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No. 16-F-PQA-1312 

 ايضد جزيرهتحليل و بهبود افت ولتاژ ناشي از عملكرد حفاظت 
ولتاژ در شبكه اي پله كنندهتنظيممنابع توليد پراكنده با استفاده از 

  توزيع فعال 
 

 ، محمدعلي اميني، عليرضا جليليانپور بهبهانيميالد رحيمي

  و صنعت ايراندانشكده مهندسي برق، دانشگاه علم آزمايشگاه تحقيقاتي كيفيت توان، 
  تهران، ايران

 
 

 )DG( منابع توليد پراكنده ايضد جزيرهحفاظت  —چكيده 
در آن  قرار گرفتندر هنگام خطا و طراحي شده است كه  ايگونهبه

در هنگام وقوع  .دهدمياز شبكه  DGجداسازي فرمان به شرايط جزيره، 
تصال تا ا DGخطاهاي گذرا، عملكرد اين حفاظت منجر به جداسازي 

 ياكه اين موضوع باعث به وجود آمدن شرايط افت  شدهمجدد 
در اين مقاله، وقوع افت و گردد. فروافتادگي ولتاژ در شبكه مي

با استفاده از  IEEE شينه 33فروافتادگي ولتاژ در شبكه توزيع استاندارد 
 كنندهتنظيميابي استفاده از مكانتحليل و سپس با DIgSILENTافزار نرم
يابي مطالعه مكان شده است. آن) اقدام به بهبود SVRاي ولتاژ (پله

 شدهانجام DG جدا شدندر شرايط  بهبود پروفيل ولتاژ شبكه باهدف
كاهش زمان و در  SVRبودن عملكرد  مؤثر دهندهنشان است. نتايج،

  .باشدمي DG ايضد جزيرهافت ولتاژ ناشي از عملكرد حفاظت  اندازه

فروافتادگي  ؛منابع توليد پراكنده؛ كيفيت توان —هاي كليدي هواژ
 .اي ولتاژپله كنندهتنظيم؛ ايضد جزيرهحفاظت افت ولتاژ؛  ؛ولتاژ

 مقدمه   .1

 ازجملهمتعدد  ليپراكنده به دال دياستفاده از منابع تول ريدر دهه اخ
 شي، افزامحيطيزيست هايآلودگيكاهش  ستم،يس نانياطم تيقابل شيافزا

 نيا .]1[بوده است تأكيدخطوط شبكه مورد  باراضافه ليو تعدتوان  تيفيك
يشبكه برق و عل يبرق مصرف تأميندرصد  روزروزبه شيباعث افزا ايمزا

  پراكنده شده است.  دياز منابع تول ع،يشبكه توز الخصوص

 يپراكنده به شبكه، مسائل متعدد و دانش فن دياتصال منابع تول در
مسائل در  ترينمهماز  يكيگردند.  تيرعا بايستميكه  ستا ازين ايدهيچيپ
 ايرهيكردن از وقوع حالت جز يريپراكنده، جلوگ ديمنابع تول يمنيا

را  يبار محل DG كياست كه  يطيشرا ،ايرهياست. حالت جز غيرعمدي
. ]2[ اتصال شبكه با آن بار قطع شده است كهدرحالي؛ كندمي تأمين

بوده و  DG ،يبار محل كنندهينتأمتنها  ،ايرهيجز طيدر شرا ،يگردعبارتبه
 يخطتك اگراميد دهندهنشان، )1( . شكلنيستاتصال بار و شبكه برقرار 

  .باشدمي كيمنبع فوتوولتائ كيشدن  ايجزيره تيوضع
بازبست ارتباط  ديكه از شكل مشخص است، با باز شدن كل طورهمان

خود  يپراكنده فقط بار محل ديپراكنده قطع شده و تول ديشبكه و منبع تول نيب
)Local Loadپراكنده به  دي. اتصال دوباره شبكه و منبع تولكندمي هي) را تغذ
بودن منبع  ركانس، هم ولتاژ و هم ففازهممجدد ( يبه سنكرون ساز ازين ليدل
  طول بكشد.  قهيچند دق تواندمي) ]2[پراكنده با شبكه ديتول

از  يتوان نامناسب، ناش تيفيبه ك تواندمي، DGعمد  ريشدن غ ايجزيره
 زاتيمرجع، منجر شده و به تجه ريخارج شدن ولتاژ و فركانس از مقاد

   برساند.  بيو بارها آس ستميس
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در شبكه شعاعي خطي وقوع شرايط جزيره): دياگرام تك1شكل(

اجازه  طورمعمولبه ستميس كي ايجزيرهعملكرد به  ،ليدل نيبه هم
 ستميبه س DG اتصال يبرا ايجزيرهو حفاظت ضد  شودنميوقوع داده 

 اكتيو و پسيو مختلف هايالگوريتم ]8-4[ر. د]3[باشدمي يضرور عيتوز
  . شده است شنهاديپ ايجزيرهحالت ضد  صيتشخ يبرا

امروزه به دليل افزايش بارهاي حساس، كيفيت توان الكتريكي اهميتي 
قدرت،  هايسيستمكرده است. كيفيت توان ضعيف در پيدا  ازپيشيشب

به خسارات اقتصادي و خاموشي در شبكه برق شود. منجر  تواندمي
كاهش  صورتبرا  )Voltage Sag( "فروافتادگي ولتاژ"، IEEE استاندارد

 1سيكل تا  5/0ولتاژ براي بازه زماني  مؤثرپريونيت در مقدار  9/0تا  1/0 از
كاهش ولتاژ مؤثر  صورتبهرا  )Under Voltage( "ژافت ولتا"و  دقيقه 

  .]9[نمايدميدقيقه تعريف  1بيش از  زماندر  9/0تا  8/0بين 

هاي كيفيت توان شبكه به تجهيزات مختلفي براي بهبود شاخص اخيراً
شوند. يكي از تجهيزاتي كه در بهبود پارامترهاي كيفيت توان، كار گرفته مي

 ايپله كنندهتنظيم، نقش بسزايي دارد، فروافتادگي ولتاژ خصوصبه
ها، اتوترانسفورماتورهايي هستند كه SVR .]10[ باشدمي) SVRولتاژ(
انجام  ±10رنج %، تنظيم ولتاژ را در معموالًزيادي دارند و  هايتپ

8 گام 32يا از  معموالًها  SVR. دهندمي
4 گام 16يا از  ايپله  5

 ايپله  5

 مؤثريدر شبكه توزيع، عامل  SVRمحل قرارگيري . ]10[اندشدهيلتشك
باشد. در شرايط افت ولتاژ) مي ازجملهدر ميزان بهبود كيفيت توان شبكه (

به پيدا كردن  ]11[. در اندپرداخته SVRمقاالت كمي به يافتن محل بهينه 
، با توجه به تغيير روزانه بار در حضور منابع توليد  SVRمكان بهينه 

، با SVRنيز به پيدا كردن مكان بهينه  ]12[است. در  شدهپرداختهپراكنده 
  است.  شدهپرداختهدر نظر گرفتن افزايش بار 

 ايجزيرهفروافتادگي ولتاژ و افت ولتاژ هنگام رخ دادن حفاظت ضد 
DG اولين بار توسط ،Fernanda تواندميمطرح شد. اين پديده  ]13[ در 

به بارهاي حساس شبكه شود.  خصوصبهعظيمي  هاييبآسمنجر به 

Fernanda جهت بهبود فروافتادگي ولتاژ ناشي از اين پديده ]14[ در
  خازن گذاري و ريزش بار پيشنهاد داده است. ازجملهرا  هاييروش

در اين مقاله، ابتدا به شرح پديده افت ولتاژ ناشي از حفاظت ضد 
است. سپس يك شبكه نمونه كه بخشي از بار آن  شدهپرداخته، ايجزيره

گرفته و چگونگي رخ دادن پديده ، در نظر شودميتغذيه  DGتوسط 
از بين  ازآنپسفروافتادگي ولتاژ در اين شبكه بررسي شده است. 

موجود جهت  كاهش  افت ولتاژ ناشي از اين پديده، استفاده از  هايروش
SVR با جايابي  آن، است. در ادامه قرارگرفته موردبررسيSVR محل ،

-سايي شده و مشاهده ميبهبود حداقل ولتاژ شبكه شنا باهدفبهينه آن، 

، اندازه ولتاژ بعد از عملكرد حفاظت ضد SVRگردد كه با بكار بردن 
بهبود يافته و اين افزايش دامنه، افت ولتاژ را به فروافتادگي ولتاژ  ايجزيره

  . دينماتبديل مي

از حفاظت ضد  يافت ولتاژ ناش دهيشرح پد  .2
 ايجزيره

 صورتبه ياشدههخالص لوولتيك 66/12 يشعاع عيشبكه توز
 دهندهنشان توانندميشبكه،  نيا ي. هركدام از بارهاديري) در نظر بگ2شكل(

شبكه به شبكه  نيا گذارينام ليباشد؛ و دل تركوچك ياز بارها يامجموعه
 همه خطوط داراي راكتانس سلفي .باشدمي موضوع نيهم زين شدهخالصه

شخصات بارهاي شبكه در م .باشنديماهم  1اهم و همچنين مقاومت  1
  ارائه شده است. )1(جدول 

B4B3B2B1

L3

G ~ D
G

L2 L4L1

External Grid
Recloser

  ): شبكه توزيع شعاعي نمونه2شكل(
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  ): اطالعات بارهاي شبكه نمونه1جدول(
  )MVArتوان راكتيو(  )MWتوان اكتيو( مدل بار
L1 1 2 امپدانس ثابت 
L25/0 1 امپدانس ثابت  
L33 4 امپدانس ثابت 
L41 2 امپدانس ثابت 

توان اكتيو باشد. مي PQبرداري نده نيز در وضعيت بهرهمنبع توليد پراك
 در نظر گرفته شده است. 8/0مگاوات و ضريب توان آن  4اين منبع 

توان اكتيو  تأمينهمچنين بايد توجه نمود كه حضور منبع توليد پراكنده و 
خواهد شد. در اين  3و 2هاي شينهو راكتيو منجر به جبران افت ولتاژ در 

در هنگام خطاهايي  1 شينهبازبست براي جلوگيري از قطع بار  مدار از يك
  ، استفاده شده است. دهندميبازبست رخ  دستيينپاكه در 

 دستيينپا يهاخطها يا شينهحال اگر يك خطاي گذرا در يكي از 
با توجه به  ايثانيه 1/0 حدوداً يدرزمان( فوراًبازبست  ،بازبست رخ دهد

عملكرد منبع توليد پراكنده به دليل  ازآنپسو  بازشده) آنمشخصات 
 اييرهاز جز ثانيه 2/0 حدوداً (پس از زمان خود ايجزيرهحفاظت ضد 

. سپس خطاي گذرا برطرف شده و بازبست با شوداز مدار جدا مي) شدن
ثانيه پس از باز شدن) بسته  5/0 حدوداً(در زماني  توجه به تنظيمات خود

باز  مجدداً، بازبست شده سازيپاكخطا  كهازآنجا، ازآنپس .شودمي
عملكرد . الزم به ذكر است كه منبع توليد پراكنده كه به دليل شودنمي

براي دوباره برگشتن به مدار به  ،از مدار خارج شد ايجزيرهحفاظت ضد 
بخشي از  تأمين، وظيفه  زمانمدتنياز دارد و در اين  اييقهچنددقزماني 
 باالدستبه عهده شبكه  شدمي تأميننبع توليد پراكنده توسط م قبالًبار كه 

فرض شده است مطالعه در اين  .افتدمي )External Grid -  فوق توزيع(
را شدن  باراضافهكل بار شبكه بدون  تأمين، قابليت فوق توزيعكه شبكه 

بارهاي شبكه توزيع را در فاصله دورتري  External Grid ازآنجاكهدارد. 
به دليل امپدانس خطوط در اين  ،كندمي تأمينبع توليد پراكنده نسبت به من

كه  افت خواهند داشت) 4و3، 2(در اينجادستپايين هايشينهولتاژ  ،فاصله
 انرژي تأميناز منبع فاصله بيشتر به دليل  4 شينهميزان اين افت ولتاژ در 

  .بود خواهد هاشينه، بيشتر از ساير (بعد از قطع منبع توليد پراكنده)
فراهم  ايچنددقيقه زمانمدتدر اين مقاله هدف، بررسي افت ولتاژ در 

 منظوربه .باشدميو ارائه راهكار جهت بهبود اندازه و زمان آن  DGنبودن 
يك خطاي  2فرض شده است كه در ثانيه  )2در شبكه شكل( ،آنتشريح 

ه با ساير اين خطا در مقايس ازآنجاكهرخ دهد.  2 شينهسه فاز به زمين در 
؛ اين خطا نمايدميخطاهاي محتمل وضعيت بدتري را براي شبكه ايجاد 

درنظر گرفته شده است. همچنين امپدانس خطا نيز براي بررسي بدترين 
  حالت شبكه، صفر در نظر گرفته شده است. فرض شده است كه در ثانيه

 
3.0002.4001.8001.2000.600-0.000 [s]
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Bus4: Voltage of Bus 4

Bus3: Voltage of Bus 3  
  عههاي سوم و چهارم در طول دوره مطال): اندازه ولتاژ شينه3شكل(

 5/2منبع توليد پراكنده قطع و در ثانيه  3/2بازبست، باز و در ثانيه  1/2
 ينازاپسبسته شود.  مجدداًبازبست  6/2خطاي گذرا از بين رفته و در ثانيه 

نشده و شبكه در ولتاژ باز شدن خطا، بازبست ديگر  برطرفعمل به دليل 
) نمودار 3. شكل (ماندمياتصال مجدد منبع توليد پراكنده باقي  ثابت تا

كه  دهدميطول دوره مطالعه نشان سوم و چهارم را در  شينهاندازه ولتاژ 
پريونيت و بعد از رخ  949/0خطا  وقوعقبل از  3 شينهولتاژ  مطابق آن،

 ايضد جزيرهو قبل از عملكرد حفاظت  2 شينهدادن خطاي سه فاز در 
ز عملكرد حفاظت ضد نمايد. پس اافت مي شدتبهمنابع توليد پراكنده، 

كليد  دستپايينو در زمان باز بودن كليد بازبست، سمت  DGاي جزيره
رسد. پس از بسته و ولتاژ آن به صفر مي جداشدهكامل از شبكه  طوربه

. اما رسدميپريونيت  877/0به  3 شينهشدن مجدد كليد بازبست، ولتاژ 
توسط منبع توليد  توان تأمينكه به دليل  4 شينهمسئله افت ولتاژ در 

 975/0و به ميزان  3 شينهپراكنده، قبل از وقوع خطا ولتاژي باالتر از 
، د. پس از قطع منبع توليد پراكندهباشمي 3 شينهپريونيت دارد، متفاوت از 

باشد، كمترين ولتاژ را در فيدر توزيع مي شينهترين انتهايي 4 شينه ازآنجاكه
 855/0پس از قطع منبع توليد پراكنده  نهشيولتاژ اين  كند.شبكه پيدا مي
 تأمين 4و  3هاي شينهاينكه كل توان مصرفي  رغمعلي باشد.پريونيت مي

دچار ها، شينهتوان از محل اين  تأمينشده است، اما به دليل دور بودن منبع 
اتصال ، تا آمدهدستبه ولتاژهايالزم به ذكر است كه  .اندافت ولتاژ شده
   ماند.، ثابت ميليد پراكندهمجدد منبع تو

  
  DG، قبل و بعد از جداشدن ): پروفيل ولتاژ شبكه4شكل(
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زمان در نمونه مطالعاتي نشان  برحسبرا  شينه، ولتاژ اين دو )3(شكل 
شبكه نيز از عملكرد  هايشينهبايد توجه كرد كه ولتاژ ساير  دهد.مي

 شينهدو  شدتبه هاآن تأثير، اما پذيرندمي تأثير ايضد جزيرهحفاظت 
پروفيل ولتاژ شبكه، قبل و بعد از  دهندهنشان) 4شكل ( باشد.مذكور نمي

  باشد.  منبع توليد پراكنده مي ايضد جزيرهوقوع خطا و عملكرد حفاظت 

مطالعه پديده افت ولتاژ ناشي از عملكرد    .3
در شبكه استاندارد  ايضد جزيرهحفاظت 

IEEE 
در بخش گذشته در شبكه نمونه، در اين  شدهانجامپس از مطالعه 

 منبع توليد ايضد جزيرهبخش پديده افت ولتاژ ناشي از عملكرد حفاظت 
و سپس با  قرارگرفته موردمطالعه IEEEپراكنده در شبكه استاندارد 

  است.  شدهداده، افت ولتاژ شبكه بهبود SVR كارگيريبه

حضور : ارزيابي وضعيت شبكه در حالت 1گام .3,1
 DGحضور و عدم 

ضد از عملكرد حفاظت  يولتاژ ناش يمطالعه افت و فروافتادگ منظوربه
شبكه نمونه در  عنوانبه IEEE عياستاندارد توز شينه 33شبكه  ،ايجزيره

شبكه نمونه  خطيتك يشما دهندهنشان) 5نظر گرفته شده است. شكل (
رفي شاخه، با مجموع بار مص 32و  شينه 33اين شبكه شامل  باشد.يم

براي بررسي بهتر پديده افت  .]15[باشدمگاوار مي 3/2مگاوات و  715/3
اي ، فرض شده است كه شبكه ولتاژ ناشي از عملكرد حفاظت ضد جزيره

برابر مقدار مصرف عادي خود  5/1در وضعيت پيك مصرف و در 
محافظت شبكه در برابر خطاهاي گذرا،  منظوربهاست. همچنين  قرارگرفته

ت. جهت بهبود استفاده شده اس 6و  5 هايهشيناز كليد بازبست در بين 
 2پروفيل ولتاژ شبكه در اين حالت يك منبع توليد پراكنده با توليد توان 

 29 شينهدر ) PQبرداري (وضعيت بهرهمگاوار راكتيو  5/1مگاوات اكتيو و 
پروفيل ولتاژ شبكه در وضعيت پيك، در  )6( است. شكل قرارگرفتهشبكه 

 طورهماندهد. ان ميحالت حضور و عدم حضور منبع توليد پراكنده را نش

گردد، پروفيل ولتاژ با اضافه شدن منبع توليد كه در شكل مشاهده مي
، كمترين ميزان 18 شينهپراكنده بهبود يافته و همچنين در هر دو حالت 

  ولتاژ را دارد.
 عملكردناشي ازمطالعه وقوع افت ولتاژ: 2گام .3,2

 در شبكه نمونه ايجزيرهحفاظت ضد 

، ايجزيرهبه هنگام وقوع پديده حفاظت ضد  جهت مطالعه افت ولتاژ
 8 شينهفرض شده است كه يك خطاي سه فاز (شديدترين نوع خطا) در 

ا توجه به مشخصات كليد بازبست، پس از زمان ب .رخ داده است 5در ثانيه 
ثانيه، بازبست جهت حفاظت بارهاي باالدست در شرايط خطا، عمل  1/0

منبع توليد پراكنده  ايجزيرهحفاظت ضد  3/5در ثانيه  شود.نموده و باز مي
به علت جزيره شدن بخشي از شبكه كه بازبست در آن قرار دارد، منبع 

خطاي گذرا از بين  5/5در ثانيه  كند.توليد پراكنده را از مدار خارج مي
به علت  ازآنپس .شودميبسته  مجدداًبازبست  6/5رفته و در ثانيه 

 )7(در شكل  ماند.وضعيت بسته باقي ميخطا، بازبست در  سازيپاك
داراي كمترين  شينهشبكه در طول دوره مطالعه ( 18 شينهوضعيت ولتاژ 

 33 شينهولتاژ، چه در حضور منبع توليد پراكنده و چه در عدم حضور آن)، 
 شدهدادهمحفوظ مانده از خطا) نمايش  شينه( 2شينهنمونه) و  عنوانبه(

به صفر  فوراً 18 شينهرخ دهد، ولتاژ  8 نهشيخطا در  كههنگامي است.
رسيده و پس از رفع خطا به علت جدا شدن منبع توليد پراكنده ولتاژ اين 

باشد؛ با اين تفاوت كه مقدار ولتاژ بازهم كمترين مقدار ولتاژ شبكه مي شينه
 ) خواهد بود.912/0-877/0= 035/0در حالت دوم كمي كمتر(به ميزان 

) شده و ±%10خارج شدن ولتاژ از محدوده مجاز (اين تفاوت باعث 
 شود. شينهموجب آسيب رسيدن به بارهاي حساس واقع در اين  تواندمي
خارج ي كه هايشينهو ساير  شينهمشكل و رساندن ولتاژ اين  منظور حلبه
منبع توليد اضافه كردن  ازجملهمتنوعي  هايحلراه، هستندحد مجاز  از

اضافه كردن )، Load Shedding(قسمتي از بارقطع  ،پراكنده دوم در شبكه
بودن  برهزينهبه دليل  هاحلراهولي اين  خازن به مدار و ... وجود دارند.

        .باشدمين تائيدچندان مورد 
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ايضد جزيرهفاظت از عملكرد ح يولتاژ ناش يمطالعه افت و فروافتادگ استفاده شده جهت IEEE عياستاندارد توز شينه 33شبكه  ):5شكل(
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  ، در حضور و عدم حضور منبع توليد پراكندهپروفيل ولتاژ شبكه ):6شكل(
كه عالوه بر بهبود پروفيل ولتاژ بعد از قطع منبع توليد  ينههزكمحل راه

پراكنده، پروفيل ولتاژ را در حضور منبع توليد پراكنده نيز بهبود 
در اين مقاله  .]13[ باشدمي )SVRولتاژ ( كنندهتنظيماز استفاده ،دهدمي
 كنندهتنظيم از ايجزيرهناشي از حفاظت ضد بهبود افت ولتاژ  منظوربه
  ولتاژ استفاده شده است.  ايپله

 SVRبهبود افت ولتاژ با جايابي : 3گام .3,3

ضد از عملكرد حفاظت  يبهبود افت ولتاژ ناش منظوربهمقاله  نيدر ا
 استفاده شده كه مشخصات آن SVRاز  ،يشعاع عيدر شبكه توز اييرهجز

 يطراح ايونهگبه SVRكنترل عموماً مدار ارائه شده است. )2(در جدول 
 نيشبكه، بتواند ولتاژ ش يتا با توجه به مشخصات امپدانس گردديم

كه كنترل جبران افت خط   دينما ميدر محدوده مجاز تنظ را موردنظر
)LDC.دوردست شبكه  هاينياز ش يكي توانديم موردنظر نيش ) نام دارد
 نيمقاله فرض شده است كه ش نيباشد. در ا SVRبه  كينزد نيش اي

كه  دستنييپا ايباالدست  هاينياز ش يكيدر مدار كنترل،  SVR موردنظر
SVR  با توجه به شرايط تشريح شده در  .باشدمي است، تصلم هاآنبه

در  موردنظر SVRبايست در شبكه توزيع، مي SVRارتباط با عملكرد 
بهترين مكان ممكن در شبكه توزيع جايابي و نصب گردد تا بتواند بهترين 

، دو SVRملكرد را در بهبود افت ولتاژ شبكه ارائه دهد. در بحث جايابي ع
مدار كنترل و محل قرار گرفتن  موردنظرنكته حائز اهميت است؛ شين 

SVR.  ابتدا به بررسي اينكهSVR از  يككدامولتاژ را براي  جبران سازي
ام مطابق نامگذاري انج است. شده پرداخته، دهدميخود انجام  هايشينه
 LV نام باو شين ديگر  HV نام با، شين نزديك به ابتداي فيدر شده
 LVو  HVهاي شينهدر ادامه بحث، جبران سازي براي  .اندشده گذارينام

و  HVهاي شينهتنظيم ولتاژ  باهدفدر شبكه توزيع به معني كنترل ولتاژ 
LV  با استفاده از تغيير تپSVR د كه فرض كني مثالعنوانبه باشد.مي

SVR  قرارگرفتهشبكه توزيع استاندارد  11به  10 شينهدر خط واصل بين 
  و  11 شينهولتاژ در  به معناي تنظيم LV شينهجبران سازي در  است؛

6.205.905.605.305.004.70 [s]
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Terminal(33): Voltage of Bus 33

Terminal(02): Voltage of Bus 2

Terminal(18): Voltage of Bus 18
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 هاي شبكه در طول دوره مطالعه): مقدار موثر ولتاژ7شكل(

  . باشدمي 10 شينهبه معناي تنظيم ولتاژ در  HV شينهجبران سازي در 
جبران سازي  ، محل قرارگرفتن آن است.SVRدوم در جايابي مسئله 

 تأثير تواند پروفيل ولتاژ متفاوتي را نتيجه دهد.در خطوط مختلف مي
SVR توان به عملكرد آن در شرايط عادي و در بهبود ولتاژ شبكه را مي

، با توجه به هدف مطالعه كه شدهانجامدر مطالعه  بندي نمود.خطا تقسيم
ضد در شرايط خطا و پس از عملكرد حفاظت  SVR ملكردارزيابي ع

 DG عدم حضوردر شرايط  SVR تأثيراست، الزم است تا  DG ايجزيره
منبع توليد پراكنده در شرايط خطا به علت  چراكهقرار گيرد؛  موردمطالعه

  از شبكه جدا شده است.  ايضد جزيرهعملكرد حفاظت 
حداقل ولتاژ شبكه در ، هدف حداكثر كردن SVRدر بحث جايابي 

 نانياطماست كه  شده اتخاذدليل  آنبه موردنظر است. هدف  مدنظرآرايش 
. اين يابدميولتاژ شبكه بهبود  ني،كمتر SVR يابيحاصل شود پس از جا

  ) لحاظ شده است:1رابطه ( صورتبه شدهانجامهدف در مطالعات 
)1( max(min( ))        =1,2,...,Nif V i   

هاي شينهتعداد  دهندهنشان Nو  i شينهولتاژ  مؤثرمقدار  iV كه در آن 
خطوط  تحملقابلبراي تابع هدف قيد حداكثر جريان  شبكه است.

 jجريان شاخه  jIكه در آن  ) در نظر گرفته شده است2رابطه ( صورتبه
  :باشدحداكثر جريان شاخه مذكور مي دهندهنشان maxjIام و 

)2(  

به  مدنظر SVRسازي مطالعه شده به اين صورت است كه مسئله بهينه
و شرايط شبكه در هر حالت  شدهدادههاي شبكه قرار ترتيب در تمامي شين

اين مسئله لحاظ شده است، شين متغير ديگري كه در  تحليل شده است.
  كمترين ولتاژ شبكه پس  دهندهنشان، )8(شكل  باشد.مي SVRتحت كنترل 
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  مورد استفاده SVR): مشخصات 2جدول(
 مقدار پارامتر

15MVA توان نامي

12/66kv/12/66kv ولتاژ نامي

 %6 امپدانس

 )+16تا-16تپ ( از32 هاتپتعداد
 پريونيت1 ولتاژ مرجع

 پريونيت05/1  حد باالي ولتاژ مرجع 
 پريونيت95/0  حد پايين ولتاژ مرجع

 ثانيهSVR  15زمانيتأخير
 ندارد  خارجي شينهكنترل دروپ براي 

هاي شبكه در دو وضعيت متفاوت در تمامي شين SVRاز قرار گرفتن 
و  LVشينه، كنترل ولتاژ SVRدر وضعيت اول، هدف مدار كنترل  است.

مطابق  باشد.مي SVRتوسط  HV شينهيت دوم، كنترل ولتاژ هدف وضع
 LVشين  كنترل باهدف SVR، تنظيم )8(كل در ش آمدهدستبهنتيجه 
دستيابي به ولتاژ حداقل بيشتري در شبكه در مقايسه با كنترل ولتاژ  منجر به

، تنظيم LVو  HVبا توجه به اينكه از بين دو شين  گردد.مي HVشين 
از  آمدهدستبهست در ولتاژ با شين كمتر صورت پذيرد، نتيجه بايولتاژ مي

از طرف ديگر، مطابق  نمايد.مي تائيدسازي نيز اين موضوع را مسئله بهينه
شود كه كمترين ميزان ، موجب مي5در خط  SVR)، قرار گرفتن 8شكل(

مكان  لذا ولتاژ در اين آرايش، نسبت به ساير خطوط در باالترين حد باشد.
و تنظيم مناسب آن از بين دو حالت  5خط  SVRاسب براي قرار گرفتن من

 باشد.مي SVRمحل قرار گرفتن  دستپايين شينهيعني  LV شينهتنظيم، 
هدف مدار  هيابي و شينسازي تشريح شد، مكانكه در مسئله بهينه طورهمان

است كه منبع توليد  قرارگرفته مطالعه مورد، در شرايطي SVRكنترل 
 از مدار خارج شده باشد. ايضد جزيرهكنده به علت عملكرد حفاظت پرا

برداري سازي، شرايط عادي بهرهاز بهينه آمدهدستبهاز طرف ديگر، نتايج 
  ، پروفيل ولتاژ شبكه )9(شكل  قرار خواهد داد. تأثيرشبكه را نيز تحت 

V
m

in
(p

.u
)

  
  هاي شبكهدرشينه SVR ):كمترين ولتاژشبكه پس از نصب8شكل(

در  SVRحضور  ، در دو حالتDGدر بار پيك و در حضور  طالعهموردم
منجر به  SVRحضور  آن،مطابق  كه دهدو عدم حضور آن نشان مي 5خط

داراي  18همچنان شين  كهدرحاليشود بهبود پروفيل ولتاژ شبكه مي
        كمترين ولتاژ خواهد بود.

ضد حفاظت  عملكرد تأثيربررسي : 4گام .3,4
 SVRدر حضور  ايجزيره

، پس از SVRدر حضور  ايجزيرهحفاظت ضد  دهيپدمطالعه  منظوربه
 ، درSVRدر خصوص محل نصب و مدار كنترل  شدهانجامسازي بهينه
و تحليل شده  سازيمدلو عملكرد بازبست  سازيپاكشرايط خطا،  ،ادامه

كه كمترين ولتاژ پس از  18 شينه، IEEE شينه 33در مطالعه شبكه  است.
بدترين وضعيت  عنوانبهخطا و قطع منبع توليد پراكنده را دارد،  رخ دادن

خطاي سه فاز به زمين  5ابتدا در ثانيه  است. قرارگرفته موردبررسيولتاژ 
نوع  ينپرتكرارترفاز به زمين اگرچه خطاي تك دهد.رخ مي 8 شينهدر 

باشد ولي به علت شديدتر بودن خطاي سه فاز به زمين اين نوع خطا مي
، 5پس از خطاي رخ داده در ثانيه  .]16[است قرارگرفته موردمطالعهطا خ

- منبع توليد پراكنده قطع مي 3/5بازبست باز شده و در ثانيه  1/5ثانيه در 

بازبست  6/5شده و در ثانيه  سازيپاكخطا  5/5شود و سپس در ثانيه 
و عملكرد بازبست  سازيپاكترتيب زماني خطا،  شود.بسته مي مجدداً

 SVRاست با اين تفاوت كه در اين مطالعه، نصب  1مشابه روند گام 
با توجه به تنظيم  برداري شبكه وارد نموده است.تي را در شرايط بهرهتغييرا
برداري عادي ، در شرايط بهرهSVRشين هدف مدار كنترل  عنوانبه 6شين 

را در  6 شينهبا تغيير تپ خود ولتاژ  SVRو قبل از رخ دادن خطا، 
و ولتاژ  2در اين حالت  SVRتپ  نمايد.تنظيم مي ±5رنج % محدوده مجاز

پس از رخ دادن خطا و افت ولتاژ شين  باشد.پريونيت مي 932/0، 18 شينه
  وارد عمل شده و با توجه به  SVRهدف مدار كنترل،  عنوانبه 6

  
  برداري عادي): پروفيل ولتاژ در شرايط بهره9شكل(
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Terminal(06): Controlled Voltage by SVR

Terminal(18): Voltage of Bus18 Without SVR

Terminal(18): Voltage of Bus 18 With SVR
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  هاي شبكه در طول دوره مطالعهمقدار موثر ولتاژ): 10شكل(

اي ولتاژ شين پله صورتبهاي ثانيه 15 تأخير)، پس از 2مشخصات جدول(
 زمانمدت ،هيثان 15 زمان دهد.ي شبكه را افزايش ميهاو ساير ولتاژ 6

شود و  ميتنظ هيثان 45تا  15 نيب تواندمياست كه  SVRعملكرد  تأخير
، تأخيرز طي شدن زمان پس ا. ]10[ استدر نظر گرفته شده  هيثان 15 نجايا

SVR دهد تا در محدوده مجاز را افزايش مي 6اي ولتاژ شين پله صورتبه 
كمترين ولتاژ ( 18، ولتاژ شين SVRبا تغيير تپ  زمانهمقرار گيرد. 	%5±

پريونيت  904/0مقدار بعد از دو تغيير تپ به نيز افزايش يافته و  )شبكه
 دهد.را نمايش مي شدهانجاممطالعه زماني  سازيشبيه، )10(شكل . رسدمي

نشان  SVRدر حضور و عدم حضور  18 شينهولتاژ موثر در اين شكل، 
، )10(، مطابق شكل SVRاست. از طرف ديگر، در شرايط حضور  شدهداده

(كمترين ولتاژ  18باعث شده كه ولتاژ شين  SVR خودكارتنظيم تپ 
با دو گام  SVR، تپ با اين تنظيمبرسد.  912/0به  895/0شبكه) از 

- كه از شكل فوق نتيجه مي طورهمان. رودمي 4به تپ  2، از تپ شافزاي

. مطابق ه استبه فروافتادگي ولتاژ تبديل شد 18 شينهشود، افت ولتاژ در 
ثانيه ولتاژي  17 حدوداًثانيه به مدت  23ثانيه تا  7/5، شبكه از زمان 7شكل 
طبق تعريف،  كه اين موضوع كندميپريونيت را تجربه  9/0تا  1/0بين 

كه مشاهده شد با اضافه  طورهمانشاهدي بر وقوع فروافتادگي ولتاژ است. 
كاسته شده و  ايجادشدهبه شبكه توزيع، از شدت افت ولتاژ  SVRكردن 

  ثانيه، تبديل شده است.  15 زمانمدتافت ولتاژ به فروافتادگي ولتاژ با 
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اي منابع توليد حفاظت ضد جزيرهليل پديده به تحمقاله،  نيدر ا
منجر پديده فوق  از ديدگاه كيفيت توان شبكه پرداخته شده است.پراكنده 

استفاده  SVRاز آن، جهت رفع  گردد كهميبه ايجاد افت ولتاژ در شبكه 
پروفيل ولتاژ متفاوتي هاي مختلف، مكاندر  SVRبه كار بردن  شده است.
بهبود كمترين باهدف  SVRمكان مناسب  اين مقاله،ر دهد كه درا نتيجه مي

نتايج بدست . انتخاب شده است DIgSILENTدر نرم افزار  ولتاژ شبكه
را نشان در بهبود وضعيت شبكه از ديدگاه كيفيت توان  SVRآمده كارايي 

توان زمان و اندازه افت ولتاژ به وجود مي، SVRبا بكارگيري  دهد.مي
نمود و به فروافتادگي ولتاژ تبديل شبكه را و افت ولتاژ  هآمده را بهبود داد

  . كاستهاي حساس شبكه ربا از آسيب به متعاقباً
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