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هر روزه تعداد بيشتری از نيروگاه های توليد پراکنده با ظرفيت های مختلف وارد شبکه برق کشور می شود.در کنار تمامی  – چکيده

کرده و اشتباه  محاسنی که این نيروگاه ها برای شبکه منطقه ای و سراسری دارند، سيستمهای حفاظتی را دچار سردرگمی و عملکرد

در این مقاله سعی شده است تاثير ورود این اجزاء به سيستم قدرت  .ت حفاظتی شبکه راضروری می گردانندبازنگری در تنظيما

 Digsilent برحفاظت اضافه جریان جهتی بررسی و دو نمونه عملی کار شده در برق منطقه ای اصفهان تشریح و به وسيله نرم افزار  

 شبيه سازی گردد.
 

اکنده، رله اضافه جریان جهتی، سيستم قدرتحفاظت، توليد پر -کلمات کليدی  

 

 مقدمه -1

افزایش بارهای خانگی ، صنعتی، تجاری و... بیش از پیش باعث تحت 

و نیاز بیشتر به تولید انرژی برق می فشار قرارکرفتن شبکه سراسری 

یکی از راهکارهای افزایش تولید و کاهش بار شبکه استفاده از  شود.

در حفاظت سیستم تولید پراکنده  ه می باشد.نیروگاه های تولید پراکند

موقع اولین مشکل تأثیر در خروج بی مشکل روبرو هستیم. سهبا 
(Sympathetic Tripping) 

می باشد. وقتی دو فیدر از باس پست یکسانی تغذیه شوند و خطا در 

یکی از دو فیدر اتفاق بیافتد، چون واحد تولید پراکنده جریان خطای 

کند، این امکان وجود اتصالی را از طریق باس تغذیه می مربوط به نقطه

گیری شده در ابتدای فیدر تولید پراکنده، از دارد که جریان اندازه

طور کلی منجر به تنظیمات مجاز تریپ رله تجاوز نماید. این مفهوم به

قطع غیر ضروری فیدر حاوی تولید پراکنده شده و در نتیجه روی 

گذارد. این وضعیت در یت سیستم توزیع تأثیر میقابلیت اطمینان و امن

نسبتاً قدرتمند با نقطه  DGنشان داده شده است. یك واحد  1شکل 

واقع شده در نزدیکی پست )یا هر دو(، ممکن  DGاتصالی یا واحد 

توان با تنظیمات است منجر به این نوع مشکالت شود. معموالً می

نوان مثال، تنظیمات جریان و مناسب رله از این مشکل اجتناب کرد. بع

طوریکه تریپ همیشه در فیدر شامل تواند تغییر یابد، بهزمان تریپ می

DG  در مقایسه با فیدرهای مجاور، کندتر باشد. البته، بسته به نوع

آرایش و پارامترهای شبکه ممکن است قیود دیگری وجود داشته باشند 

رمایی اجزای شبکه که باید به خوبی در نظر گرفته شوند. حدود گ

باشد. باید توجه شود که حفاظت در ها میای از این محدودیتنمونه

قرار گرفته  DGای که تمامی حاالت باید به خوبی انجام شده و ناحیه

حل برای این مسئله استفاده ای ایجاد نماید. مؤثرترین راهنباید مسئله

باشد. با این یم DGدار در فیدر شامل از یك رله اضافه جریان جهت

شود که از پست به شبکه حل جریان خطا تنها وقتی باعث تریپ میراه

شود که البته این روش نیازمند اجزای حفاظتی و بنابراین تزریق می

 باشد.های جدیدی در شبکه میگذاریسرمایه

دومین مشکلی  (Protection Blinding)کور شدن حفاظت 

های ارت دیگر، حفاظت به بخشبه عب است که ممکن است رخ دهد.

های تغذیه یا در خطاهایی با خاصی از شبکه، در عمل دور از پست

جریان اتصالی کم، وابسته نخواهد بود. در این مورد واحد تولید پراکنده 

شود. در طی خطا، در جایی بین رله تغذیه و نقطه اتصالی نصب می

بررسی عملکرد رله های اضافه جریان جهتی در شرایط کم باری ایستگاه  

 های متصل به نيروگاه های توليد پراکنده و تنظيمات مجدد آنها

mailto:Nasri_smh@yahoo.com
mailto:Nasri_smh@yahoo.com


 

 و کنترل سیستم های قدرتحفاظت تخصصی کنفرانس دهمین 
 4021دی ماه  03-92دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه تهران، 

 
 

2 

 

ید. در این حالت نماواحد تولید پراکنده جریان خطا را تغذیه می

های اتصال کوتاه بین پست و تولید پراکنده و بین خطا و امپدانس

گیری شده تولید پراکنده ممکن است باعث کاهش جریان خطای اندازه

های زیاد و در رله شود که این موضوع خصوصاً برای خطا با مقاومت

در این وضعیت خطاهای دو فاز در قسمت انتهایی فیدر رخ خواهد داد. 

 نشان داده شده است. 2شکل 

جريان خطا تغذيه شده
 DG   توسط واحد
    

نقطه اتصالي

جريان خطا تغذيه شده
 توسط شبكه انتقال  
    

رله 1رله 2

واحد DGترانسفورماتور

G

 
 قطعی متاثر(: 1)شکل 

تر تنظیم نمودن حدود حل مرسوم برای این مسئله، کمی پایینیك راه

باشد. از آنجا که می واحد تولید پراکندهتریپ رله فیدر بعد از نصب 

 پراکندهتولید مشکالت تریپ باید در حاالت عملیاتی مختلف واحد 

اجتناب شوند، در نتیجه تعیین میزان کاهش تنظیمات به مورد خاص 

مربوط است. نکته مهم دیگر این است که کاهش تنظیم جریان تریپ 

باشد. تنظیم جریان موقع( میدر تضاد با مشکالت گذشته )خروج بی

را افزایش تولید پراکنده کاهش یافته، احتمال قطع غیر ضروری فیدر 

دین وسیله فعالیت نهایی جهت جلوگیری از این دو مسئله دهد. بمی

طور همزمان انجام گیرد. معموالً این نیازمند مالحظات بایست بهمی

باشد، زیرا تغییرات در یك فاز، همچنین در فازهای اولیه تکراری می

 گذارد.نیز تأثیر می

ZS

ZL

gZ

G

DG واحد

رله 1

جريان خطا تغذيه شده
 توسط شبكه انتقال  
    

نقطه اتصالي

جريان خطا تغذيه شده
 DG   توسط واحد
    

 
 کور شدن حفاظت( : 2)شکل 

 

سومین مشکل رایج  (Failure of the Reclosing)ی بازبست خطا

های اتوماتیك سریع در شبکه بکار که بازبستممکن است زمانی

که در فیدر تولید پراکنده روند، اتفاق بیافتد. در ابتدا پست تغذیه و می

نمایند. در مدت زمان یکسانی قرار دارند، هر دو، نقطه خطا را تغذیه می

ممکن است متصل به شبکه تولید پراکنده ازبست، واحد مرده مراحل ب

کند. معموالً جریان باقی بماند، بنابراین آن ولتاژ را در شبکه حفظ می

یك نیروگاه کوچك برای تریپ حفاظت اضافه جریان در نقطه اتصال 

، خیلی کوچك است. بنابراین قوس همچنان در نقطه تولید پراکنده

ماند. این منجر به خطا در بازبست و یك می اتصالی بعد از بازبست باقی

 نشان داده شده است. 3شود. این وضعیت در شکل خطای دائم می

واحد DG  ولتاژ را در شبكه برقرار مي دارد.

نقطه اتصالي

رله 1 عمل مي كند و
بريكر را باز مي كند.

DG واحد

G

 
 : خطای بازبست( 3)شکل 

شود، این امکان وجود دارد عالوه بر مشکالتی که به شبکه وارد می   

مه وارد کند، چرا که اگر صد تولید پراکندهکه خود بازبست نیز به واحد 

که در طی رخداد بازبست، متصل باقی بماند، وقتی تولید پراکندهواحد 

شود، یك اتصال آسنکرون )ناهمزمان( وجود ولتاژ مجدداً متصل می

باید همیشه در طی  تولیدپراکندهخواهد داشت. به این دالیل واحد 

تر ده طوالنیزمان مرده بازبست، از شبکه جدا باشد. طی یك زمان مر

ممکن است گه سرعت ژنراتور بسیار زیاد شده و نتواند مجدداً بدون 

سازی اغلب برای های سنکرونخطر به شبکه متصل شود. بنابراین رله

ها، ولتاژها و زاویه فازها بعد کنترل اتصال مجدد الزم است. اگر فرکانس

ید جلوگیری از زمان مرده، فرق زیادی داشته باشند، از اتصال مجدد با

رسد که تنظیمات زمان مرده مناسب برای بازبست به نظر می شود.

یك ماهیت نظری داشته باشد. تولید پراکنده سریع در فیدرهای شامل 

 واحد تولید پراکندهبا توجه به بعضی نظرات، بازبست آنی نباید اصالً با 

تولید د نظر واحند، بکار روند. از نقطهاکه روی بعضی فیدرها نصب شده

اما منجر به اثراتی بر مسائل حل خواهد بود، ترین راهاین سادهپراکنده، 

دیگر، مانند کاهش قابلیت اطمینان کلی و کیفیت تغذیه خواهد شد. به 

ثانیه پیشنهاد  3/0عبارت دیگر، بعضی سازندگان یك زمان مرده نوعی 

لید سرخط به دلیل نداشتن ککنند تا برای واحدهایشان کافی باشد. می

در ایستگاه های فوق توزیع از رله اضافه جریان جهتی برای پاک کردن 

هماهنگی صحیح حفاظت شبکه با  خطای خط استفاده می شود.

های اشتباه و آسیب قطعی جهت جلوگیری از  تولید پراکندهواحدهای 

باشد. در موارد خاصی استفاده از دیدن تجهیزات، بسیار مهم می
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باشد. برای تضمین عملکرد صحیح رله، ضروری میدار حفاظت جهت

که موجب باال رفتن سطح اتصال کوتاه شبکه  تولیدپراکندهواحدهای 

های فیدر را مختل کنند یا منجر به شوند، ممکن است عمل رلهمی

قطع غیر ضروری فیدری شوند و همانطور که اشاره شد در بازبست، 

ای اصفهان نیز با افزایش بار در برق منطقه ایجاد خطای دائم نمایند.

مشکالت  و نیروگاه های تولید پراکنده وارد بازار انرژی شده مصرفی،

 و این موارداین مقاله به بررسی  حفاظتی جدیدی را ایجاد کرده اند.

اقدامات انجام شده برای هماهنگی حفاظتی رله های ایستگاه های 

 شامل فیدر تولید پراکنده می پردازد.

 مدل خطی از سیستم قدرت مورد مطالعهبررسی  -2
)مجموع دو آمپر  250با کمینه بار  عمارایستگاه فوق توزیع 

 سپاهانکیلوولت از پست انتقال  33توسط دو خط ترانسفورماتور( 

مگاوات از  25یك نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت  تغذیه می شود.

ایستگاه  .کیلوولت به این پست متصل گردیده است 20 یق فیدر رط

آمپر)مجموع دو ترانسفورماتور( نیز توسط دو  110با کمینه بار میمه 

یك نیروگاه  تغذیه می شود. بهرنگکیلوولت از ایستگاه انتقال  33خط 

 20مگاوات بوسیله فیدر به باسبار  11تولید پراکنده به ظرفیت 

مشکل مهمی که در سیستم حفاظت  کیلوولت ایستگاه متصل است.

این ایستگاه ها به وجود می آید، ناشی از نداشتن کلید قدرت در سر 

وزیع تغذیه کننده ایستگاه است. بنابراین رله های اضافه تخط فوق 

جریان جهتی نقش پشتیبان رله دیستانس خط در پست انتقال را ایفا 

ات رله های تنظیم می کنند و عملکردشان حائز اهمیت می باشد.

جهتی قبل از  تصال زمین و رله های اضافه جریانا تشخیص خطای

 تغییرات به صورت زیر بود:
(1)                                = 73 A , TMS = 0.7 SEF:I 
(2)                          A , TMS = 0.1 250 = SDOC :I 

ه خطایی با تنظیمات موجود رله اضافه جریان جهتی بدون اینک

رخ دهد، عملکرد کاذب داشته و باعث قطع ترانسفورماتور و خاموشی 

 می شود.

 
 

نقشه تك خطی ایستگاه ها در شبیه سازی با نرم افزار  ( :4)شکل 
Digsilent 

پست  تغيير تنظيمات برای جلوگيری از عملکرد کاذب -3

 عمار

ا رله تنظیمات جریانی رله های اضافه جریان جهتی باید تغییر کند، ت

ها در کم باری ایستگاه عملکرد کاذب نداشته باشند. تغییرات جریانی 

 به صورت زیر اعمال گردید:                               

(3)         =300 A , TMS = 0.1             S: I ADOC   

جدید، برای بررسی عملکرد رله های اضافه جریان جهتی با تنظیمات 

کیلوولت  33خطوط  طاهای تکفاز و سه فاز روی در هنگام رخداد خ

روی فواصل مختلف  Digsilentتغذیه کننده، با استفاده از نرم افزار 

انتقال تغذیه کننده آنها خطاهای تکفاز و  با پستبین ایستگاه ه الف 

 سه فاز قرار می دهیم و عملکرد رله ها را ثبت می کنیم.

 

جریان جهتی برای خطای تکفاز مشخصه عملکرد رله اضافه  :( 5)شکل 

 سپاهان تا پست انتقال عمارپست  طول خط %00در 

 

مشخصه عملکرد رله اضافه جریان جهتی برای خطای تکفاز  ( :3)شکل 

 سپاهان تا پست انتقال عمارپست  طول خط %50در 
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: مشخصه عملکرد رله اضافه جریان جهتی برای خطای سه  (1)شکل 

 سپاهان تا پست انتقال عمارپست  طول خط %50فاز در 

 

 خط%50ط شبیه سازی خطای سه فاز روی نمای تك خ :( 8)شکل

 سپاهان تا پست انتقالعمار پست 

 

: مشخصه عملکرد رله اضافه جریان جهتی برای خطای سه  (0)شکل 

 سپاهان تا پست انتقالپست عمارطول خط  %00فاز در 

هنگام رخداد خطاهای تك فاز رله خطای اتصال زمین کل خط را 

و خطا را را پاک می کند. مشکل اصلی هنگام رخدادن پوشش داده 

 %10خط را پوشش داده و  %00خطای سه فاز می باشد که رله حدود 

 انتهاییی تحت پوشش هیچ رله ای نمی باشد.

 

( : نتایج شبیه سازی عملکرد رله های حفاظتی در پست 1جدول )

 عمار

جهت جلوگيری از عملکرد کاذب پست تغيير تنظيمات -4

 هميم

عمل نموده و بعد از میمه نیز مانند ایستگاه عمار در مورد ایستگاه 

تغییر تنظیمات حفاظتی، شبیه سازی خطاهای تك فاز و سه فاز بر 

روی فواصل مختلف خط میان ایستگاه و ایستگاه فوق توزیع انجام می 

 گیرد.تغییر تنظیمات جریانی به صورت زیر انجام گرفت:

S= 0.1                  (4)= 500 A , TM S:I BDOC  

3Phase Fault 

OC 

3Phase Fault 

DOC 

Distance 

1.283 0.494 0% 

2.233 0.569 40% 

No Trip 0.603 50% 

No Trip 1.850 90% 

No Trip No Trip >90% 

ظتی برای فالتهای : نتایج شبیه سازی عملکرد رله های حفا (2)جدول

 سه فاز در پست میمه

Distance 3Phase Fault 
DOC 

1Phase Fault 
DOC 

1Phase Fault 
EF HV 

50% 08482 08811 0.42 

60% 08518 18030 0.439 

70% 08510 18208 0.456 

80% 08110 28043 0.481 

85% 08838 38331 0.499 

90% 18334 No Trip 0.527 

95% No Trip No Trip 0.581 
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1Phase Fault 

EF 

1 Phase Fault 

DOC 

Distance 

0.118 0.381 0% 

0.161 1.550 50% 

0.0.198 3.370 70% 

0.232 No Trip 90% 

0.385 No Trip >90% 

ظتی برای فالتهای : نتایج شبیه سازی عملکرد رله های حفا (3)جدول

 تك فاز در پست میمه

 

 خط%50: نمای تك خط شبیه سازی خطای سه فاز روی ( 10)شکل

 بهرنگ تا پست انتقالپست میمه 

درصد انتهای  10دهنده عدم پوشش حدود  نتایج شبیه سازی نشانده

در زمان  خط در زمان رخدادسه فاز توسط رله های حفاظتی می باشد.

رخدادن خطای تك فاز نیز رله اضافه جریان جهتی حدود نصف خط را 

با زمان پوشش می دهد ولی رله تشخیص خطای زمین کل مسیر را 

 عملکرد قابل قبولی پوشش می دهد.

 گيرینتيجه -5

    وظیفه اصلی سیستم های حفاظت شبکه برق، پاک کردن     

تجهیزات و  خطاهای اتفاق افتاده در شبکه قدرت و جلوگیری از آسیب

عملکرد سیستم حفاظت نباید منجر به نیروی انسانی می باشد ولی 

در این ه به سیستم گردد. خاموشی های غیر ضروری و تحمیل هزین

تنظیمات رله های اضافه خالصه اقدامات انجام شده برای تغییر مقاله 

ه به شبکه مورد برای اتصال نیروگاه های تولید پراکندکه جریان جهتی 

شی های یتا عملکرد اشتباه آنها تصحیح و از خاموبازنگری قرارگرفته 

دو  ه است.دیدتشریح گر، ناخواسته و غیر ضروری پیشگیری شود

عمار و میمه در محدوده برق کیلو ولت  20/33ایستگاه فوق توزیع 

منطقه ای اصفهان ، با اتصال به نیروگاه های تولید پراکنده دچار تغییر 

 که  گردیدمشاهده در تنظیمات رله های اضافه جریان جهتی شدند. 

ز و ی خط در هنگام خطاهای سه فاا باال بردن تنظیمات قسمت انتهایب

در  نمی باشد. جهتیتکفاز تحت پوشش رله های اضافه جریان 

در ولی ، خطا را پاک می کند  ،خطاهای تکفاز رله اضافه جریان زمین

پریونیتی در پست 0824 افت ولتاژ   مشاهده شد که ،خطاهای سه فاز

می توان از رله های ولتاژی اتفاق می افتد. در نتیجه مورد بحث های 

توجه به با  .اک کردن خطاهای سه فاز استفاده کردبرای تشخیص و پ

جهتی دیستانس است و رله اضافه جریان اینکه حفاظت اصلی خط رله 

ت اطمینان سیستم را می باشد، این موضوع قابلی حفاظت پشتیبان

برای هر ایستگاهی که  حفظ می نماید و مشکلی ایجاد نمی گردد.

می گردد، باید بصورت موردی نیروگاه های تولید پراکنده به آن متصل 

 مطالعات حفاظتی انجام و تنظیمات رله ها مورد بازنگری قرار گیرد.
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