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دار درشبکه توزیع های جهترله عملکردهماهنگی دید در جروشی 
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های اضافه جریان جهتی نقش بسیار مهمی را امروزه رله —چکیده 

این مقاله به بررسی استفاده کنند. در های توزیع شعاعی ایفا میدر شبکه

پردازیم که ی توزیعی میدر شبکهو هماهنگی عملکرد آنها  ها از این رله

 های بادی موجود در شبکه نقش مخربی را بر هماهنگینیروگاه

دو هر بخش از خط دو انتهای  اینجا در درعملکردشان بوجود می آورد. 

کنیم که در دو مسیر پیشرو و پسرو دار نصب میاضافه جریان جهترله 

ها گی عملکرد رلههماهنالگوریتم دهند. حفاظت از شبکه را انجام می

روش پیشنهادی انتخاب پذیری را فارغ از اینکه  .ارائه شده است

نتایج  .کنندمتصل باشند یا نباشند، تضمین میبه شبکه های بادی نیروگاه

به خوبی  MATLAB/SIMULINKسازی در محیط نرم افزار شبیه

 کند.کارایی روش پیشنهادی را تایید می

هماهنگی  ؛نیروگاه بادی؛ رله اضافه جریان جهتی —های کلیدی هواژ

 ؛رله ها

 مقدمه   .1

های مختلفی وجود دارد. یک جهت حفاظت خطوط توزیع شعاعی روش   

باشد که های بازبست در ابتدای خط تغذیه میوم استفاده از رلهروش مرس

های اضافه جریان با تجهیزات پایین دست خود بر روی خط اصلی، مانند رله

. [1]شودو همچنین با فیوزهای روی خطوط فرعی  تنظیم وتطبیق داده می

روش متداول دیگر استفاده از مدار شکن وصل مجدد در ابتدای خط تغذیه 

باشد. اما در نصب یک یا دو رله بازبست در وسط ویا انتهای خط میو 

های شعاعی، در شبکه های بادی مانند نیروگاه حضور تولیدات پراکنده

 باشد.موضوعی چالش برانگیز می هاهماهنگ کردن رله

*رضا موسوی نسبسید علی  

**محمد سبکبار  

***حامد قنبران  

****مجتبی طیبی  

 شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

 ماهشهر ، ایران
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های همگام و محاسبات طراحی آفالین گیریبا استفاده از اندازه [2]در 

جریان  های اضافه. رلهآمده استدستا و فیوزها بههماهنگی میان رکلوزره

شوند. با این وجود های توزیع حلقوی بکار گرفته میجهتی عمدتا در شبکه

به علت گسترش و پیوستگی زیاد تولیدات پراکنده در سالیان اخیر، حفاظت 

های توزیع شعاعی مطرح شده دار برای شبکهجهتاضافه جریان 

های ارتباطی دار با قابلیتجریان جهت های اضافهرلهاز  [5]در . [4و3]است

 DGها تعداد واحدهای شود  که این رلهی شعاعی استفاده میدر شبکه

شده را هنگام بروز خطا کمینه کنند. عملکردهای رکلوزینگ نیز برای قطع

 شده است.بازیابی سیستم انجام

دار مبتنی بر هتطرح حفاطت اضافه جریان ج در این مقاله با پیشنهاد

به موضوع کمینه شدن قطعی ها، و هماهنگی عملکرد میان رلهارتباطات مؤثر 

 .درشبکه و تولیدات پراکنده خواهیم پرداخت

 کلی طرح پیشنهادیول صا .2

در روش پیشنهادی برای حفاظت خط توزیع روش پیشنهادی برای در 

های جای استفاده از رلهباشد، بهشعاعی که دارای تولیدات پراکنده می

استفاده  دارتضافه جریان جههای ااز رله ،بازبست در ابتدای خط تغذیه

 اند:شده است. شروط زیر در آنالیز سیستم در نظر گرفته شده

 اندهای تولید پراکنده به شاخه اصلی سیستم وصلالف( واحد

 کننددر وضعیت ضریب توان ثابتی کار می DGب( واحدهای 

 باشند.به صورت سنکرون می DGهای تمامی واحد( ج

 

 یکلیات روش پیشنهادعرفی م .2.1

در دو طرف هر  دارهای اضافه جریان جهتدر طرح پیشنهادی رله

یک خطای  jkR جهت دار  هر رلهبرای شوند. بخش از خط بکار گرفته می

جاری  kبه باس  jرو مطابق است با یک جریان اتصال کوتاه که از باس پیش

ن های هر بخش از خط به عنواهای ولتاژ و جریان ترمینالشود. اندازهمی

ها باشند. بنابراین در این مکاندار مورد نیاز میهای جهتهای رلهورودی

باشد.  ( میCT( و جریان )PTگیری ولتاژ )نیاز به ترانسفورماتورهای اندازه

ای تنظیم شوند که فقط خطاهای ها باید به گونهدر طرح پیشنهادی تمامی رله

 افتد را از بین ببرند. اتفاق می شانرو که در منطقه حفاظتی اولیهدر مسیر پیش

اعمال  هارله یاولیههمپوشانی هنگام تعریف نواحی حفاظتی     

 گیردمیبه نحوی شکل  jkR یرله یاولیهحفاظتی  یناحیه ویژهبه. شودمی

در  1k+,+1jSطولی اضافی از بخش مجاور  یاضافهبهخط را  jkSکه بخش 

است تا تمام  شدهتنظیم 23R یرله مثالً .جهت پیش روی رله پوشش دهد

ازطرف  .پوشش دهد 34Sاز طول بخش بعدی  a%خط را همراه با  23Sبخش 

خط را همراه با  23Sش است تا تمام بخ شدهنظیم ت 32Rف مخال یرلهدیگر 

%a 12 از طول بخش بعدیS وشش دهد.پ 

ی فیوز جانبی مجاور همپوشان یناحیهرله با  یاولیهالبته که ناحیه  

 یطبقه( برای فاز آن و دو DTمعین )-زمان یطبقههر رله باید با دو  کندمی

DT  جریان متصل به زمینِ آن تنظیم شود. تنظیمات اولین اضافه یمؤلفهبرای

زمینِ پیش رویی بکار برده به برای دریافت خطاهای فاز DT یطبقه

. تنظیمات هنددمیحفاظتی اولیه رله رخ  یناحیه هرکجایکه در  شوندمی

اجرایی  با تاخیر زمانی، هنگامیعملکرد پشتیبان  عنوانبه DTدوم  یطبقه

 .دستی نقصی اتفاق افتدپایین یرله یاولیهکه در عملکرد حفاظتی  شودمی

 اشاولیهحفاظتی  یناحیهزمین در ابراین اگر رله برای یک خطای فاز به بن

دستی که روبه همان جهت دارد، بعد باال یرلهکه  رودمیفعال نشود، انتظار 

 کند.کار  مناسب( CTIاهنگی )همانزم یفاصلهاز 

 رله هاتنظیم  .2.2
 هایمؤلفهیک تحلیل خطای مفصل باید انجام گیرد تا در این قسمت    

 یمحاسبهتعیین شوند. این فرایند شامل  درستیبهجریان فاز و زمین اضافه

 یرلهاز هر  شده دیده انتظاریِ هکوتااتصال هایجریان یکمینهبیشینه و 

که شود. برای اینمی (به ازای تمام شرایط خطای فاز و زمین ممکن)دلخواه 

های مشترک )سه فاز،  کوتاهاتصالتمام انواع  سازیشبیه بهتر مشخص شود،

هر  یثانویهحفاظتی اولیه و  یناحیهدوفاز، دوفاز به زمین و تک فاز( که در 

)که در جهت پیش رویشان قرار دارد(، باید با درنظر گرفتن  دافتمیرله اتفاق 

 DGمنابع )منبع معادل و واحدهای  کوتاهاتصالشرایط  یبیشینهکمینه و 

و مقاومت خطا انجام  DGمتصل شده(، هر ترکیب ممکن از محل اتصاالت 

فرایندی آفالین است،  شدهدادهبدیهی است که تحلیل خطای شرح  .گیرد

انتقال  هایمشخصه، هاآنو محل  DGاز قبل ظرفیت اسمی واحد  زیرا باید

تدریجی، و کمینه و بیشینه سطح نفوذ مشخص باشند. در این صورت 

ی آنالین هاداده آوریجمعمشخص باشد، نیازی به  هادادهاین  کههنگامی
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نیستند، نقاط اتصال )اینکه وصل هستندیا  DGوضعیت واحدهای  یدرباره

 .ود نداردو غیره( وج

 رله ها هماهنگی  .2.2

ها ، تعیین و های قدرت هدف از هماهنگی رلهدر بحث حفاظت سیستم

ای که در کمترین زمان ممکن گونههای اصلی و پشتیبان است بهتنظیم رله

العما نشان داده شود، تمام نواحی موجود در نسبت به وقوع خطا عکس

در ضمن زمان  شبکه تحت حفاظت سیستم اصلی و پشتیبان باشد و

های اصلی و پشتیبان موجود در شبکه نیز رعایت هماهنگی الزم بین رله

 گردد.

 رله از عبوری جریان مقدار از تابعی جریان اضافه های رله عملکرد زمان

  :صورت زیر نوشتتوان بهمی را رابطه ینباشد. ا می رله تنظیمات و

(1)   

(2)   

جریان اتصال کوتاه عبوری  fIام،  iله زمان عملکرد ر tاین رابطه در    

 Cو A ،Bباشد. ضرایب جریان آستانه )یا جریان قطع رله( می PIاز رله و 

 باشند. های وابسته به نوع رله و مشخصه مورد استفاده در آن میز ثابتنی

 کهباشد می دار بیشینهمق یک و کمینه مقدار یک دارای رله هر عقط جریان

برابر  2و  1.2بیشینه معموال  آورده شده است. این جریان کمینه و( 3)در 

 شود. جریان نامی گذرنده از رله در شرایط عادی شبکه در نظر گرفته می

(3)                     

 

( نیز دارای یک مقدار کمینه TDSها )به صورت مشابه زمان تاخیر رله

جریان رله تعیین _باشند که بر اساس مشخصه زمانو یک مقدار بیشینه می

 (.4گردد)می

(4)               

      

 نکنند. به مختلفی عمل دالیل به است سیستم ممکن در موجود هایرله

 دیگر حفاظتی یهابا سیستم اولیه حفاظت که است معمول دلیل، همین

 در اشتباه امکان و شده کامل اصلی حفاظت سیستم عمل تا شود حمایت

های پشتیبان به حداقل برسد. زمان عملکرد رله سیستم، خطا از کردن برطرف

های اصلی به ازای همان محل خطا باشد، بایستی بزرگتر از زمان عملکرد رله

ی زمان ر از فاصلهطور که قبال گفته شده است برای این کاکه همان

براساس تجهیزات  CTIشود. مقدار ( استفاده میCTIها )هماهنگی رله

ها، گردد که شامل زمان مرده در رلههای توزیع تعیین میمهندسی شرکت

باشد. زمان عملکرد بریکر و نیز حاشیه امنیت لحاظ شده برای خطای رله می

لحاظ  3.4تا  3.3بین  های الکترومکانیکی معموالاین مقدار برای رله

 . [6]شودمی

(5)            

 

ی م به ازای خطا در ناحیهiی اصلی زمان عملکرد رله itدر اینجا 

ام، به ازای خطا در  jی پشتیبان زمان عملکرد رله j,it حفاظتی آن رله و

 آید:دست می( به6باشد که از )ام می iی اصلی ی حفاظتی رلهناحیه

(6)                     

 

(7)                                 

           

ام به  jی پشتیبان جریان خطای گذرنده از رله در این رابطه    

باشد و سایر پارامترها نیز در ام می iازای خطا در ناحیه حفاظت رله اصلی 

 اند.( تعریف شده1)

تیک حفاظت جریانی برای ثبت زمان و جریان مازاد بر شما 1شکل

دهد و همچنین فرمان صادر شده جریان نامی را برحسب پریونیت نشان می

بلوک مقایسه گر جریان عبوری از رله  2برای بریکرها را تولید می کند. شکل

گیری و تخمین اندازه 3با جریان آستانه می باشد. با استفاده از بلوک شکل

 شود.بر حسب معکوس جریان حاصل میزمان  
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: شماتیک حفاظت جریان طراحی شده برای ثبت زمان و جریان 1شکل

 مازاد بر جریان نامی

 

 

 AC Current Protection: شمای داخلی بلوک 2شکل

 

 

 گیری و تخمین زمان برحسب معکوس جریان: بلوک اندازه2شکل

 

 

 : بلوک تنظیم تاخیر زمانی رله4شکل

 

 شبیه سازینتایج  .2

 5روش پیشنهادی حفاظت اضافه جریان بر روی شبکه توزیع شکل   

باشد می کیلومتر 25آزمایش شده است. این شبکه دارای فیدر اصلی به طول 

دار نصب شده های اضافه جریان جهتکه در ابتدا و انتهای این خط رله

خود به  1Fباشند که فیدر می 3Fو  1F ،2Fاست. پس از این خط فیدرهای 

شود. هر کدام از این فیدرها نیز مانند فیدر تقسیم می 12Fو  11Fدو فیدر 

دار نصب شده است. های اضافه جریان جهتاصلی در دو طرف آنها رله

باشد که می بادی می تو.لید پراکنده درنظر گرفته شده برای این شبکه مزرعه

ولتاژ تولیدی مزرعه  ند.متصل مباش 2Fو  11F ،12Fتوانند به انتهای فیدرهای 
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تبدیل  KV 25باشد که توسط ترانسفورماتور مربوطه به می v545های بادی 

 به 1رابطه مربوط به  C و A ،B مترهایتنظیمات پارا شوند. در این مقالهمی

 اند.انتخاب شده 1و  3.35،   3.35ترتیب برابر 

های  مزرعه های بادی مورد نظر در مطالعات انجام شده در حالت

متصل به شبکه و یا جدا از شبکه تحلیل شده اند. همچنین هر مزرعه را یک 

 بررسی کرده ایم. MW6و بار دیگر با توان MW3بار با توان 

ی اول فرض شده است خطای سه فاز به زمین از ثانیه ی  در مطالعه

اعمال شود. این حالت با  11Fبه انتهای فیدر  یک سیکل 63/43به مدت  15

ای در شبکه  DGه سازی مجزا انجام شده است. اول اینکه هیچ شبی 3

 و  11Fبه انتهای فیدرهای  MW3های با توان  DGنباشد. حالت دوم اینکه 

12F  متصل باشند و سوم اینکه توانDG  11فیدرهایF  12وF  برابر با

MW6   7حالت عملکرد رله ی مربوط به بریکر  3باشد. در اینCB  را

و عملکرد رله  7CBجریان عبوری از بریکر  6شکل م.بررسی کرده ای

برای سه حالت بصورت زیر  رلهزمان عملکرد  مربوطه را نشان می دهد

میلی ثانیه  62و  DGمیلی ثانیه در حالت بدون  66ترتیب  که بدین، است 

مگا وات  6های  DGمیلی ثانیه برای  64گاوات و م3 های DGبا در حالت 

 کرده است. پس از رخداد خطا عمل

( در حین این خطا در 25KVBولتاژ و جریان فیدر اصلی شبکه توزیع )

 نشان داده شده است. 7شکل

در مطالعه ی دوم همان شرایط مطالعه اول را داریم با این تفاوت که 

سه حالت مطالعه  اتفاق می افتد. 12Fخطای سه فاز به زمین در انتهای فیدر 

 8CBشد و عملکرد رله ی مربوط به بریکر  ی اول در مطالعه دوم نیز اجرا

 آورده شده است. 6در شکل

 

 

 مورد مطالعه kv25 : شبکه توزیع5شکل

  

 

 : مقایسه عملکرد رله در سه وضعیت6شکل

 نتایج مطالعه دوم نیز به شرح زیر است:

برابر نامی  6.32جریان اتصال کوتاه  DGبراین اساس در حالت بدون 

 DGثانیه عمل کرده و در صورتیکه میلی  54ده و در زمان را مشاهده کر رله

برابر نامی را مشاهده کرده و  6.335مگا وات وصل شود  3با ظرفیت های 

ا های ب DGو چنانچه  دهد میلی ثانیه فرمان قطغ می 54در زمان مشابه 

میلی ثانیه  53برابر جریان نامی در زمان  5.23متصل باشد   MW6 ظرفیت

 .عمل می کند
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 های بادیحضور نیروگاه بادار درشبکه توزیع های جهترله عملکردهماهنگی دید در جروشی 

 

هر دو مطالعه رله های مربوط به ناحیه ی حفاظتی آن خطا عمل می در 

ند و رلهی باال دست آنها عمل نکرده و باعث قطع خطوط بیشتری از کن

 شبکه نمی شود.

 

 

 در مطالعه اول : ولتاژ وجریان فیدر اصلی7شکل

 

 

 

 : مقایسه عملکرد رله در سه وضعیت8شکل

 

 

 نتیجه گیری

در این مقاله با به کارگیری استراتژی نصب رله های اضافه جریان 

جهت دار در هر دو سمت هر بخش از شبکه توزیع شعاعی، از بوجود آمدن 

تفاده از جلوگیری شد. با اس نیروگاه بادیتداخل در عملکرد رله ها با وجود 

طراری واحدها که به هنگام وقوع خطا در شبکه این روش نیاز به خروج اض

امری ضروری به نظر می رسد رفع گردید. در نتیجه مشکل عدم سنکرون 

بودن واحد تولید پراکنده با شبکه که به علت قطع اتصال آن واحد از شبکه 

 .به هنگام خطا اتفاق می افتد برطرف شد
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