
حفاظت ریزشبکه های اینورتری

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی
ایمان صادق خانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد



آشکارسازی خطا

ازریانجتجاوزصورتدر←جریاناضافهرله های:توزیعشبکهدرخطاآشکارسازیبرایمتداولابزار•
.می کنندآشکارراخطاوقوعشده،تعیینپیشازحد

جریانافهاضرله هایکهاستاندازه ایبهخطاحیندرشبکهازشدهجاریجریانشبکهبهمتصلحالتدر•
.کنندکاردرستیبه

:داردوجودحالتدوجزیره ایحالتدر•

برابر جریان نامی 10تا 4در صورت وجود ماشین های سنکرون، جریان خطای جاری شده از آنها در حدود ( 1)
.  است و رله اضافه جریان قادر به عملکرد مناسب خواهد بود
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آشکارسازی خطا

مواجهمشکلابجریاناضافهرله هایهستند،اینورتریمنابعشاملتنهاکهریزشبکه هاییدر(2)

هنیمکلیدهایازتامی شودمحدودنامیجریانبرابر2حدوددرمنابعاینجریانزیرامی شوند؛

دمعبهمنجرامراینکهاستکوچکخطاجریاننتیجهدر.شودحفاظتاینورترهاهادی

.می شودجریاناضافهرلهتأخیرباعملکردیاعملکرد

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University



آشکارسازی خطا

:می شوندتقسیمکلیدستهسهبهاینورتریریزشبکه هایدرخطاآشکارسازیروش های

درخطاوعوقازناشیولتاژافتروش هااینعملکردمبنای.هستندولتاژدامنهبرمبتنیروش های:اولدسته•

.می کنندملعاشتباهبهنیزخطاوقوعازغیرولتاژیافتهربرایکهاستاینآنهاعیباما.استریزشبکه
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آشکارسازی خطا

کهآنجاییاز.استولتاژ(THD)کلهارمونیکیاعوجاجازاستفادهولتاژبرمبتنیروش هایازدیگریکی•

کردعملمی شود،محدودمحدودکنندهتوسطوشدهبیشترمجازحدازمبدلجریانخطاوقوعهنگامدر
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اژولتموجشکلشدنخرابباعثمحدودکننده

ازاستفادهصورتدراما.می شودجریانو

موجکلشکهترکیبییاشدهقفلمحدودکننده

اعوجاجدچارمحدودکنندگیحیندرمبدل ها

.می خوردشکستبهطرحایننمی شود،



آشکارسازی خطا

.هستندلیتفاضکمیت هایاندازه گیریبرمبتنیروش های:دومدسته•

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University

زمینبهتکفازخطای
یلدیفرانسحفاظتعملکرداصول



آشکارسازی خطا

طرفدواتاطالعبایدکهاستاینتفاضلیکمیت هایازاستفادهباخطاآشکارسازیعیب•

هراست؛شدههادپیشنتفاضلیانرژیازاستفادهمشکلاینرفعبرای.باشند(همزمان)سنکرون

تفاضلیانرژیرتغییمیزانزیرااستدشوارآستانهمقادیرتنظیم،حفاظتیطرحایندرکهچند

متقارنمؤلفه هایازاستفادهنیزمراجعبرخیدر.استزیادبسیارمختلفخطایشرایطدر

.استشدهپیشنهادتفاضلی
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آشکارسازی خطا

تقارنممؤلفه هایبرمبتنیروش های:سومدسته•

هکاستآنروشاینعملکردمبنای.هستند

وبودهمتعادلسیستمعادیشرایطدر

فرصبابرابرمنفیوصفرتوالیمؤلفه های

نامتقارنخطاهایوقوعحالتدراما.هستند

وشدهلنامتعادسیستم،(فازدووتکفازخطای)

.نیسترصفدیگرصفریاومنفیتوالیمؤلفه
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آشکارسازی خطا
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:استزیرصورتبهدستهاینعملکرداصول
زمینشاملخطاهایبرایجریانصفرتوالیمؤلفهازاستفاده•
فازدوخطایبرایجریانمنفیتوالیمؤلفهازاستفاده•

:معایب
(ندارندوجودمتقارنمؤلفه های)فازسهخطاهایوقوعهنگامنبودنمؤثر•
دلیلهب)آنهاذاتیتعادلعدمدلیلبهضعیففشارریزشبکه هایدرکارآییکاهش•

(تکفازبارهایوجود
روشاینکارآییبرمبدلکنترلسیستمتأثیر•



آشکارسازی خطا
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گذراایشپتابعبرمبتنیخطایآشکارسازیطرح

ره هایپنجدرمبدلجریانپایش:عملکردمبنای•
متحرک



آشکارسازی خطا
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ان مبدل مقایسه سیگنال واقعی با سیگنال بازسازی شده از روی تخمین مؤلفه اصلی جری

Leastتخمین با استفاده از روش  Square

آشکارسازیشاخص



آشکارسازی خطا
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فازدوخطاینزمیبهفازسهخطای



طرح حفاظتی
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کوچک بودن جریان خطای حاصل از منابع اینورتری•

تفاوت جریان خطا در حالت کاری متصل به شبکه و حالت جزیره ای•

یانتغییر جهت پخش توان و امکان اختالل بین ادوات حفاظتی مبتنی بر جر•

مبدلچالش های اصلی در ریزشبکه های مبتنی بر 



مشکل از دست رفتن هماهنگی حفاظتی
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•OCR2 رله اصلی وOCR1فظ  برای ح. رله پشتیبان است
ردن رله هماهنگی،  رله پشتیبان باید در صورت عمل نک

ذ  افزایش ضریب نفو. عمل کندCTIاصلی، بعد از زمان 
اضافه  پراکنده می تواند هماهنگی حفاظتی بین رله های

.جریان را بر هم بزند



مشکل از دست رفتن هماهنگی حفاظتی
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لی در صورت نصب منابع پراکنده ما بین دو رله، جریان رله اص•
ند منجر به  افزایش و جریان رله پشتیبان کاهش می یابد که می توا

طوط تأخیر عملکرد رله پشتیبان و تجاوز از حد حرارتی هادی خ
.شود

دو رله در صورت نصب منابع پراکنده باالی سر دو رله، جریان هر•

و از دست CTIافزایش می یابد که ممکن است منجر به کاهش 
.رفتن هماهنگی شود



حفاظت دیفرانسیل
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یانرژی تفاضل

جریان تفاضلی



حفاظت مبتنی بر عناصر جهتی
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درجه  90و برای خطاهای پشت سر بیشتر از درجه 90زاویه برای خطاهای رو به رو کمتر از 
.در نتیجه می توان ناحیه ای که در آن خطا رخ داده است را تشخیص داد. خواهد بود

تیاصول عملکرد حفاظت مبتنی بر عناصر جه



حفاظت مبتنی بر عناصر جهتی
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2خطای تکفاز به زمین در جلوی رله 



حفاظت مبتنی بر عناصر جهتی
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5خطای دو فاز در جلوی رله 
نه  اشتباه در تشخیص خطاهایی با دام

کوچک که شامل همه فازها نیست

ارنختالف فاز مؤلفه های متقااستفاده از 
(در این حالت منطق رله عکس می شود)



حفاظت مبتنی بر عناصر جهتی
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عدم  بهمتقارن روش مبتنی بر استفاده از مؤلفه های 
راه . تعادل ذاتی سیستم فشار ضعیف حساس است

طا  استفاده از اختالف فاز مؤلفه های تحمیلی خحل 
.استمتقارنحاصل از مؤلفه های 

در ریزشبکه نامتعادل4خطای دو فاز به زمین در جلوی رله 
(منطق رله عکس است)



مراجع

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University

1. I. Sadeghkhani, M. E. Hamedani Golshan, A. Mehrizi-Sani, J. M. Guerrero and A. Ketabi, "Transient Monitoring

Function–Based Fault Detection for Inverter-Interfaced Microgrids," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no.

3, pp. 2097-2107, May 2018.

2. M. A. Zamani, T. S. Sidhu and A. Yazdani, "A Protection Strategy and Microprocessor-Based Relay for Low-

Voltage Microgrids," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 26, no. 3, pp. 1873-1883, July 2011.

3. M. A. Zamani, A. Yazdani and T. S. Sidhu, "A Communication-Assisted Protection Strategy for Inverter-Based

Medium-Voltage Microgrids," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 3, no. 4, pp. 2088-2099, Dec. 2012.

4. E. Sortomme, S. S. Venkata and J. Mitra, "Microgrid Protection Using Communication-Assisted Digital Relays,"

IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, no. 4, pp. 2789-2796, Oct. 2010.

5. E. Casagrande, W. L. Woon, H. H. Zeineldin and D. Svetinovic, "A Differential Sequence Component Protection

Scheme for Microgrids With Inverter-Based Distributed Generators," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no.

1, pp. 29-37, Jan. 2014.

6. B. Fani, H. Bisheh and I. Sadeghkhani, "Protection coordination scheme for distribution networks with high

penetration of photovoltaic generators," IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 12, no. 8, pp. 1802-1814,

4 30 2018.


