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چکيده  -در سالهاي اخير استفاده از منابع توليد پراكنده به سبب مزاياي فراوان آن به شدت افزايش يافته است .براي استفاده بهينه از اين منابع،
مسائلي مانند جايابي بهينه نصب ،تعيين ظرفيت بهينه و كاهش(و يا حذف) تاثيرات منفي آنها بر سيستمهاي توزيع بايد مورد بررسي قرار گيرد.
يکي از مهمترين تاثيرات منفي اين منابع ،تاثير بر حفاظت شبکههاي توزيع مي باشد كه در اين پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است .در اين مقاله از
صفحات  PVبه عنوان منابع پراكنده استفاده شده است.در ادامه نشان داده خواهد شد تحت چه شرايطي وتا چه اندازه صفحات PVبر روي هماهنگي
بصورت ملموسي تاثير ميگذارند،با دسته بندي انجام شده از تصميمگيريهاي نابجا و غيرضروري جلوگيري خواهد شد .در ادامه  .كارايي دسته
بندي انجام شده توسط شبيهسازي آنها روي يک فيدر نمونه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
كليد واژه -منابع توليد پراكنده ،هماهنگي تجهيزات حفاظتي ،صفحات خورشيدی ،رله جريان زياد.

 -1مقدمه
در سالهای اخير استفاده از منابع توليد پراكنده به سبب
مزايای فراوان اقتصادی و زيست محيطيِ اين منابع به شدت
افزايش يافته است .اما با وجود اين مزايا ،مسايل زيادی در طراحي
و بهرهبرداری و اتصال اين منابع به شبكههای قدرت به وجود
ميآيد .در صورتيكه اين مسايل بررسي نشود ،ممكن است باعث
ايجاد مشكالتي در سيستمهای قدرت گردد .از جمله مهمترين اين
مشكالت ،ايجاد ناهماهنگي در سيستم حفاظتي شبكههای توزيع،
امكان ايجاد شرايط جزيرهای ،جايابي بهينه و تعيين ظرفيت توليد
و مشكالت كنترل ولتاژ و فركانس ميباشد .برای كاهش تاثيرات
منفي و افزايش مزايای اتصال آنها به شبكههای قدرت ،مشكالت
مذكور بايد مورد بررسي قرار گيرند .موقعيت نصب اين منابع
ميتواند باعث تغيير تاثيرات اين منابع بر سيستم شود ،به نحوی
كه ممكن است تاثيرات مثبت اين منابع در مقايسه با تاثيرات منفي
كمتر و يا بيشتر گردد .بنابراين با تعيين اين پارامتر ميتوان تاثيرات
منفي اين منابع را كاهش داده و يا به كلي حذف نمود .با توجه به

نزديكي شبكههای توزيع به مصرفكنندهها و همچنين با توجه به
اينكه عمده خطاهای سيستم قدرت در اين شبكهها اتفاق ميافتد
حفاظت از آنها از اهميت ويژه ای برخوردار است .هر چند اين
شبكهها با ولتاژ بااليي سروكار ندارند اما به دليل ساختار ،تنوع و
تعدد تجهيزات بهكار رفته در آنها ،اين شبكهها بيشترين سهم را
در افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت به خود اختصاص
دادهاند .آمارها و بررسيها نشان ميدهد تقريباً  %07خاموشيهای
مشتركين به سيستم توزيع مربوط ميشود .با وقوع هر خطا،
تعدادی از بارها بي برق شده و از شبكه جدا ميگردند كه اين
مسئله باعث نارضايتي مشتركين ميگردد .از طرف ديگر ،وقوع
خاموشي باعث افزايش ميزان انرژی توزيع نشده و وارد آمدن زيان
به شركتهای برق ميشود .از اين رو بهبود ارتباط توليد و مصرف
و كاهش تعداد خاموشيها در شبكههای توزيع ،توجه بسياری از
متخصصين و كارشناسان صنعت برق را به خود جلب كرده است.
در اين ميان نقش سيستم حفاظتي در برآوردن اين خواسته ،بسيار
مهم و برجسته است .در ادامه اين مقاله به بررسي عملكرد تجهيزات
حفاظت جرياني در شبكه توزيع با حضور منابع پراكنده ميپردازيم.
اثرDGها( )Distributed Generatorبر روی هماهنگي بين

رلههای اضافهجريان در مقالههای متعددی مورد بررسي قرار گرفته
است[ .]5-1روشهای متفاوتي در اين مقالهها پيشنهاد شدهاند،
مانند كاربرد سيستمهای چند واسطه ،روشهای حفاظتي
تطبيقپذير و الگوريتمهای رديابي معكوس .اين مطالعات جزئيات
كمي از تاثيرPVها ()Photo voltaicرا آشكار ميكنند .در حقيقت
يک وضعيت محدود از شكل را بيان ميكنند بنابراين الزم است
مطالعهای انجام شود كه نشان دهد تحت چه شرايطي و تا چه اندازه
نفوذ PVها تاثير قابل مالحظهای روی هماهنگي بين رلههای
اضافهجريان ميگذارند .در مقاله [ ]5تاثير محل نصب و ظرفيت
منابع پراكنده بر روی هماهنگيها بصورت محدود بررسي شده
است بطوريكه يک روش جامع برای تصميم گيری و حركت بسوی
اتوماسيون سيستم حفاظتي را ارائه نميدهد .در قسمت دوم تاثير
محل نصب PVها روی پروفايل جريان خطا تشريح ميشود .در
قسمت سوم عملكرد رلههای اضافهجريان و همچنين روی
هماهنگي بين آنها توسط معادلهها و منحنيهای جريان -زمان
تشريح ميشود .در اين قسمت نشان داده خواهد شد در چه
شرايطي تاثير صفحات PVممكن است منجر به از دست رفتن
هماهنگي بين رلههای اضافهجريان شود .در قسمت چهارم روش
پيشنهادی برای ارزيابي هماهنگي در يک فيدر مبتني بر صفحات
PVمعرفي ميشود .در قسمت پنجم نتيجهگيری از تحقيق ارائه
خواهد شد .
 -2حفاظت  PVو تاثير آن بر پروفايل جريان خطا

جدول ( )1طرح حفاظتي صفحات PV
زمان قطع

ترمينال

ولتاژ

شكل( )1يک شبكه نوعي كه يک PVمحلي به آن متصل شده
است را نشان ميدهد .اين يک PVبه همراه اينورتر AC/DCبا
قابليت تطبيق ولتاژ 127يا 247ولت متناوب ميباشد .اينورتر
سيستمهای  PVاز نوع  )Tie Grid( TGميباشند به اين مفهوم كه
فقط در زمان اتصال به فيدر توزيع و برقدار بودن شبكه توانايي
توليد توان دارند.

ا ز آنجائيكه اينورترهای مذكور به تنهايي توانايي كنترل ولتاژ
و فركانس خروجي خود را منطبق بر تغييرات بار ندارند الزم است
در صورت غير عادی شدن شرايط ولتاژ و فركانس شبكه خاموش
شوند[ .]6لذا حفاظت سيستمهای  PVبر اساس استاندارد
 IEEE727مطابق جدول ( )1ميباشد[ .]0هنگاميكه يک خطا روی
فيدر رخ ميدهد ،سيستم PVجرياني را به سمت خطا جاری
ميسازد ،مقدار اين جريان به طرح و نوع اينورتر وابسته ميباشد.
از آنجائيكه سيستمهای PVبه نحوی طراحي شدهاند تا بيشترين
توان قابل استحصال را از صفحات خورشيدی به سمت شبكه انتقال
دهند ،حتي در شرايط كمبود ولتاژ كه در هنگام وقوع خطا ايجاد
ميشود اين اينورترها تالش ميكنند بيشترين توان را به شبكه
انتقال دهند .به عنوان مثال اين اينورترها مانند يک منبع توان
ثابت عمل ميكنند .هر چند اگر جريان خروجي سيستم PVاز حد
مجاز بيشتر شود اينورتر آنرا تا مقدار ماكزيمم خود محدود خواهد
كرد .اينورترها جريانشان را در حد 1يا 2برابر جريان نامي محدود
ميكنند[ .]8با در نظر گرفتن اين مطلب و مدت زمانيكه منابع PV
بر اساس طرح حفاظتي جدول ( )1در بازه زماني وقوع خطا در
شبكه حضور دارند مي توان سهم منابع  PVرا در جريان خطا
تعيين كرد تعيين كرد .لذا با توجه به تاثير سهم جريان خطای
منابع  PVدر جريان خطای ابتدای فيدر پروفايل جريان خطای
ابتدای فيدر بصورت كامال متغير خواهد بود .]7[.شكل ( )2يک
نمونه از پروفايل جريان خطا در ابتدای فيدر با حضور منابع PV
را نشان ميدهد.

DC/AC
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شكل( )1اجزاء اصلي يک سيستم  PVمحلي

V<7.5pu

 6سيكل

𝑢𝑝7.5𝑝𝑢 ≤ 𝑣 ≤ 7.88

 127سيكل

𝑢𝑝7.88𝑝𝑢 ≤ 𝑣 ≤ 1.1

عملكرد عادی

𝑢𝑝1.1𝑝𝑢 ≤ 𝑣 ≤ 1.30

 127سيكل

𝑣 ≤ 𝑢𝑝1.30

 2سيكل

𝑓 < 57.3

 6سيكل

𝑢𝑝57.3𝑝𝑢 ≤ 𝑓 ≤ 67.5

عملكرد عادی

𝑓 < 67.5

 6سيكل
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شكل( .)2پرو.فايل جريان خطا در ابتدای فيدر توزيع با حضور منابع PV

 -1-3منابع باالدست تجهيز حفاظتي( :) PVup

 -3ارزيابي تاثير محل نصب صفحات  PVبر روي
هماهنگي بين رلههاي اضافهجريان
محل نصب سيستمهای  PVدر يک فيدر توزيع در تعيين ميزان
تاثير گذاری آنها روی عملكرد و هماهنگي تجهيزات حفاظتي مهم
است .شكل( )3طرح كلي يک فيدر توزيع و محلهای ممكن برای
نصب منابع  PVروی آن را نشان مي دهد .همانطور كه مشاهده
مي شود چهار محل كلي برای نصب منابع پراكنده روی اين فيدر
تعيين شده است PV .های باالدست تجهيز حفاظتي .PD1كه با
 PVupنشان داده شدهاند PV .های مابين تجهيز حفاظتي  PD2و
محل وقوع خطا كه با  PVufaنمايش داده شدهاند .منابع  PVكه بعد
از محل خطا قرار دارند و با  PVafنام گذاری شدهاند .منابع  PVكه
مابين دو تجهيز حفاظتي قرار دارند و با  PVbeشناسايي ميشوند.
A

AC

PD2
Z4

Z5

PD1
Z3

Z2

حفاظتي تحليل كرد ميزان امپدانس خطا است .در صورت وقوع
خطا با امپدانس نزديک به صفر منابع  PVباال دست تجهيز حفاظتي
و پائيندست محل وقوع خطا به ترتيب  PVupو  PVafبر روی تجهيز
حفاظتي پائين دست و باال دست خود تاثير چنداني ندارند .زيرا در
اين شرايط جريان خطای اصلي شبكه بسيار بيشتر از جريان خطای
محدود شده منابع  PVميباشد .لذا ميتوان نتيجهگيری كرد در
شرايط وقوع خطا با امپدانس صفر ،منابع  PVبر روی عملكرد
تجهيزات حفاظتي تاثير چنداني نميگذارند .ولي در شرايط وقوع
خطا با امپدانس زياد اثر گذاری منابع  PVنسبت به محل قرارگيری
آنها در فيدر بر روی تجهيزات حفاظتي قابل بررسي ميباشد.

Z1

با فرض قابل توجه بودن تعداد  PVهای باالدست تجهيز
حفاظتي ،اين منابع باعث كاهش مقدار جريان پست اصلي ميشوند
ولي به همان مقدار سهم منابع  PVبه جريان پست اصلي اضافه
خواهد شد .لذا دراين شرايط PVها تاثير چنداني بر روی تجهيز
حفاظتي پائين دست خود ندارند .در شرايط حداقل بودن منابع
 PVباالدست نيز به دليل ناچيز بودن سهم جريان  PVها در برابر
جريان  Isاين منابع تاثير چنداني بر روی عملكرد PDندارند .از
آنچه كه بيان شد ميتوان نتيجهگيری كرد بطور كلي منابع PV
نصب شده در باالدست تجهيز حفاظتي تاثير چنداني بر روی
عملكرد آن ندارند .شكل ( )4تفاوت پروفايل جريان خطا در ابتدای
فيدر و پروفايل جريان خطا عبوری از تجهيز حفاظتي را نشان
ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود جريان خطای ابتدای فيدر
در اثر حضور منابع  PVمتغير ميشود ولي در محل تجهيز حفاظتي
در پاييندست PVها جريان تقريبا بدون تغيير است.
 -2-3تاثير منابع  PVمابين  PD2و محل خطا()PVufa

PVaf

PVufa

PVbe

PVup

شكل( .)3محل نصب منابع  PVدر يک فيدر توزيع و بررسي اثر آنها بر
روی سيستم حفاظتي

محل قرار گيری منابع  PVبر روی عملكرد تجهيز حفاظتي
تاثيرگذار است ولي آنچه كه عامل تعيين كننده محسوب ميشود
و براساس آن ميتوان اثر محل نصب  PVها را بر عملكرد تجهيز

بر روي هماهنگي:
در شرايط نفوذ باالی منابع  PVوحضور آنها در پائيندست تجهيز
حفاظتي و باالدست خطا باعث تاثير پذيری جريان ابتدای خط از
آنها ميشود[ .]10دراين شرايط كه جريان عبوری از تجهيز
حفاظتي با جريان ابتدای فيدر برابر است زمان عملكرد تجهيز
حفاظتي دچار تغيير ميشود.
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الف)
شكل ( .)5تاثير منابع  PVمابين تجهيز حفاظتي و محل خطا .تغييرات
جريان برای دو تجهيز حفاظتي يكسان است.
Current

 -3-3بررسي اثر منابع  PVواقع در پايين دست محل
خطا بر روي هماهنگي:
0.6

0.5

0.4

0.2

0.3

0.1

0.0

Time

ب)
شكل( .)4تفاوت پروفايلهای جريان خطای عبوری از ابتدای فيدر و
تجهيز حفاظتي .الف) پروفايل جريان خطای ابتدای فيدر .ب) پروفايل جريان

خطا عبوری از تجهيز حفاظتي.
با فرض وقوع خطا در نقطه  Aبرای اين حالت و قرار گرفتن
هر دو تجهيز حفاظتي در باالدست منابع  PVميزان كاهش جريان
و افزايش زمان عملكرد آنها به يک مقدار خواهد بود .شكل ()5
مطالب بيان شده را بخوبي نشان ميدهد .همانطور كه در شكل
نشان داده شدهاست اختالف زماني بين زمانهای قطعPDها از 𝑡1
به  𝑡2افزايش مييابد .نكته مهم اينكه مقياس اين نمودار لگاريتمي
است ،لذا  𝑡2از  𝑡1خيلي بزرگتر خواهد بود به اين معني كه اين گروه
گروه ازPVها نه تنها هماهنگي بين عملكردPDها را دچار اختالل
نميكنند بلكه با افزايش فاصله بين زمانهای قطعPDها موجب
بهبود هماهنگي آنها نيز ميشوند.
در زمان وقوع خطا جريان در محل خطا برابر با مجموع جريان
گذرنده از تجهيز حفاظتي و جريانهای تزريقي از سمت منابع PV
خواهد بود.

در لحظه وقوع خطا با فرض زياد بودن امپدانس خطا ،منابع
 PVواقع در پاييندست محل خطا بوسيله جريان تزريقي به سمت
محل خطا ولتاژی را در محل خطا ايجاد ميكنند[ .]11در اين
شرايط جريان ابتدای خط و همچنين جريان گذرنده از تجهيز
حفاظتي تحت تاثير مقدار ولتاژ ايجاد شده قرار ميگيرد .به اين
صورت كه با كاهش جريان زمان عملكرد  PD1و  PD2بصورت
همزمان افزايش مييابد .لذا ميتوان نتيجهگيری كرد با وقوع خطا
امپدانس باال ،منابع  PVپايين دست خطا ،هماهنگي را مختل
نميكنند .در صورت صفر بودن امپدانس خطا ،جريانهای تزريقي از
سمت منابع  PVپاييندست قادر به ايجاد ولتاژ در محل خطا
نخواهند بود لذا در اين شرايط منابع  PVپايين دست بر روی جريان
گذرنده از تجهيز حفاظتي و بالطبع زمان عملكرد آن اثری ندارند.
 -4-3تاثير منابع  PVواقع بين  PD1و PD2برروي
هماهنگي:
طبق آنچه كه مورد بحث قرار گرفت برای خطاهايي با مقاومت
كم ،زمان عملكردPDها بدون تغيير باقي ميماند اما مطابق
شكل(PV ،)6های قرار گرفته ما بين دو ،PDجريان اندازهگيری
شده توسط PD1را كاهش ميدهند و منجر به افزايش زمان

عملكرد 𝑃𝐷2

قطع  𝑃𝐷1خواهند شد .در حاليكه تاثير چنداني بر
نخواهند گذاشت .دليل اين امر آنست كهPVهايي كه مابين دوPD
قرار دارند پائين دست PD1و باالدست  𝑃𝐷2محسوب ميشوند لذا
مطابق آنچه قبال نتيجهگيری شدPVهای باالدست يک PDتاثير
چنداني بر عملكرد آن نخواهند گذاشت .اما با كاهش جريان
اندازهگيری شده PDباالدست خود موجب افزايش زمان قطع آن
خواهند شد ،لذا با افزايش حاشيهزماني بين زمانهای عملكرد
دو PDسبب بهبود هماهنگي ميشوند.
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شكل( .)0شمای تک خطي فيدر مورد مطالعه.
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شكل( .)6تاثير PVهای مابين  𝑃𝐷1و  𝑃𝐷2بر روی هماهنگي .در صورت
زياد بودن امپدانس خطا هماهنگي بهتر ميشود.

بدون حضور pV

زمان قطع CB1

شكل( .)8نتايج شبيه سازی بر روی فيدر مورد مطالعه .خطا با مقاومت
زياد
1
0.8

 -4شبيهسازي

0.4

زمان(ثانيه)

در اين قسمت برای مقايسه نتيجهگيریهای انجام شده در
قسمت قبلي با آنچه كه در واقعيت اتفاق ميافتد ،يک فيدر واقعي
شبيهسازی شد .فيدر مورد مطالعه مطابق شكل ( )0در ابتدای آن
يک ريكلوزر و در پاييندست آن يک رله جريان زياد نصب شده
است .در ابتدا شرايط وقوع خطا با امپدانس زياد مورد برسي قرار
گرفت .همانطور كه در نمودار شكل ( )8مشاهده ميشود ،باخروج
PVهای باالدست رله جريان زياد هماهنگي بين دو تجهيز حفاظتي
وضعيت بهتری پيدا ميكند .همچنين به دليل زياد بودن امپدانس
خطا با خروج PVهای پاييندست محل خطا جريان ابتدای فيدر
افزايش مي يابد ،ولي به دليل تغيير جريان هر دو تجهيز حفاظتي
اختاللي در هماهنگي بوجود نميآيد .شبيهسازيها بارديگر با در نظر
گرفتن خطا با مقاومت صفر انجام شد .از نتايج بدست آمده مشخص
ميشود كه در اين شرايط صرفنظر از محل نصب PVها هماهنگي
از بين نخواهد رفت.شكل(.)7

0.6

0.2
0
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بدون حضور pV
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شكل( .)7نتايج شبيه سازی با فرض مقاومت صفر خطا.

 -5نتيجهگيري:
در يک فيدر توزيع با حضور منابع پراكنده پروفايل جريان خطا
نسبت به يک فيدر معمولي نسبتاً متفاوت است .در اين مقاله
بررسي شد مكان نصب PVها چه تاثيری بر روی ميزان تغييرات
جريان خطا در ابتدای فيدر و محل تجهيز حفاظتي ميگذارد .در

اين بين امپدانس خطا عامل مهمي است كه بر اساس آن ميتوان
 بر اساس نتايج بدست آمده.ها پرداختPV به بررسي محل نصب
ها در اكثر موارد نه تنها موجب بهمريختگي طرحPV حضور
حفاظتي فيدر نميشود بلكه با افزايش حاشيه زماني موجب بهبود
.آن نيز ميشود
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