قابل توجهی در مورد تاثیر منابع تولید پراکنده روی سطح اتصال کوتاه شبکه، عملکرد تجهیزات 

 مده نتایج بدست آمده عبارتند از:حفاظتی و کیفیت توان بدست آمد. ع

 یابد.سطح اتصال کوتاه در حضور منابع تولید پراکنده افزایش می 

 تواند تغییر کند.جهت چرخش جریان در حضور منابع تولید پراکنده می 

 نها احتمال دارد که جریان خط با جریان خطای ناشی از منبع تولید پراکنده از نظر اندازه یکسان باشد و فقط فاز آ

 متفاوت باشد. 

  در صورتی که پشت خطا منبع تولید پراکنده حضور داشته باشد رله دیستانس حتما دچار خطا خواهد شد. ولی برای

 های دیگر باید بررسی گردد.حالت

 ای قطعا دچار عملکرد اشتباه در صورتی که چندین رله یا فیوز برای حالت عادی تنظیم شده باشند، در حالت جزیره

 ند شد.خواه

 دار استفاده شود.های دارای ژنراتور از حفاظت جهتهای دارای منابع تولید پراکنده حتما باید برای شاخهدر شبکه 

 شود.های دارای منابع تولید پراکنده میزان اعوجاج جریان در شرایط عادی مشاهده میدر شبکه 

 ای شدن استفاده اج برای تشخیص خطا یا جزیرهتوان از میزان اعوجهای متصل به شبکه باالدستی میبرای شبکه

 نمود.

 تواند منجر به تداخل فرکانسی گردد زیرا در حالتی که یک های توزیع دارای منابع تولید پراکنده بازبست میدر شبکه

 نماید.شود به سرعت فاز ولتاژ و فرکانس تغییر میای میقسمت از شبکه جزیره
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