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حفاظت در  IEC61850-7-420سازي نقش استاندارد پياده
  با استفاده از واحد كنترل مركزيه زشبكير

 

  حسين عسكريان ابيانه، ، قاسم خيرالهناصر خدابخشي جوينانياميدحيدري، 
  آزمايشگاه رله و حفاظت
  دانشگاه صنعتي اميركبير

  ايران، تهران
omidheydari@aut.ac.ir, naser@aut.ac.ir, gh.kheirollah@gmail.com, askarian@aut.ac.ir 

 
 

ها به هدف كنترل و اداره تاثيرات منابع توليد زشبكهير —چكيده 
هايي كه در چالشاز  يكياند. شده جاديا عيتوز يهاپراكنده در شبكه

 .شبكه استريز حفاظت يچگونگ شودشبكه ايجاد ميارتباط با ريز
 انيسبب تغيير جهت و دامنه جر عيراكنده در شبكه توزپ حضور توليد

صورت متصل به شبكه دو ند به توانها ميزشبكهيرهمچنين  شود.خطا مي
به مد  ياديز يخطا وابستگ انيجر حالت نيدر ا كه كار كنند يارهيجز و

 يهاها، سيستمزشبكهير يبا توجه به ماهيت ذات .دارد زشبكهير يعملكرد
 كي ينياز حفاظت يگومتداول، پاسخ يهادر شبكه يكنون يحفاظت

اسب و قابل اطمينان در حفاظت من يبرا نيبنابرا باشد.ينم زشبكهير
مورد نياز است  يهوشمند يحفاظت ،يسيستم كنترل كي ،ييهاچنين شبكه

 زشبكهير يهابه طور مداوم المان يارتباط يهاساختريكه با استفاده از ز
آمده در رله وجوده اساس تغييرات ب را بر يو تنظيمات حفاظت پايشرا 

به نام  يواحد مركز كيبا استفاده از  مقاله نيدر ا .دينما يانرسروزها به
MCPU  را بر عهده دارد،  زشبكهيكه در اصل وظيفه كنترل و نظارت ر
ده تنظيمات آمو بر اساس تغييرات پيش شده پايش زشبكهير يپارامترها

  خواهد شد. يروزرسانبه هارله

استاندارد مخابراتي ؛ ريزشبكه ؛توليد پراكنده —هاي كليدي هواژ
IEC61850؛ مد عملكردي گره منطقي ؛واحد پردازش مركزي ؛

 ايشبكه؛ مد عملكردي جزيرهريز

 

 نامهاي اختصاري

  XCBR  گره منطقي بريكر
  CSWI گره منطقي سوئيچ
 PTOC فه جريان زمانيگره منطقي اضا

 TCTR گره منطقي ترانسفورماتور جريان

 ITCI گره منطقي واسط كنترل از راه دور

 IHMI گره منطقي واسط زبان ماشين براي انسان

 DRCS  گره منطقي وضعيت كنترلر توليد پراكنده

 DRCT  گره منطقي مشخصه كنترلر توليد پراكنده

 ModOnConn.DRCS  تصل به شبكه در حال كار و م DGدهنده بيت نشان

 ModOffAval.DRCS  خاموش و در دسترس DGدهنده بيت نشان

 ModOffUnav.DRCS  خاموش و خارج از دسترس DGدهنده بيت نشان
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 مقدمه   .1

اي و مسائل زيست، گازهاي گلخانهدر حال حاضر به خاطر آلودگي هوا
  .]1[ديدپذير داردمحيطي صنعت تمايل زيادي به استفاده از منابع تج

بعضي منابع  به همراهبارها و ژنراتورهاي كوچك  اي ازريزشبكه مجموعه
ساختار  .]2[باشدهوشمند قابل كنترل ميشكل است كه به  محلي سازذخيره

يك واحد توليد  تغييرات زيادي دارد. بر خالف ساختار سنتي هاريزشبكه
به همين خاطر مسائل ود و... ششود يك بار قطع ميپراكنده اضافه مي

وجه هاي حفاظتي با تمختلف مانند توليد توان، اشتراك بار، كنترل، استراتژي
  .]4, 3[كنندبه شرايط شبكه تغيير مي

كه و ساختار كنترل شبنياز است كه ن يك سيستم مديريت مركزي بنابراي
) و radialو دو روش حفاظتي شعاعي ( ]5[ها را تعيين كندتنظيم رله
و  ]8-6[اشدبدر ساختار سنتي شبكه ديگر كارآمد نمي )passiveغيرفعال (

شود. در اين نياز به يك طرح حفاظتي مطابق با ساختار ريزشبكه احساس مي
اين سيستم با  .شوداظتي جديد ريزشبكه معرفي ميشرايط يك سيستم حف

ات در استفاده از خطوط مخابراتي ريزشبكه را پايش كرده و خود را با تغيير
 .]9[دهدساختار ريزشبكه وفق مي

هاي منطقي استاندارد مخابراتي در اين مقاله با استفاده از گره
IEC61850 شود. به كارگيري سازي مييك طرح حفاظتي ريزشبكه پياده

سازي اين استاندارد در تجهيزات هوشمند الكترونيكي باعث يكسان
شود. و در اين صورت اجزاي هاي هر تجهيز ميها و خروجيورودي
استفاده از تجهيزات  ف يك ريزشبكه، هماهنگي الزم را برايمختل
  فراهم كند.  ،ختلفهاي مشركت شده توسطهساخت

حفاظتي ريزشبكه با واحد كنترل  ستميمعرفي س  .2
 و حفاظت مركزي

باشد. نمي يبينمتداول قابل پيش ي غيرفعالهاهمانند شبكه شبكهريز
شود چرا كه حضور مي شبكهشدن ريز يبينپيشقابلها باعث غير DGاتصال 

DG دهد. در مي خطا را تغيير انيخطا و سطح جر انيها جهت شارش جر
هستند، با   (NonReal Time)يكه زمان غيرواقع يحفاظتهاي نتيجه سيستم
  شوند.يمواجه م يمشكالت جد

مناسب  يطرح حفاظت كتواند يمي بالدرنگ يحفاظت يسيستم كنترل
اتفاق  زشبكهيكه تغيير در ري در مواقع يسيستم پيشنهاد باشد. زشبكهير يبرا
. در رله نياز به ارتباطات دارد يحفاظت يپارامترها يرسانروزهب يافتد برايم

وضعيت  نيها به صورت مستقل بر اساس آخرخود رله باقي موارد
  كرد. ند، عمل خواهشدهتنظيم

سخت  يمتمركز كارغير يحفاظت كرديها با رورخداد نيكردن همه ااداره
اتفاق  هشبككه ممكن است در ريز ييهاهمه رخداد ديبا رايو پيچيده است ز

نصب  ايگسترش تجهيزات و  ن،يبيفتد را از قبل تخمين زد. عالوه بر ا
سازد. به  آمدكارنارا  يتواند آن سيستم حفاظتانتقال مي ايو  عيخطوط توز
 يفايا روزي بهكنترل حفاظت كيتواند به عنوان يم MCPU گر،يعبارت د
  .دينقش نما

 شبكهموجود در ريز يهادستگاه يو گوناگون زشبكهيمتغير ر ماهيت
و  پايش تغييرات را نيبتواند ا شبكهكه سيستم حفاظت ريز شودموجب مي

ها و  DGارتباط با  ييعملكرد مناسب را در زمان مناسب انجام دهد. توانا
 يگاهآ ديجد طيدهد كه همواره از شرامي MCPUامكان را به  نيها ارله

و ها  DGاتصال  اي بر اساس قطع تواندمي ديجد طيشرا نيداشته باشد. ا
  متفاوت اتفاق بيفتد. يعملكرد طيشرا ايبارها و 

يمتنوع آن توسعه استراتژ يعملكرد طيو شرا شبكهزير يايساختار پو
  .طلبديرا م يواحد مركز كياستفاده از با  را يحفاظت هاي

است. در اين شدهداده و پنج بار نشان DGاي با سه ريزشبكه» 1شكل «
 نحوه برقراري ارتباطشكل عالوه بر خطوط انتقال توان، خطوط مخابراتي و 

بر  شبكهدر ريز DGبا هر رله و  (MCPU)ه شبكريز يواحد حفاظت مركز
روزبه يبا رله برا MCPU. ارتباط استشدهنشان داده ،اساس اصل وقفه

ن خطا و همچنين زما انيها و تشخيص جهت جررله يتنظيم انيجر يرسان
 يباشد. از سومي يمناسب رله ضرور يريپذنتخاباي تاخير مورد نياز برا

از قبيل  يو نظارت ياهداف كنترل يها برا DGبا   MCPUالزم است تا  گريد
خطا و...  انيسهم جر ،ينام اني، جر)(ON/OFFها آن يبرداروضعيت بهره

  .ارتباط برقرار كند

 جريان بايد سهم كند، كار ياجزيره حالت در شبكهريز در صورتي كه

 ها كم شود. براي همين بيتشبكه اصلي از مقدار جريان تنظيمي رله خطاي

شبكه برابر صفر شده و در سهم جريان خطاي شبكه اصلي ريز عملكردي مد
 جريان سهم است. همچنينشدهنشان داده» 1جدول «شود كه در ضرب مي

 بيت مين صورت توسطحال كار نيستند به ه در كه هايي DG خطاي

ها و  DGارسالي از اطالعات نيز  »2جدول « .شوندمي خنثي وضعيتشان
دهد كه در محاسبه سهم جريان وضعيتشان به واحد مركزي را نشان مي

  ها موثرند. DGخطاي 
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  : واحد حفاظت مركزي شبكه1شكل 
  

 زشبكهيحفاظت ريزاطالعات موجود در واحد مرك :1جدول

 ايجزيره حالت  متصل به شبكه باالدست حالت 

 0 1 مد عملكردي

سهم جريان خطاي 
 شبكه اصلي

faultGridI 0  
  

 ها به واحد مركزيDGاطالعات ارسالي از: 2جدول 
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DG 
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كند. ) نحوه محاسبه مقدار جريان خطاي تنظيمي رله را بيان مي1رابطه (
 روي  DGامين i اثر فاكتور iKشبكه، ريز هاي  DGكل تعداد m كه در آن

 باالدست شبكه كوتاه اتصال فاكتور اثر جريان KGRID رله و  عملكردي جريان

 شبكه خطاي جريان faultGridIهمچنين  .است رله عملكردي روي جريان

  .است  DGامين i خطاي جريان faultDGiI باالدست و

 گرفته نظر در كوتاه شبكه اجزاي بين فاصله كوچك،هاي شبكهريز در

 يكسان شبكه هايقسمت تمامي براي خاص DG يك خطاي سهم و شودمي

شود. در اين در نظر گرفته مي k=1 فوق معادله دربنابراين . بودخواهد 
 دربرابر  شبكه، هايرله تمامي براي DGهر  خطاي جريان سهم صورت كه

 روي بر DG هر تاثير ترپيچيده و بزرگتر هايشبكه در شود. امامي گرفته نظر

 براي هاشبكه اين در اثر فاكتور و بود خواهد متفاوت مختلف هايرله جريان

 .شود آورده حساب به بايد هارله

 يمختلف يهاتواند به صورتيم DGهر  يخطا انيتعيين سهم توليد جر
شبيه و شبكهريز يمدلساز، مطالعات توان با استفاده ازيم .رديصورت پذ

 نحوهاز اين كار را با اطالع . در اينجا خطا را تعيين نمود انيسهم جر يساز
انجام  يك قدرترابط الكترون عني داشتن يا نداشتني شبكهريزاتصال به 

 رابط الكترونيك قدرت كه از ييها DGت واضح اس ي. به خوباستشده
چرخان  يها ژنراتورهاآن كار كه اساس ييها DGكنند همانند استفاده مي

  كنند.يخطا را تامين نم انيجر است و

، شبكهريزرت بر بودن نظا نيو آنال ياستفاده از مفهوم حفاظت مركز با
در سيستم  يتغييرات اساس جاديو بدون ا يراحته ها ب DG ديجد يهاتوسعه
ا ر DGتواند بيت وضعيت مي MCPU. رديتواند صورت پذيم يحفاظت
گزارش ريرا بر اساس بيت وضعيت و مقاد طهكند و محاسبات مربو يبررس

  شده انجام دهد.

دهد كه ركزي را نشان مينحوه پايش ريزشبكه توسط واحد م» 2شكل «
مي ها مقادير تنظيمي تما DGبه محض تغيير در مد عملكردي يا وضعيت 

در  ديقطع ارتباط جد اياتصال و  كيكه  يزمانشوند. رساني ميها به روزرله
و محاسبات بر  شوديم افتيدر MCPUوقفه توسط  كي دهديشبكه رخ م
، هادر رله ديجد يعمليات طيشود. سپس شرايانجام م ديجد شياساس آرا

توجه است كه پس از آن  انيشود. شايم يرسانبروز ،يحفاظت تطبيق يبرا
به صورت مستقل عمل  كيها هر داد، رله امخود را انج فيوظا MCPUكه 
 انيكه جر يد. هنگامنندار MCPUبه ارتباط بيشتر با  يكنند و نيازيم

رله باشد رله  يشده برا تنظيم يعملكرد انيجر نيبيشتر از آخر يعبور
، سيگنال را به منظور گزارش خطا كيكند و يدهد و كليد را قطع ممي پيتر

  .فرستدمي MCPUبيت تشخيص خطا به  به عنوان
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  وقفه بر مبتني حفاظتي الگوريتم: 2شكل 

  

با استفاده از استاندارد  MCPUمدل سازي  .3
IEC 61850-7-420 

 يهابا استفاده از گره يپيشنهاد شبكهريزسيستم  يبخش اجزا نيدر ا
 در و توسعه اخير آن IEC61850 كه در استاندارد) Logic Nodes( يمنطق

ها رلهشوند. در ابتدا، ياند، مدل مشده يمعرف IEC 61850-7-420رد استاندا
تحقق  يكه برا يمخابرات يهايد پراكنده با مجهز شدن به ماژولو منابع تول

 ديمدل جد »3شكل «شوند. يم يسازهستند مدل يضرور يپيشنهاد طرح
دهد كه چگونه يشكل نشان م نيدهد. ايها را نشان مرله يشده برا يطراح

مدل  يمنطق يهاتوانند با استفاده از گرهيم ،رله يتوابع مختلف مناسب برا
  د.نشو

XCBR

TCTR PTOC

IHMI ITCI

CSWI

  
  هاي منطقيمدلسازي شده با گرهمنطقي يك رله  ساختار:3شكل

اهرهايي براي كنترل ازرابط  ITCIو IHMI ،در مدل ارائه شده براي رله
كنند. با توجه به سيستم حفاظتي پيشنهادي، دور و اهداف مخابراتي ارائه مي

ي برا  relayt تاخير زماني و  relayIدو پارامتر كليدي جريان خطاي عملكردي 
ها مورد نياز است. با توجه به ساختار عملكرد مناسب رله و پذيريگزينش

مقادير مناسب  MCPU و مراجعه به يك جدول از پيش تهيه شده، شبكهريز
ماژول كنترلي  كند و اين مقادير را درزماني براي هر رله را انتخاب مي ثابت

و تاخير  يعملكرد انيجر يكه پارامترها يهنگام دهد.و ارتباطي قرار مي
به هر   ITCIو IHMIرابط  قيمحاسبه شدند، از طر MCPUتوسط  يزمان

شود يمذخيره  PTOC يمهم در گره منطق ريمقاد نيشوند. ا يرله فرستاده م
دهد. يجهت از پيش تعيين شده تشخيص م كيرا در  AC انيكه اضافه جر

شود. تاخير يذخيره م PTOC در رله يردعملك انيآستانه جر نيبنابرا
مقدار  نيشود. همچنين ايدر نظر گرفته م CSWI به پيارسال تر در ،يزمان
ارسال فرمان به كليد قدرت  يبرا CSWIشود. از يذخيره م PTOCدر 

از  پيسيگنال تر كي انياضافه جر شود. در صورت وجودياستفاده م
PTOC يگردد. گره منطقيم افتيدر TCTR يمنطق دهنده گرهنشان 

را مشخص  فيدر از يعبور انيباشد كه مقدار جريم انيجر انسفورماتورتر
قابل  شبكهريزموجود در  يهارله يتمام يمدل ارائه شده برا نيكند. امي

با  ديها نيز با DGارتباط مناسب در شبكه،  كي يبرقرار ياستفاده است. برا
 يل ارتباطماژو كيمدل شوند و به  IEC 61850-7-420توجه به استاندارد 

را به  DGنوع  و ينام اني، جروضعيت نظير ييمجهز شود كه بتواند پارامترها
MCPU هر زيمتما يهايژگيها گزارش دهد. با توجه به ورله ريوسا DG ،

  شوند.يبه صورت جداگانه مدل م كيهر 

 ،DGنوع سه پارامتر  DGاز هر  MCPU ،يپيشنهاد طرح حفاظتيدر 
از گره  DGوضعيت . نياز داردرا  DG ينام نايمقدار جر و DGوضعيت 

 برابر  ModOnConn.DRCSشود. اگر مقدار ياستخراج م DRCS يمنطق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   يبا استفاده از واحد كنترل مركز زشبكهيدر حفاظت ر IEC61850-7-420 نقش استاندارد يسازادهيپ
  تهران، ايران 1395 –المللي برق كنفرانس بين و يكمين سي

 5  

 

و به شبكه متصل است.  در حال كار DGاست كه  نيدهنده اشود نشان يك
ModOffAval.DRCS  وModOffUnav.DRCS نشان بيبه ترت زين

 يج از دسترس براخاموش و خار DGدر دسترس و  و خاموش DGدهنده 
 اي ModOffAval.DRCSكه مقدار  يزمان روشن شدن هستند.

ModOffUnav.DRCS  يعني  شود، كيبرابرDG  ندر تامي همربوط 
با توجه به عبارت  DGخطا در شبكه مشاركت ندارد. وضعيت هر  انيجر
  .ديآ يبدست م )2( يمنطق

)2( 
 

. &

. || . !

DG Status DRCS ModOnConn 

DRCS ModOffAval DRCS ModOffUnav

  

مورد نياز است كه  DGاز  يناش يخطا انيجرتخمين  يبرا DGنوع 
. ديبدست آ DERtyp.DRCT يتواند از گره منطق يداده م نيا

2=DERtyp.DRCT است كه  يدهنده انشانDG شينمربوطه از نوع ما
برابر  DG  ،5يخطا انيكه بيشينه جر به اين معناستچرخان است و  يها
ميبدست  )3( رابطهاز  ها DG نيا يخطا انيباشد. جريآن م ينام انيجر
  .ديآ

)3(  .
I 5

3
FaultDG

DRCT MaxWLim

Voltage
 


 

.DRCT MaxWLimيتوان نام مميدهنده ماكزشانن DG كه  باشديم
 DG يخطا انيبدست آوردن مقدار جر يبرا DRCT يگره منطق ،ياز سو
  شود.مي استفاده

نوع  از مورد نظر DGبه اين معناست كه  DERtyp.DRCT=3عبارت 
 ينورتريرابط ا يدارا DG نيكه ا ييباشد. در نتيجه از آن جايم يسوختپيل

را مورد  1,5فاكتور  ديبا DG نيا يخطا انيتخمين جر يبرا MCPUاست، 
 )4( از معادله ينورتريبا رابط ا DG كي يخطا انيدهد. جر استفاده قرار

  بدست خواهد آمد.

)4( .
I 1.5

3
FaultDG

DRCT MaxWLim

Voltage
 


  

  

 از همربوط DGكه است  نيدهنده انشان DERtyp.DRCT=4امتر پار
از نوع  DG نيكه ا ابدييدر م MCPU نيباشد. بنابرايم يكينوع فتوولتا

DG رياست. همانند سا ينورتريبا رابط ا يها DG يخطا انيها سهم جر 
 )4( كه در رابطه MaxWLim.DRCTتواند توسط پارامتر ينيز م DG نيا

  .است، مشخص گردد دهياستفاده گرد

 حفاظتي ستميسازي س ادهيپ .4

 ندامجهز شده يارتباط يهابع توليد پراكنده كه با ماژولاها و منابتدا رله
شده  يمدل طراح »4 شكل«شوند. يم يمدلساز يتحقق طرح پيشنهاد يبرا
دهد. چهار يآن نشان م يو مخابرات يرله را به همراه ماژول كنترل يبرا

   :عبارتند از شود كهيرله داده مبه  يو كنترل يت ارتباطمتفاو سيگنال

   يدر سيستم حفاظت يريپذنشيگز يمناسب برا يتاخير زمان •

  تشخيص خطا  يبرا يعملكرد انيجر •

  شوديبه رله داده م انيمدار قدرت كه از ترانسفورماتور جر انيجر •

• Status MCPU بودن  سيكه نشان دهنده در سروMCPU داشبيم  

 ن عبوري ازايرله و جر يعملكرد انيرله دو مقدار جر يكنترل ماژول
رله بيشتر  يعملكرد انيفيدر از جر انياگر جرگرده  سهيرا با هم مقا رفيد

 پيخواهد شد و سيگنال تر 1، بيت تشخيص خطا در رله برابر باشد
تخصيص داده شده تاخير پيدا خواهد  يتاخير زمان دازهرله به ان يخروج
   .كرد

شبكه پاكسازي اگر پس از سپري شدن اين تاخير زماني، خطا در ريز
براي برقراري ارتباط . شودبود، فرمان تريپ به كليد قدرت صادر مينشده

شبكه الزم است منابع توليد پراكنده نيز به يك ماژول ريزمناسب ميان اجزاي 
و يا ساير  MCPU بهمذكور را  ارتباطي تجهيز شوند تا بتوانند پارامترهاي

 رييها با تغرله يميتنظ انينحوه محاسبه جر. هاي حفاظتي گزارش كنندرله
نحوه نيز  »6 شكل«در و  شوديمشاهده م» 5 شكل«در  زشبكهير تيوضع
يمشاهده م تشانيوضع صيپراكنده و تشخ داتياز حالت تول يرساناطالع
  .شود
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 ول كنترلي و مخابراتيمدل يك رله حفاظتي به همراه ماژ:4شكل

 

  

  
  مدل محاسبه جريان اتصال كوتاه شبكه باالدست :5 شكل

  

  

  
  DG مدل تشخيص وضعيت: 6 شكل
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0 s

0.2 s

0.5 s 1.25 s

1 s

0.75 s

0.65 s

Time

ها و  DGهمه 
كليدها متصل

 1خطا روي بار 
DG1 و خروج

جدا شدن 
شبكه اصلي

4خطا روي بار

اتصال مجدد 
شبكه اصلي

برطرف شدن 
1خطاي بار

5خطا در بار 

  

  تعريف شدهسناريو: نموداري از7شكل
  

 فيتعر ريز ويسنار جهت اطمينان از صحت عملكرد الگوي حفاظتي
  :استشده

 4 كريبه جز بر دهايها روشن بوده و تمام كل DG همه ابتدا -1
 .باشنديبسته م

كه باعث باز  دهديرخ م ييخطا load1 يرو 0,2 هيثان در -2
از  زين DG1 ،به خاطر كاهش تقاضا و شوديم 2 كريشدن بر

  .شوديمدار خارج م

و  هشدع قط راتيبه خاطر تعم باالدست شبكه 0,5 هيثان در -3
 .روديم يارهيشبكه به حالت جزريز

اتفاق  load4 يرو ييخطا يارهيدر حالت جز 0,65 هيثان در -4
 .شوديباز م 8 كريو بر افتديم

  .شوديمتصل م يبه شبكه اصل زشبكهيردوباره  0,75 هيثان در -5

شبكه متصل ريزبرطرف شده و به  load1 يخطا 1 هيثان در -6
يدوباره روشن م زين DG1تقاضا  شيو به خاطر افزا شوديم

  .شود

 3 كريو بر افتدياتفاق م load5 يرو ييخطا 1,25 هيثان در -7
 .كنديخطا را بر طرف م

شكل «سازي و بيان بهتر، تمام مراحل مختلف اين سناريو در جهت ساده
  است.ترسيم شده» 7

قابل  »8شكل «مهم در سناريو مطرح شده در  جريان موثر كليدهاي
وقوع خطا جريان از شود هنگام مشاهده است. همان طور مشاهده مي

محدوده معمول خارج شده و پس از تاخير الزم دستور رفع خطا اجرا 
 محدودهجريان از  1,25و  0,65، 0,2هاي شود. به همين خاطر در ثانيهمي

  شود.عادي خود خارج مي

به دليل تعميرات در شبكه شود. ديده مي» 8شكل «در  سازينتايج شبيه
يه توسط يك فرمان دستي اپراتور قطع شده و ثان 0,5در  1باالدست كليد 

كه در  شوده دوباره متصل ميثاني 0,25شود و پس از جريان آن صفر مي
نشان  2جريان موثر كليد » ب- 8شكل «. در شودمشاهده مي» الف-8شكل «

افتد و رله به خوبي يك جريان خطا اتفاق مي 0,2دهد كه در ثانيه مي
توسط كاربر پس از رفع  1قطع كرده و در ثانيه تشخيص داده و اين كليد را 

 2و بار  2شود. در اين مدت كه كليد خطا توسط اپراتور اتصال برقرار مي
شود و تاثير خارج شدن اين دو در نيز از خاموش مي DG1شوند قطع مي

دوبار  3جريان كليد » ج- 8شكل «در جريان كليدهاي ديگر واضح است. 
در  DG1و عدم حضور  1به علت قطع كليد  0,5شود. در ثانيه صفر مي

رله حفاظتي اضافه  5به خاطر وقوع خطا روي بار  1,25شبكه و در ثانيه 
» د-8شكل « كند.دهد و فرمان قطع را صادر ميجريان را تشخيص مي

در ثانيه  4دهد كه با رخ دادن خطا روي بار را نشان مي 8جريان موثر كليد 
  كند.كليد را صادر مي رله فرمان قطع اين 0,65
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 د ج

ج:  -ريزشبكه 2ب: جريان موثر عبوري از كليد  -ريزشبكه 1الف: جريان موثر عبوري از كليد  -: جريان موثر كليدهاي مختلف ريزشبكه8شكل 
  ريزشبكه 8د: جريان موثر عبوري از كليد  -ريزشبكه 3جريان موثر عبوري از كليد 

  

 يگيرنتيجه .5

ها و مد عملكردي ريزشبكه طرح  DGدر صورت تغيير در وضعيت 
شود. در اين مقاله نشان داده شد كه چگونه حفاظتي موجود ناكارآمد مي

لحظه به لحظه وضعيت ك واحد مركزي در ريزشبكه، با استفاده از ي توانمي
 تا تغييرات الزم را در طرح حفاظتي انجام داده ريزشبكه را پايش كرده و

بستر مخابراتي الزم  IEC 61850استاندارد . بماندباقي آمد رح حفاظتي كارط
هاي ريزشبكه براي و رله ارتباط مناسب بين واحد مركزيبراي برقراري 

ريزشبكه اي با سه يك  در اين طرح حفاظتي .كندانتقال اطالعات فراهم مي
DG ان داده شده است. نتايج نشبار با سناريوي تعريف شده پياده شده و پنج

اي و متصل به شبكه باالدست و هاي جزيرهها در حالتعملكرد مناسب رله
 كند. از مدار خارج شدن منبع توليد پراكنده تاييد مي
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