
 

 

 ناكارآمدي حفاظت اضافه جريان در حفاظت ميكروگريد
 احسان خوب،حسين عسكريان ابيانه،حسام الدين صادقي

ايران - تهران  - دانشگاه صنعتي اميركبير  

  :چكيده 

مشكالت ميكروگريد ها قابليت هاي بااليي را به شبكه ي توزيع مي دهند اما براي پياده سازي هنوز مشكالتي وجود دارد يكي از  
قابليت تغيير مد عملكردي ميكروگريد، تغيير زياد جريان اتصال كوتاه به ازاي خطا در . اساسي ميكروگريد، حفاظت آن است 

داخل ميكروگريد را به دنبال دارد در كنار اين مساله با توجه به حضور بااليي كه براي منابع تجديدپذير در ميكروگريد در نظر 
خطا در حالت جزيره ايي كوچك خواهد بود با توجه به اين شرايط نمي توان انتظار حفاظت با سرعت،  گرفته شده است ، جريان

  .حساسيت و قدرت انتخابگري مناسب را از سيستم حفاظت رايج كه متكي به دامنه ي جريان داشت 

حفاظت، سرعت، حساسيت، انتخابگريميكروگريد، : كلمات كليدي  

  

  : مقدمه  ‐1 

همه روزه شاهد رشد منابع توليد پراكنده با رويكرد بهره 
با . برداري از منابع تجديد پذير در شبكه هاي توزيع هستيم 

توجه به توليد كم اين منابع و عدم توانايي كنترل ولتاژ و 
و در زمان جزيره ايي شدن اين منابع، فركانس شبكه 

ضر در حال حامصرف كننده ها با آن روبه رو مي شوند 
ها به  DGپيشنهاد مي كند كه اگر  IEEE 1547استاندارد 

از مدار لت جزير هايي قرار بگيرند بايد هر دليلي در حا
اگر مجموعه ايي با توليد كافي و سيستم . خارج شوند 

كنترل ولتاژ و فركانس باشد كه بتواند در حالت جزيره ايي 
از عملكرد داشته باشد، مي توان از قطعي بار ها ناشي 

در اين . جزيره ايي شدن اين مجموعه جلوگيري كرد
باالتر رفته و از  صورت قابليت اطمينان بارهاي اين مجموعه

. ها حداكثر بهره برداري صورت گرفته است  DGحضور 
ميكروگريد به مجموعه ايي از منابع توليد، مصرف كننده ها، 

كه مي تواند در دو مد  LV سطح در منابع ذخيره ي انرژي
كه و جزيره ايي عملكرد داشته عملكردي متصل به شب

از چالش هاي اساسي در پياده سازي ميكروگريد  . [1]باشد
ميتوان به كنترل ولتاژ و فركانس ميكروگريد در حالت 

وصل جزيره ايي، حفاظت، تشخيص جزيره ايي شدن و 
 چالش. [2]، اشاره كرد )سنكرون شدن ( مجدد به شبكه 

ضعيت از تغيير و ناشي وگريد،ميكراساسي حفاظت 
ميكروگريد از حالت متصل به شبكه به جزيره ايي است كه 
دو مشكل تغيير زياد جريان اتصال كوتاه و كم شدن جريان 

جريان  .اتصال كوتاه در حالت جزيره ايي را در پي دارد
 DGاتصال كوتاه در حالت جزيره ايي به نوع و اندازه ي 

هايي كه منابع توليد آن ها انرژي هاي  DG.ها بستگي دارد



تجديد پذير است براي اتصال به شبكه بايد از طريق اينورتر 
متصل شوند اينورترها به دليل حد تحمل حرارتي سوئيچ 

جريان زياد را نمي دهند و جريان  هايشان اجازه ي عبور
و   قدرت سوئيچ هاخطاي منابع اينورتري با توجه به 

به همين دليل جريان   [3]ود مي شود محد سيستم كنترلي
هاي سنكرون و شبكه  DGاتصال كوتاه پاييني نسبت به 

جدا شدن اينورتر در زمان خطا به دليل افزايش . دارند 
جريان خروجي، نامطلوب است چون بايد بتواند با كيفيت 
مناسبي بار هاي ميكروگريد را در حين خطا و بالفاصله پس 

به همين دليل جريان خروجي آن ها  [4]از خطا تغذيه كنند
و در حين خطا محدود مي شود تا بتوانند در شبكه بمانند 

هاي اينورتري نفوذ بااليي  DGاگر در يك ميكروگريد 
داشته باشند جريان خطا در مد جزيره ايي ميكروگريد در 

و مي شود مي  كممقايسه با حالت متصل به شبكه خيلي 
سيستم حفاظتي رايج يعني اضافه تواند مشكالتي را براي 

  .جريان ايجاد كنند 

  مشكالت حفاظتي در ميكروگريد2- 

شاخص هاي اصلي يك سيستم حفاظتي حساسيت، سرعت 
و قابليت انتخابگري آن است و براي ارزيابي يك سيستم 

در ادامه براي . حفاظتي بايد اين شاخص ها را بررسي كرد 
تاثير پذيري و بدتر درك مشكالت حفاظتي ميكروگريد به 

پرداخته  ،شدن اين شاخص ها از ويژگي هاي ميكروگريد
  مي شود

  :حساسيت 1-2- 

قدرت تشخيص و تفكيك سيستم حفاظت بين شرايط عادي 
شبكه و شرايط خطا در شبكه را حساسيت سيستم حفاظت 
مي گويند در رله هاي اضافه جريان حساسيت با مقدار 
افزايش جريان مرتبط است و اگر خطايي با امپدانس رخ 
بدهد كه جريان آن از جريان تنظيمي رله كوچكتر باشد رله 

با يك تنظيم ثابت با .شرايط خطا نيست  قادر به تشخيص
تغيير مد عملكردي ميكروگريد از حالت متصل به شبكه به 

نه ي اين جزيره ايي جريان خطا كاهش پيدا مي كند كه دام
بستگي به توپولوژي ميكروگريد، محل،  كاهش براي هر رله

اين كاهش  .دارد  ها DGنوع و خاموش يا روشن بودن 
شود يك طيف امپدانسي كه در حالت جريان خطا باعث مي 

وصل به شبكه قابل تشخيص بودند، در ناحيه ي كور رله 
  . قرار بگيرند

 :شاخص حساسيت 1-1-2-

  

  

  در يك شبكه ساده 2و1بررسي حساسيت رله ها ي ) 1(شكل 

در  2و  1به بررسي حساسيت رله هاي ) 1(در شكل 
جريان خطا به صورت .شرايط مختلف پرداخته شده است 

اگر منابع را نيز . بدست مي آيد) 1(از رابطه ي  puساده و 
  فرض كنيم روابط زير را خواهيم داشت1puقبل از خطا 
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Z
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 2حداكثر امپدانسي كه رله ي  است  امپدانس خطا Zf كه
ميتواند ببيند زماني است كه جريان خطاي عبوري از رله 

  با در نظر گرفتنو .  بشودبرابر جريان تنظيمي اين رله 

  داريم         و      

Z  
1
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 :نيز به صورت زير استZmax1رابطه براي 

Z1 Z2

Zf 
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در ميكروگريد ( كاهش پيدا كند  Isc1سطح اتصال كوتاه  اگر
نتيجه ي آن ) اين كاهش را با جزيره ايي شدن رخ مي دهد

است يعني افزايش  Zmax1و كاهش  Zmax2افزايش 
 كاهش . 1و كاهش حساسيت رله ي  2حساسيت رله ي 

Zmax1  با كاهشIsc1 كه به اين دليل است:  

ماكزيمم امپدانس هايي كه رله ها همچنين  .  <0
در كنار . با جريان تنظيمي رابطه ي عكس دارد مي بينند 

بررسي تغييرات حساسيت هر رله با تغيير مد عملكردي 
ميكروگريد از متصل به شبكه به حالت جزيره ايي، ميتوان 
مجموع را نيز به عنوان شاخصي براي حساسيت يك سيستم 

ير محدوديت جريان اتصال حفاظتي در نظر گرفت و تاث
  .ها را روي حساسيت شبكه نشان داد  DGكوتاه 
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  . كه باكاهش حساسيت روبه رو هستندي يتعداد رله ها nكه 

  :سرعت 2-2- 

مهم  شاخص هايسرعت عملكرد سيستم حفاظتي يكي از 
سرعت پايين عملكرد رله . ارزيابي سيستم حفاظت است 

تريپ خوردن  .1: هاي حفاظتي از سه جهت نامطلوب است
ها در  DGمحدوديت . 2تجهيزات حساس به افت ولتاژ

آسيب پذيري تجهيزات به دليل عبور . 3 تحمل شرايط خطا
دو مورد اول و دوم با توجه به طراحي .  جريان خطا

تاثير مي زمان رفع خطا و امپدانس خطا  از تجهيزات فقط
و مورد سوم به جريان عبوري از تجهيز و زمان عبور پذيرند 

اگر سيستم حفاظتي ميكروگريد در حالت  .آن بستگي دارد 
وصل به شبكه زمان عملكرد مناسبي داشته باشد ممكن 

است در حالت جزيره ايي زمان عملكرد رله ها از حد قابل 
چون جريان خطايي كه از ) باال رود ( د قبول خارج شو

سمت شبكه به نقطه ي خطا در ميكروگريد مي ريزد وجود 
 .و جريان خطاي عبوري از رله ها كاهش مي يابدندارد 

هاي اينورتري  DGبراي نشان دادن اثر سطح اتصال كوتاه 
در كنار تغيير مد عملكرد از متصل به شبكه به مد جزيره 

  .راي زمان رفع خطا در نظر بگيريم ايي ، بايد شاخصي ب

  :شاخص سرعت 1-2-2- 

زمان رفع خطا نيز به نوع، امپدانس و محل خطا بستگي دارد 
خطا يك ماهيت كامال تصادفي دارد براي  و از آنجايي كه

 : [5] شبيه سازي آن بايد موارد زير را در نظر داشت

احتمال رخداد انواع خطا با يكديگر متفاوت : نوع خطا .  1
 LG=75% , 2LG=17%است و به اين صورت است كه 

,2L=5% , 3L=3%. 

امپدانس خطا نيز يك مقدار نا مشخص : امپدانس خطا .  2
و همچنين متغيير در حين خطا مي باشد در اين مقاله براي 

امپدانس خطا را از تابعي نرمال با  LG ,2LGخطا هاي 
اهم بدست مي آيند  1اهم و انحراف معيار  5مقدار متوسط 
  . نس در نظر گرفته شده اندبدون امپدا 2L , 3L و خطا هاي

احتمال رخ دادن خطا روي يك خط نيز : مكان خطا .  3
يك پارامتر تصادفي است كه به طول خط ، عمر آن ، شرايط 

ش آن منطقه بستگي دارد در اين مقاله آب و هوايي و پوش
در نظر براي مكان خطا از يك تابع با توزيع يكنواخت 

  .شده است  گرفته

خطا را با چنين )  SI2(  سرعتبراي محاسبه ي شاخص 
از روش مونت  با استفادهمالحظاتي تعداد دفعات بااليي 

تعداد دفعاتي كه زمان  با توجه به ودر شبكه انجام  كارلو
احتمال اينكه عملكرد رله ها از زمان استاندارد بيشتر شده 

زمان عملكرد از محدوده ي مجاز خارج باشد را بدست 



براي  ( SI2 )و همين احتمال را به عنوان شاخص آورده
  .گرفته مي شود سرعت سيستم حفاظت در نظر 

  :انتخابگري  3-2-

به اين معني است كه براي انتخابگري باال  با سيستم حفاظت
ايزوله را برطرف كردن خطا كوچكترين ناحيه ي ممكن 

ظت ااگر در شرايطي حفاظت پشتيبان زودتر از حف .كند
ي بزرگتري بدون عمل كند باعث مي شود ناحيه اصلي 

به هر دليلي هماهنگي بين رله ي  اگر دليل بي برق بشود و
ورد قابليت انتخابگري سيستم اصلي و پشتيبان به هم بخ

  .  آمده استحفاظت پايين 

براي بررسي هماهنگي بين دو رله ي اصلي و پشتيبان دو 
شرايط را در نظر مي گيريم و فرض مي كنيم در اين دو 

  :شرايط هماهنگي بين دو رله برقرار باشد 

در اين . : جريان عبوري از هر دو رله يكسان باشد  .1
صورت اگر جريان خطا از جرياني كه به ازاي آن هماهنگ 
شده بودند بيشتر شود ، فاصله ي بين عملكرد آن ها كمتر 

  ) ممكن است هماهنگي به هم بخورد ( مي شود 

در اين حالت : جريان عبوري از هر دو يكسان نباشد  .2
حتما جريان عبوري از رله ي اصلي بيشتر است اين حالت 

ي رخ مي دهد كه بين اين دو جفت رله منبع تواني زمان
اين  . وجود داشته باشد اين منبع توان از مدار خارج شود

مساله با تغيير مد عملكردي ميكروگريد از حالت وصل به 
كه تقريبا براي تمام شبكه به حالت جزيره ايي رخ مي دهد

براي روشن شدن مطلب به  ميكروگريد ها عموميت دارد
توجه شود كه اگر خطا جلوي رله ي اصلي رخ ) 2(شكل 

را  Ifault Net +I fault DG  بدهد رله ي اصلي جريان خطاي
را مشاهده مي كند و با  Ifault DG مي بيند و رله  ي پشتيبان 

حال فرض فاصله ي هماهنگي حداقل باشد اين شرايط 
جلوي رله ي  كنيد ميكروگريد از شبكه جدا شود و خطا

در اين حالت جريان عبوري از رله ي  اصلي رخ بدهد
پشتيبان تغيير چنداني نمي كند در صورتي كه جريان رله ي 

و با ثابت ماندن ) Ifault Net =0(اصلي خيلي كاهش مي يابد
زمان رله پشتيبان زمان عملكرد رله ي اصلي افزايش مي يابد 
كه اين افزايش زمان به دامنه ي كاهش جريان خطا بستگي 

هماهنگي بين رله ي اصلي و پشتيبان ين صورت در ا دارد
به هم مي خورد و اين يعني كاهش قابليت انتخابگري 

  سيستم حفاظت 

  

  يك شبكه نمونه ي ميكروگريد) 2(شكل

  : شاخص انتخابگري 1-3-2- 

براي مقايسه قابليت انتخابگري سيستم حفاظت در شرايط 
صورت مختلف بايد شاخصي تعريف شود كه مي تواند به 

  .زير باشد 
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= i  ، Tmiيرله زمان عملكرد رله ي پشتيبان = Tbi:كه 
و  i به ازاي خطا جلوي رله يرله ي اصلي  زمان عملكرد

CTI =  حداقل فاصله هماهنگي بين دو جفت رله كه
در حالت  اين شاخص را.است  0.3secتا  0.2معموال بين 
ي اصلي و پشتيبان به براي تمام جفت رله ها جزيره ايي

   .ازاي هماهنگي در حالت متصل به شبكه انجام مي شود 

هماهنگي رله ها با توجه به جفت جريان  -3  
  :بحراني 



براي هماهنگي بين دو رله اگر تغييراتي از جنس توپولوژي، 
جريان هاي اتصال كوتاه عبوري از دو جفت رله ي اصلي و 
پشتيبان را تغيير بدهد براي اينكه هماهنگي بين دو رله 
هيچگاه از بين نرود بايد دو رله را در جفت جريان بحراني 

ها به شرايط بحراني قطع و وصل  در. با هم هماهنگ كرد 
گونه ايي انجام مي گيرد كه جريان عبوري از رله ي پشتيبان 

با . ماكزيمم و جريان عبوري از رله ي اصلي مينيمم شود 
براي رله ها هماهنگ بودن دو رله با داشتن فقط يك تنظيم 

رله ي پشتيبان اين  TSMهم در شرايط بحراني با افزايش 
در صورتي كه در يك شرايط  يدهماهنگي را بدست مي آ

كوچكتر نيز به هماهنگي  TSMتوان با مي غير بحراني 
ي نشان دست پيدا كنيم و اين مساله اهميت خود را در زمان

مي دهد كه تفاوت شرايط بحراني با باقي شرايط زياد باشد 
رله ي  TSMو براي هماهنگي مجبور به افزايش زياد در 

رله ي اصلي براي رله ي  اين رله نيزچون و  شد پشتيبان
ديگري مي باشد كه در نهايت به افزايش زمان عملكرد 

و در حقيقت با داشتن فقط سيستم حفاظتي منجر مي شود  
هاي بي مورد عملكردزمان  افزايشيك تنظيم براي رله ها 

 به تمامي حاالت به جز حالت بحراني تحميل شده است كه
 ملكرد سيستمباعث خارج شدن زمان ع در برخي موارد

 اين مساله كه.شده است  حفاظتي از محدوده ي استاندارد
بستگي به اندازه ي تفاوت بين حالت بحراني و باقي حاالت 

تنظيم رله هاي اضافه  باردارد و نشان مي دهد كه با يك
از . جريان نمي توان به حفاظت مطمئني دست پيدا كنيم 

در حفاظت  مسالهمهمترين فاكتورهاي تاثير گذار روي اين 
ميكروگريد تغيير مد عملكردي ميكروگريد و نفوذ باالي 

DG  هاي اينورتري است و در كنار اين دو مولفه مهم ورود
نيز ميتوانند بر مشكالت حفاظت  DGو خروج خود 

ميكروگريد بيافزايد و يك طراح سيستم حفاظتي را قانع كند 
مجهز به (ن كه نمي توان با يك تنظيم رله هاي اضافه جريا

 . ، ميكروگريد را حفاظت كرد) رله هاي جهت ياب 

  :شبيه سازي و نتايج  -4

براي نشان دادن ضعف هاي حفاظت اضافه جريان در 
با رله ) 3(يكروگريد، شبكه ي موجود در شكل حفاظت م

ها ي اضافه جريان كه از منحني مشخصه ي آن ها از رابطه 
  . پيروي مي كنند، حفاظت شده است ) 7( ي

t
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  20kvميكروگريد نمونه در سطح ) 3(شكل 

در حالت   CTI=0.27secبا فرض  هماهنگي بين رله ها
ها در مدار انجام شده  DGوصل به شبكه و بودن تمام 

و شاخص هاي توصيف شده در قسمت هاي قبل را است 
اتصال در حالت عملكرد جزيره ايي ميكروگريد و سطح 

ها ، محاسبه و بين آن ها مقايسه  DGمتفاوت كوتاه 
ها ماكزيمم  DG خطابراي سطح . صورت گرفته است 
ها به ماكزيمم جريان اتصال كوتاه DGجريان اتصال كوتاه 

كه از سمت شبكه به نقطه ي خطا مي ريزد را در نظر 
  .گرفته اييم 

FL
I  

I  
                                                    6  

و نارسايي سيستم حفاظتي اضافه جريان با يك تنظيم نشان 
براي برسي شاخص هاي حفاظت در سطح .داده شده است 

ابتدا رله ها را  خطاها در هر سطح  DGمتفاوت خطا هاي 
د در حالت متصل به شبكه هماهنگ مي كنيم و تاثير تغيير م

ها  DGعملكردي ميكروگريد را با توجه سطح اتصال كوتاه 
  .بررسي كرده ايم 
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هاي اصلي و پشتيبان در مد براي جفت رله هاSI3 ) :1(جدول 
  جزيره ايي در صورت هماهنگ بودن در حالت وصل به شبكه

 رله ي اصلي انرله ي پشتيب  SI3 

1c 2c 0.4 

2c 3c 0.6 

3c 4c 7.7 

3r 2r 0 

4c 5r ‐8.5 

4r 3r 0 

5c 4r ‐1.2 

5r 6r 0 

5c 6c 0.6 

7c 6c 0.5 

8c 7c 0.2 

  

اگر بيان شود كه براي هماهنگي اين دو جفت رله بايد 
را در نظر بگيريم يعني در ) حالت بحراني ( بدترين شرايط 

حالت جدا از شبكه هماهنگ كنيم  زمان عملكرد رله ي 
ود كه شمي  7.5secپشتيبان به ازاي خطا جلوي آن حدود 

از حد استاندارد خارج است و نمي تواند مورد قبول واقع 
داشتن يك ( يعني نمي توان با يكبار تنظيم كردن .  شود

تمامي پارامترهاي  بحرانيآن هم با جفت جريان ) تنظيم 
  .كرد  برقراريك حفاظت مناسب را 

تمامي مواردي كه به عنوان نمونه تا به حال بيان شد فقط 
با سطح اتصال كوتاه  منبع توانمربوط به قطع و وصل يك 

هاي  DGدر كنار اين ) قطع و وصل شدن شبكه ( باال بود 
 بردار هكروگريد نيز با توجه به خواست بهرموجود در مي

ميكروگريد وصل و قطع شوند و ممكن است براي افزايش 
قابليت اطمينان ميكروگريد نيز خطوطي به صورت نرمال باز 

ه شوند همه ي اين وجود داشته باشند كه در شرايطي بست
موارد برپيچيدگي و تقريبا ناممكن بودن حفاظت اضافه 

  . جريان فقط با يك تنظيم براي هر رله صحه مي گذارند 

   :نتيجه گيري 

حساسيت، سرعت، ( تمامي شاخصه هاي حفاظت
درحالت جزيره ايي بدتر مي شوند و اين بدتر ) انتخابگري 

اتصال كوتاه آن ها و سطح DGشدن به محل قرار گرفتن 
به دليل تغيير و كاهش زياد جريان اتصال . ها مرتبط هستند 

هاي  DGبه خصوص وقتي نفوذ  كوتاه با جزيره شدن
نمي توان با يك تنظيم  در ميكروگريد باال باشداينورتري 

براي رله ها ميكروگريد را حفاظت كرد به گونه ايي كه 
عت و شاخصه هاي كيفي حفاظت از جمله حساسيت، سر

در  قابليت انتخابگري در سطح قابل قبولي قرار داشته باشند
نمي توان با تكيه كردن به جريان وقوع خطا را نتيجه 

تشخيص و در كمترين زمان ممكن آن را برطرف كرد و 
  . بايد به دنبال روش هاي جديد حفاظتي بود
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