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  هماهنگي حفاظتي، فيوز، شبكه هاي شعاعي، توليد پراكنده -واژه هاي كليدي

  
حفاظت سيستم هاي قدرت يكي از جنبه هاي بسيار  - چكيده

چگونگي اجراي طرح ها و  مهم آن مي باشد، بگونه اي كه
كيفيت عملكرد تجهيزات حفاظتي مقوله هايي همچون قابليت 
اطمينان، كنترل پذيري و پايداري سيستم هاي قدرت را تحت 

اخيراً با توجه به سياست هاي اتخاذ شده  دهد. تاثير قرار مي
مبني بر گسترش منابع توليد پراكنده، بازبيني مطالعات هماهنگي 

حفاظتي و اتخاذ تصميم هاي مناسب جهت بهره بين تجهيزات 
، الزم مي باشد. اصوالً طرح هاي DGگيري حداكثري منابع 

حفاظتي منتخب براي سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي فعلي 
به جهت ماهيت آن، عمدتا بصورت سنتي و با فرض شعاعي 

 DGبودن شبكه مي باشد در حالي كه بعد از نصب واحد 
ز شبكه حالت شعاعي خود را از دست داده و بخش عمده اي ا

الزم است همسو با تغييرات شبكه، هماهنگي تجهيزات حفاظتي 
ير يابد تا وضعيت حفاظتي شبكه پايدار بماند. اين مقاله ينيز تغ

 DGاثر حضور  ETAPبر آن است كه با استفاده از نرم افزار 
رآباد بر هماهنگي حفاظتي فيوزهاي يكي از فيدرهاي منطقه نظ

دهنده لزوم مطالعات  را مورد بررسي قرار دهد. نتايج نهايي نشان
و بازنگري در نوع، مكان و تنظيمات  DGبعد از نصب 

تجهيزات حفاظتي در جهت پايدار ماندن هماهنگي حفاظتي 
  باشد. شبكه مي

  
  
 مقدمه. 1
  

با توجه به مزاياي بيشمار منابع توليد پراكنده و گسترش استفاده 
منابع در شبكه هاي سراسري برق، محققان صنعت برق  از اين

توجه ويژه اي را به مقوله منابع توليد پراكنده اختصاص داده و 
مقاالت متعددي را با بررسي زواياي مختلف آن تاليف و تدوين 
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اشاره كرد كه  1كرده اند. از جمله آن مي توان به مرجع شماره 
به ترتيب زير عنوان  را DGاهم مزاياي مربوط به استفاده از 

  كرده است:
ذخاير انرژي بواسطه كاهش پيك بار در  كاهش استفاده از -1

 زمانهاي پر مصرف.

  .بروز خاموشي در مواقعپشتيبان اضطراري  -2
 . نيروگاهيبه تعويق انداختن افزايش ظرفيت  -3

 افزايش قابليت اطمينان شبكه.  -4

 كاهش افت ولتاژ.  -5

بحث قابليت اطمينان منابع توليد  2مرجع شماره همچنين 
را مورد توجه قرار داده  DGپراكنده و ظرفيت و جايابي بهينه 

پايداري حفاظتي تجهيزات حفاظتي بعد از نصب منابع  است.
در  قصد ما بحث شده است. 3توليد پراكنده در مرجع شماره 

جريان تزريقي واحد توليد پراكنده متناسب با  بررسي اين مقاله
باشد كه در مواقع بروز  مي DGو ظرفيت و محل نصب  نوع
 .دهد را تحت الشعاع قرار مي عملكرد تجهيزات حفاظتي خطا

با توجه به نتايج مقاالت مطرح  در اين مقاله سعي خواهيم كرد
در يك  DGعملكرد تجهيزات حفاظتي بعد از نصب  ،شده

ود و راهكارهاي الزم بمنظور بهب را بررسي كرده شبكه واقعي
هماهنگي حفاظتي و عدم قطع غيرضروري قسمتهاي مختلف 

ا بدين منظور ت ارهاي الكتريكي مربوطه رابازگو كنيمشبكه و ب
با توجه به  شاهد باشيم. را در شبكه اين منابعاستفاده حداكثري 

اينكه در حال حاضر اكثر شبكه هاي فشار متوسط از فيوز به 
د مي برند، ضرورت عنوان تنها تجهيز حفاظتي در شبكه سو

فيوز، مورد بررسي قرار  –هماهنگي فيوز  دارد كه ابتدا نحوه
گرفته و سپس در ادامه با شبيه سازي يك شبكه واقعي در نرم 

، از نتايج آن در جهت هماهنگي تجهيزات ETAPافزار 
  حفاظتي موجود سود جست.

  
  
  فيوز -هماهنگي فيوز . 2
  

پركاربرد در شبكه توزيع عموماً فيوزها جزو تجهيزات حفاظتي 
برق مي باشند و بدليل ساختار ساده و هزينه كمتري كه نسبت 

به ساير ادوات حفاظتي دارند، جزو اولويت هاي طرح هاي 
حفاظتي بخصوص در شبكه هاي توزيع برق مي باشند. بطور 

  كلي يك فيوز دو مشخصه اصلي را شامل مي شود:
  ) MMان فيوز (حداقل زمان الزم براي ذوب شدن الم -1
حداكثر زمان كل الزم براي برطرف شدن خطا توسط فيوز  -2
)TC] (3.[  

بخش كوچكي از يك شبكه توزيع واقعي را نشان  a1شكل 
نمونه  2 ،بوده و به صورت كلي DGدهد. اين شبكه، فاقد  مي

از فيوزهاي مجموعه براي تحليل مطالعات هماهنگي در نظر 
ايجاد شده بين دو فيوز مزبور  . هماهنگي[4]گرفته شده اند 

، 1بايد بنحوي باشد كه براي هر خطاي حادث شده در فيدر 
عمل كرده و خطا را از سيستم پاك كند.  2زودتر از فيوز  1فيوز 

با حاشيه  1فيوز  TCاين امر زماني ممكن است كه مشخصه 
قرار گيرد. حاشيه  2فيوز  TCامنيت مشخصي زير مشخصه 

ر نظر گرفته مي شود كه زمان رفع خطاي امنيت بگونه اي د
% زمان ذوب حداقل 75) از 1حداكثر براي فيوز اصلي (فيوز 

   .[5]) تجاوز نكند 2فيوز پشتيبان (فيوز 

  
  DGفيوز در شبكه توزيع شعاعي بدون  –: هماهنگي فيوز 1شكل 

اين حاشيه امنيت تضمين كننده عملكرد فيوز اصلي قبل از فيوز 
گراف هماهنگي بين فيوزهاي  b1]. شكل 3د [پشتيبان مي باش

موجود را نشان مي دهد. در اين شبكه هماهنگي الزم براي 
 Ifminتمامي خطاهايي كه دامنه جريان خطاي آن در محدوده 

 Ifminمي باشد، صورت گرفته است. محدوده  Ifmaxو 
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(حداكثر جريان خطا) را  Ifmax(حداقل جريان خطا) و 
  گي بين فيوزها گويند.اصطالحاً رنج هماهن

به سيستم توزيع مذكور، دامنه جريانهاي خطا  DGبا اتصال 
براي هر نوع خطايي كه قبالً وجود داشت، تغيير خواهد يافت. 
حتي اين امكان كه جهت جريانهاي جاري شده در سيستم 

باشد، وجود خواهد داشت. به عنوان  DGعكس حالت بدون 
از سمت بار (پايين دست مثال احتمال اين كه جريان خطا 

شبكه) به سمت منبع (باالدست شبكه) جاري شده و فيوز 
خطايي را كه در شبكه پايين دست رخ داده به اشتباه در شبكه 
باال دست خود ديده و عملكرد غلط داشته باشد دور از انتظار 
نبوده و در چنين شرايطي هماهنگي موجود بين آنها بكلي از 

   بين خواهد رفت.

  
 DG: بخشي از يك شبكه توزيع بزرگ با 2كل ش

دهد. براي  ز يك شبكه توزيع بزرگ را نشان ميبخشي ا 2شكل 
كنيم شبكه توزيع فاقد  ح بيشتر موارد فوق، ابتدا فرض ميتوضي
DG  مي باشد. در اين حالت، زوج فيوزهايF1-F2 ،F2-F3، 

F3-F4  وF6-F5   بگونه اي كه قبالً گفته شد، با هم هماهنگ  
به شبكه فوق و نصب آنها در نقاط  DGمي باشند. با نفوذ منابع 

  نشان داده شده، سيستم با تغييرات زير مواجه خواهد بود.
به دليل  HIمقادير حداكثر و حداقل جريان خطا در سكشن  -1

باالدست، افزايش خواهد يافت. از اينرو  DGوجود منابع 
ري نسبت به قبل را دامنه جريان خطاي باالت F6و  F5فيوزهاي 

  تجربه خواهند كرد.
 رخ مي دهد، فيوزهاي CDبراي خطاهايي كه در سكشن  -2

F3  و F4 ،آن را به عنوان خطاي پايين دست خود خواهند ديد
 ABدر حالي كه همين فيوزها خطاهاي حادث شده در سكشن 

را به عنوان خطاي باالدست خود تلقي خواهند كرد. دامنه 
براي  F2و  F3شده توسط فيوزهاي  جريان خطاي ديده

رخ مي دهد، يكسان  CDو  ABخطاهايي كه در سكشن 

و  F4نيز شرايطي نظير فيوز هاي  F1-F2خواهد بود. فيوزهاي 
F3 .خواهند داشت 

 F2رخ مي دهند، فيوز  DEبراي خطاهايي كه در سكشن  -3
تجربه خواهد كرد،  F3دامنه جريان خطاي بيشتري را نسبت به 

، فيوز BCلي كه براي خطاهاي حادث شده در سكشن در حا
F3  دامنه جريان خطاي بيشتري را نسبت بهF2  متحمل خواهد
  شد.

موارد اشاره شده مي توان گفت با وجود افزايش  1در مورد بند 
، هماهنگي بين HIحداقل و حداكثري جريان خطا در سكشن 

ن دليل شود و اين بدا زيادي حفظ مي تا حد F6و F5 فيوزهاي 
است كه هنوز فيوزهاي مربوطه فقط خطاي پايين دست خود را 
حفاظت مي كنند. نكته مهم اين بخش، افزايش مقادير حداقل و 
حداكثري جريان خطا و متناسب با آن تغيير رنج هماهنگي بين 

تغيير گراف هماهنگي بين آن و در نتيجه  F5و   F6فيوزهاي
بين حداقل جريان خطا و باشد. (رنج هماهنگي، محدوده  دو مي

حداكثر جريان خطا مي باشد كه در اين بازه منحني هاي مربوط 
به فيوزها هماهنگ بوده و در خارج از اين بازه ممكن است اين 
هماهنگي وجود نداشته باشد). اگر افزايش جريان خطا قابل 
توجه باشد، اين امكان وجود دارد كه رنج هماهنگي از محدوده 

فيوز بزرگتر و در نتيجه فيوز مربوطه با مقدار منحني مشخصه 
نامي فعلي نتواند هماهنگي الزم را براي خطا هاي حادث شده 

  ايجاد كند و نياز به تعويض آن باشد.
موارد فوق مي توان گفت يك تعارض خيلي  2در مورد بند 

آشكار وجود دارد. مي دانيم يكي از بارزترين و مهمترين 
در محدود كردن حوزه خطا و  مشخصه طرح هاي حفاظتي

ايزوله كردن قسمت آسيب ديده از بقيه شبكه مي باشد. حال 
براي اينكه از اين مهم پيروي كنيم، الزم است براي خطاهايي 

و  F4زودتر از فيوز  F3رخ مي دهد فيوز  CDكه در سكشن 
زودتر  F4رخ مي دهد فيوز  ABبراي خطاهايي كه در سكشن 

نجايي كه هر دو فيوز جريان خطاي عمل كند. از آ F3از 
يكساني را در مواجه با خطاهاي پايين دست و باالدست خود 
مشاهده مي كنند، اين مورد امكان پذير نخواهد بود. مورد 

و خطاهاي حادث شده در  F2و F1مذكور براي فيوزهاي 
   نيز صادق است. CDو  EFسكشن هاي 
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ي دهد. اين شكل را نشان م 3موارد اشاره شده در بند  3شكل 
و هماهنگي بين آنها را بدون در  F3و  F2مشخصه فيوزهاي 

  نشان مي دهد. DGنظر گرفتن 
اشاره شد، براي خطاهاي پايين دست  3همانگونه كه در بند 

تجربه  F3جريان خطاي بيشتري را نسبت به فيوز  F2فيوز 
) IF2-IF3)، اختالف بين اين دو جريان (IF2>IF3كند ( مي

مي باشد. با توجه به اينكه در  DG2با نوع و اندازه متناسب 
مي باشد لذا    IF2>IF3اين حالت براي تمامي زمانها 

هماهنگي اين دو فيوز براي خطاهاي حادث شده در شبكه 
 F3قبل از  F2پايين دست هيچوقت از بين نمي رود (هميشه 

عمل مي كند)، و اين همان انتظاري است كه ما براي عملكرد 
ح فيوزها در مواجه با خطاي پايين دست داشتيم. البته در صحي

اينجا فرض بر اين است كه افزايش جريان خطا بدليل وجود 
  منابع توليد پراكنده فراتر از منحني عملكرد فيوزها نباشد.

  

  
 DG: مارجين هماهنگي بين فيوزها با در نظر گرفتن اثر 3شكل 

، جريان خطاي براي خطاهاي حادث شده در شبكه باالدست
خواهد  F2بزرگتر از جريان خطاي عبوري از  F3عبوري از 

)، اختالف بين اين دو متناسب با اندازه و نوع IF3>IF2بود (
DG2  3. در اين حالت همانگونه كه از شكل [6]خواهد بود 

 IF3و  IF2استنباط مي شود، اگر اختالف بين جريان خطاي 
زودتر از فيوز  F3شد، فيوز بيشتر از مارجين نشان داده شده با

F2  عمل كرده و هماهنگي بين آن دو پايدار مي ماند (با وجود
مي باشد)، الزم به ذكر است  F2باالي منحني  F3اينكه منحني 

كه اگر اختالف بين دامنه اين دو جريان كمتر از مارجين  
بوده و هماهنگي آنها  F3قبل از  F2مذكور باشد، عملكرد فيوز 

  واهد رفت.از دست خ

با توجه به موارد اشاره شده در باال، مخصوصا مواقعي كه خطا 
در باالدست رخ مي دهد، مقدار جريان خطاي تزريقي از منابع 

DG ا بازي نقش اساسي در پايدار ماندن هماهنگي بين فيوزه
تواند هماهنگي بين آنها را تضمين  خواهد كرد بگونه اي كه مي
  .هماهنگي شودكند يا باعث از دست رفتن 

  سازي كامپيوتري شبيه. 3
  

براي انجام مطالعات هماهنگي تجهيزات حفاظتي، يكي از 
فيدرهاي فشار متوسط منطقه برق نظر آباد و پست فوق توزيع 

شبيه سازي شده است.  ETAPنظر آباد انتخاب و در نرم افزار 
     16كيلومتر و ظرفيت منصوبه  9اين فيدر با طول متوسط 

ولت آمپر، در حال حاضر از دو منبع توليد پراكنده با  مگا
مگاوات سود مي برد. تنها تجهيز حفاظتي استفاده  7/1ظرفيت 

شده در طول فيدر فيوز مي باشد كه انتخاب سايز آن با توجه به 
دامنه جريان آن قسمت از شبكه و در نظر گرفتن اضافه جريان 

ياگرام تك خطي د 4ناشي از انجام مانور بوده است. شكل 
شبيه سازي شده است  ETAPشبكه مزبور را كه در نرم افزار 

  نشان مي دهد.

  
 : دياگرام تك خطي فيدر فشار متوسط پست نظر آباد4شكل 
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فاقد  ABهمانگونه كه در شكل مشخص شده است سكشن 
فيوز بوده و حفاظت آن به عهده رله پست فوق توزيع مي باشد. 

 FUSE 01 ،FUSE 02وزهاي في CDEFبراي شاخه فرعي 
باهم هماهنگ شده اند. براي شاخه فرعي  FUSE 03و 

HIJK  فيوزهايFUSE 01 ،FUSE 04 ،FUSE 05  و
FUSE 06  هماهنگ بوده و در نهايت براي شاخهHLMN 

هماهنگ  FUSE 07و  FUSE 01 ،FUSE 04فيوزهاي 
تا  FUSE 01باشند. اندازه نامي اين فيوزها به ترتيب براي  مي

FUSE 07  200برابرA ،50A ،25A ،160A ،80A ،
25A  40وA  مي باشد. منحني مشخصه اين فيوزها با استفاده

  نشان داده شده است. 5در شكل  ETAPاز نرم افزار 

  
 FUSE 07الي  FUSE 01منحني مشخصه فيوزهاي : 5شكل 

مطالعات بر روي اين شبكه در ابتدا بدون حضور توليد پراكنده 
شود كه شامل پخش بار اتصال كوتاه با وجود خطا انجام  مي 

دامنه     1مي باشد. جدول شماره  Mو  F ،H ،Kدر باسهاي 
جريان هاي خطاي بوجود آمده در فيوزهاي فوق الذكر و 
همچنين زمان عملكرد آنها را كه از منحني مشخصه نشان داده 

بدست آمده است نشان مي دهد. همانگونه كه  5شده در شكل 
مقادير زمان عملكرد فيوزها مشخص است، قبل از نصب از 

DG  تمامي فيوزهاي شبكه بصورت هماهنگ، خطا هاي
موجود در طول شبكه را پوشش داده و حتي المقدور  بخش 
 كوچك و   خطا دار شبكه را از بقيه جدا مي كنند. بعد از نصب

طبيعتا سطح اتصال كوتاه شبكه به دليل تزريق  DGواحد 
  طريق اين واحد ها باال خواهد رفت. جريان از

  

 DG: نتايج پخش بار اتصال كوتاه بدون حضور 1جدول 

  رخ داده است. Fخطا در باس
 فيوز  جريان خطاي عبوري  زمان عملكرد

5 sec 6.62 KA FUSE 01 
.2 sec 7.11 KA FUSE 02 

0.1 sec 7.19 KA FUSE 03 
  رخ داده است. Hخطا در باس

 فيوز  جريان خطاي عبوري  دزمان عملكر
5 sec 6.51 KA FUSE 01 
2 sec 6.76 KA FUSE 04 

  رخ داده است. Kخطا در باس
 فيوز  جريان خطاي عبوري  زمان عملكرد

7 sec 5.37 KA FUSE 01 
3 sec 5.57 KA FUSE 04 
2 sec 5.78 KA FUSE 05 

0.1 sec 5.90 KA FUSE 06 
  رخ داده است. Mخطا در باس

 فيوز  جريان خطاي عبوري  زمان عملكرد
7 sec 5.23 KA FUSE 01 
3 sec 5.43 KA FUSE 04 

0.1 sec 5.75 KA FUSE 07 
   

ها شاهد آن  DGتغييرات عمده اي كه بعد از به مدار آمدن 
خواهيم بود، شامل موارد زير مي باشد. الزم به ذكر است كه 

ملكرد فيوزها، براي مقايسه دامنه جريانهاي خطا و زمان ع
بدست آمده با نتايج قبلي در  DGنتايجي كه بعد از نصب 

  آورده شده است. 2جدول شماره 
مسير هاي   Kو  Fبراي خطاهاي حادث شده در باسهاي  -1

CDEF  وHIJK  حالت شعاعي خود را حفظ مثل قبل
    ،FUSE 02كنند و تنها دامنه جريان در فيوزهاي  مي

FUSE 03  وFUSE 05 ،FUSE 06 باال رفته و در فيوز   
FUSE 01  پايين خواهد آمد. در دو حالت فوق فيوز   
FUSE 07  كه قبال فاقد جريان خطا بود، جريان خطا را

مشاهده خواهد كرد. اين حالت براي خطاي حادث شده در 
نيز صادق است. زمان عملكرد  FUSE 04و فيوز  Fباس 

 2ه در جدول به نحوي ك FUSE 07و  FUSE 04فيوزهاي 
نشان داده شده است بگونه اي است كه براي هر خطاي حادث 

اگر به هر دليلي فيوزهاي اصلي فاقد عملكرد  Fشده در باس 
عمل  FUSE 04 زودتر از فيوز FUSE 07باشند فيوز 

كند و اين خالف عملكرد صحيح فيوزها مي باشد. محاسبات  مي
   ايز فيوزس توان مينشان مي دهد براي رفع اين مشكل 



6 
     

FUSE 07  40ازA  80بهA  اگر خطا در باس  داد.افزايشK 
رخ دهد با وجود افزايش دامنه جريان خطا در فيوزهاي 

FUSE 05 و FUSE 06  و كاهش آن در فيوزFUSE 04 
هماهنگي آنها پايدار خواهد ماند و اين نشان دهنده آن است كه 

ه حدي ب DGافزايش يا كاهش جريان خطا به واسطه حضور 
  نيست كه از منحني عمكرد فيوزها فراتر رود.

همانطور كه در  Hبراي خطاهاي حادث شده در باس  -2
نشان داده شده است دامنه جريان هاي خطا و  2جدول شماره 

 FUSE 04و  FUSE 01به تبع آن زمان عملكرد فيوز هاي 
تفاوتي با مقادير قبلي نداشته است. در اين حالت خطاهايي كه 

رخ مي دهد به عنوان خطاي پايين دست و  HLسكشن در 
مي دهد به عنوان خطاي  رخ ABخطاهايي كه در سكشن 
به شمار  FUSE 04و  FUSE 01باالدست براي فيوزهاي 

  خواهد رفت. با توجه به نتايج نشان داده شده در جدول 
، هماهنگي اين دو فيوز براي خطاهاي پايين دست 2شماره 

) رخ Bگر خطايي در باال دست (باس حفظ مي شود ولي ا
 FUSE 04دهد، مشاهده مي شود كه زمان عملكرد فيوز 

بوده و بدين ترتيب هماهنگي آنها از  FUSE 01زودتر از 
قطع شده و  FUSE 04دست خواهد رفت. در اين حالت فيوز 

DG   هاي نصب شده بصورت جزيره اي سكشن هايHIJK 
بايد دقت الزم در  را تغذيه خواهند كرد. لذا HLMNو 

را داشت كه بعد از عملكرد آن  FUSE 04انتخاب محل فيوز 
DG  هاي مربوطه بتوانند جوابگوي مصرف آن بخش از شبكه

  باشند.
مورد آخر به خطاهاي حادث شده در سكشن هاي  -3

MN باس)M و (CG باس)G و هماهنگي بين فيوزهاي (
FUSE 04  وFUSE 07 ادث مي پردازد. براي خطاهاي ح

همواره  FUSE 07جريان عبوري از فيوز  Mشده در باس 
بوده و باتوجه به اينكه منحني مشخصه  FUSE 04بيشتر از 

مي باشد،   FUSE 04زير منحني مشخصه  FUSE 07فيوز 
عمل كرده و بدين  FUSE 04زودتر از فيوز  FUSE 07لذا 

پايدار  MNترتيب هماهنگي آنها براي هر نوع خطا در محدوده 
  مي ماند.

  

 DG: نتايج پخش بار اتصال كوتاه با و بدون حضور 2جدول 

  رخ داده است. Fخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

5 5 6.54 6.62 FUSE 01 
0.2 0.2 7.56 7.11 FUSE 02 
0.1 0.1 7.64  7.19 FUSE 03 
20   1.07 0.00 FUSE 04 
10   0.42 0.00 FUSE 07 

  رخ داده است. Kخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

7 7 5.29 5.37  FUSE 01 
3 3 5.49 5.57 FUSE 04 
2 2  6.25 5.78  FUSE 05 

0.1 0.1  6.37 5.90 FUSE 06 
10   0.44 0.00 FUSE 07 

  رخ داده است. Hخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

5 5 6.51 6.51 FUSE 01 
2 2 6.76 6.76 FUSE 04 

  رخ داده است. Bخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

40  1.630 0.00 FUSE 01 
15  1.320 0.00 FUSE 04 

  رخ داده است. Mخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

3 3 5.38 5.43 FUSE 04 
0.1 0.1 5.97 5.75 FUSE 07 

  رخ داده است. Gخطا در باس
 فيوز (KA)جريان خطا  (sec)زمان عملكرد 

With 
DG 

Without 
DG 

With 
DG 

Without 
DG  

15  1.370 0.00 FUSE 04 
7  0.534 0.00 FUSE 07 
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 FUSE 07و  FUSE 04منحني مشخصه فيوزهاي : 6شكل 

جريان خطاي عبوري از  Gبراي خطاهاي حادث شده در باس 
مي باشد ولي   FUSE 07بيشتر از فيوز  FUSE 04فيوز 

باالي منحني  FUSE 04دليل اينكه منحني مشخصه فيوز ب
مي باشد و از طرفي اختالف بين  FUSE 07مشخصه فيوز 

دامنه جريانهاي خطا كمتر از مارجين نشان داده شده در شكل 
سريعتر از فيوز  FUSE 07مي باشد لذا عملكرد فيوز  6شماره 

FUSE 04 و بوده و بدين ترتيب هماهنگي حفاظتي بين اين د
از دست  CGفيوز براي خطاهاي حادث شده در سكشن 

خواهد رفت. براي پايدار ماندن هماهنگي حفاظتي در اين 
را طوري  DGانتخاب خواهيم داشت. اول اينكه منابع  2حالت 

انتخاب كنبم كه ميزان جريان تزريقي از طرف منابع توليد 
هاي  منهپراكنده در موقع خطا باال باشد بنحوي كه اختالف بين دا

جريان خطا در فيوزها بيشتر از مارجين نشان داده شده در شكل 
) باشد. دوم اينكه وضعيت فعلي شبكه را 400A( 6شماره 

سنجيده و با توجه به اختالف دامنه جريان هاي خطا در 
سايز آنها را طوري  FUSE 07و  FUSE 04هاي  فيوز

فيوزها  انتخاب كنيم كه مارجين بدست آمده از منحني مشخصه
               كوچكتر از اختالف دامنه جريانهاي خطا

)1370A-534A=836A.باشد (  
  
  

  نتيجه گيري. 4
  

به شبكه، دامنه جريان خطاي عبوري در بعضي از  DGبا اتصال 
فيوزها بيشتر و در بعضي موارد كمتر خواهد شد. لذا الزم است 

رسي مطالعات اتصال كوتاه به منظور بر DGبعد از نصب 
هماهنگي تجهيزات حفاظتي و محاسبه مقادير جديد جريانهاي 
اتصال كوتاه مجددا انجام شود. محاسبات نشان مي دهد در 
بعضي موارد افزايش يا كاهش جريان خطا از حد منحني 
عملكرد فيوزها فراتر نرفته و فيوزهاي مجموعه با همان سايز 

بوجود آورند قبلي مي توانند هماهنگي الزم را جهت رفع خطا 
ولي در بعضي از موارد سايز جديد تجهيزات كه براي پايدار 
ماندن هماهنگي حفاظتي الزم مي باشد، بايد محاسبه و استفاده 
شود. الزم به ذكر است كه در اكثر موارد، تصميم گيري هاي 
انجام شده به منظور پايدار ماندن هماهنگي حفاظتي وابستگي 

هاي متصل شده به شبكه  DGشديدي به قابليت اطمينان 
  خواهد داشت. 

به هنگام وجود خطا  DGدامنه جريان خطاي تزريقي از منابع 
مي تواند نقش اساسي را در پايدار ماندن هماهنگي بين فيوزها، 
داشته باشد بگونه اي كه مي تواند هماهنگي بين آنها را تضمين 

  كرده يا باعث از دست رفتن آن شود.
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