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 چکیده

 هتا ایت  شتبکه   دیستانس برای حفاظتت  از رله اند که معموالًیکپارچه شده تاژ باالهای ولشبکهبا ای طور فزایندهمزارع بادی به

حفاظت دیستانس غیتر قابتل اطمینتان     تغذیه( دوسو)قفس سنجابی،  ژنراتور القائی انواع در مزارع بادی مجهز به کنند.استفاده می

کنتد و  متی از شتبکه دتدا    را اشتباهاً مزارع بادی دوم رله، خطا در زون در صورت وقوع، مزارع بادی رله نصب شده در پست .است

را بته شتبکه    مزارع بتادی  در انتهای خطی که رله دیستانس، برای رفع ای  اشکال در ای  مقاله اندازد.میرا به خطر  پایداری شبکه

رلته   دهت ارتباط با حداقل پهنای باند دارای ط مخابراتیلینک ارتبا با یزمان ثابت رله اضافه دریان یاانس رله دیست از کندوصل می

در زمان وقوع خطا در  قطع اشتباه مزارع بادی ،ها. با استفاده از ای  رلهکنیماستفاده می ،نصب شده در پست مزارع بادیدیستانس 

  .شودنیز تریپ آنی فراهم می ارتباطی برای کل خط مانند.شبکه باقی می دی متصل بهو مزارع با روداز بی  می خطوط دیگر

 تغذیه، مزارع بادی دوسوالقائی قفس سنجابی، ژنراتور القائی  ، ژنراتوررله دیستانسکلیدی:  کلمات

 

 مقدمه  -1

-هزینه ومحیطی های زیستهای فسیلی، نگرانیکمبود سوخت

. [1،2]اندبادی شدههای باالی انرژی باعث رشد سریع انرژی 

در مزارع مهمترین تجهیزات انرژی بادی ژنراتورهای القائی هستند. 

. گرفتمیمورد استفاده قرار  قفس سنجابی ژنراتور القائیبادی اولیه 

صرفه  مقرون بهقفس سنجابی، القائی  با وجود برخی اشکاالت ژنراتور

در حال اد را هستند و سهم غیرقابل اغماضی از ظرفیت  انرژی ب

تغذیه  القائی دوسو تر ژنراتور. از همه مهم[3]دهندحاضر  تشکیل می

بطور گسترده در سیستم انرژی بادی مدرن بخصوص در قدرت باال، 

دلیل مزایای مختلف ازجمله سرعت متغیر همراه با کاهش اندازه به

. به عنوان یک [4]شوندبکار برده می ،مبدل و کنترل توان راکتیو

افزایش استفاده انرژی بادی و سهم آنها در تامین توان در  نتیجه از

به مزارع بادی  ،های جدید در زمان بروز خطاسیستم قدرت، در شبکه

منظور افزایش پایداری سیستم باید به شبکه قدرت متصل باقی 

مزارع بادی مجهز های دارای . در نتیجه، حفاظت از سیستم[5]بمانند

اصلی تحقیق در طول چند سال گذشته  روش به یک القائی به ژنراتور

 اند.تبدیل شده

های حفاظتی سراسر شبکه بر اساس تولید آنالیز خطا و تنظیم رله    (2

ای ، رفتار ژنراتورهاست. ضمناًبرق با ژنراتور سنکرون صورت گرفته

رخداد خطا با هم متفاوت  در هنگامژنراتورهای سنکرون  والقائی 

حفاظت خطوط  خصوصاًها تواند در عملکرد رلهاست. این تفاوت می

 .اثر بگذارد ،متصل به مزارع بادی مجهز به ژنراتورهای القائی

عنوان حفاظت اصلی و پشتیبان برای خطوط ههای دیستانس برله

و رله  اثر متقابل مزرعه بادی ،[7]. در[6]شوندولتاژ باال استفاده می

پیشنهاد شکل زون جدید  و مورد بررسی قرار گرفته استدیستانس 
برای رله دیستانس نصب شده روی خطوط متصل به مزارع بادی با 
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های . زونمطرح شده استدر نظر گرفتن ماهیت متغیر انرژی بادی 

 .اندفتن نوع ژنراتور مزرعه بادی طراحی شدهجدید بدون در نظر گر

 برخی از مشکالت عمده حفاظت دیستانس خطوط متصل به

 . این نقصاشاره شده است [8] ژنراتور القائی در جهز بهبادی م مزارع
و عملکرد گیری نادرست امپدانس توسط رله دیستانس منجربه اندازه

  شود.میاشتباهش 

اشاره شده  هایبرای رفع نقصجدیدی  هایدر این مقاله روش

های مربوط به ناپایداری رله این نواقص .استارائه شده [8]در 

دو روش  باشند.می به مزارع بادی متصل طدیستانس در خطو

برای حل این مشکالت عبارتند از استفاده از رله  پیشنهادی

در انتهای خطی که مزارع  رله اضافه جریان زمان ثابت یادیستانس 

لینک برای این منظور الزم است  .کندبادی را به شبکه وصل می

رله ط و بین رله پیشنهاد شده در انتهای خ مخابراتی ارتباط

 برقرار شود. مزارع بادی ابتدای خط متصل بهدیستانس 

رله دیستانس در خطوط  ناپایداریبررسی  -2

  متصل به مزارع بادی مجهز به ژنراتور القائی

 اسیت رفتار اتصال کوتاه ژنراتور القائی در چند مقاله بررسیی شیده  

. در این بخش به بررسی عملکرد رله دیستانس نصیب شیده در   [9,10]

-بیادی میی   ارعمز پست بادی برای حفاظت خط متصل به ارعت مزپس

 پردازیم.

قفس مزارع بادی مجهز به ژنراتور القائی  -2-1

  سنجابی

-کییه در نییرم دهیید سیسییتم نمونییه را نشییان مییی    (1)شییکل     

است. جزئیات سیسیتم در  شبیه سازی شده  PSCAD/EMTDCافزار

 است.ضمیمه آمده

 
                      

 سازی شده: سیستم نمونه شبیه( 1)شکل 

 

و مقیدار   اولثانییه، زمیان شیروع خطیا در ثانییه       2سیازی  زمان شبیه

 است.فرض شده  1Ωمقاومت خطا 

DR12  دارد و  بادی قرار ارعمز پست ،1رله دیستانس است که در باس

 کند.را حفاظت می 12 خط

در  Aتکفازی در فاز ، خطای DR12 رلهحال برای تحلیل عملکرد     

باید  24 دهیم. برای خطای فوق، خطقرار می 2نزدیک باس  24 خط

سریع از سیستم جدا شود و بقیه سیستم از جمله مزارع بادی از آنجا 

در  Aخطای تکفاز فاز اند به کار خود ادامه دهند. که عامل خطا نبوده

است، از همین رو اگر خطا به طور شده واقع DR12زون دوم رله 

باید بعنوان رله پشتیبان  DR12 ،ادامه یابد ثانیه 3/0مدت معمول به 

 DR12 رله توسط که خطای فوقپس از عمل کند. مقاومت و راکتانس 

شود است. مشاهده مینشان داده شده (2) در شکل ،گیری شدهاندازه

مقاومت و سنکرون،  ژنراتور شاملهای برخالف سیستمدر این حالت  که

پس از خطا ثابت نیست  شده توسط رله دیستانس اندازه گیری راکتانس

طور مستقیم در امپدانس . نوسانات فوق بهوسانات قابل توجهی داردو ن
 (4). شکل ((3) شکل)استمنعکس شده DR12گیری شده رله اندازه

دلیل هکشد. برا در صفحه امپدانس به تصویر می DR12های رله زون

وم ا برای زمان محدودی در زون دنوسانات زیاد امپدانس، امپدانس خط

از زون دوم رله وارد  ثانیه 05/0حدود  ماند و در کمتر ازرله باقی می

 شود که رله بجای عملکرد پشتیبان از خطشود و باعث میزون اول می

ثانیه تاخیر قطع  3/0قبل از  12 طآنی تریپ دهد و خ ، اشتباها24ً

  شود.

ت مزارع بادی مجهز به ژنراتور القائی شده در پس بنابراین رله نصب    

که شامل  دهد.نادرستی از خود نشان می قفس سنجابی عملکرد کامالً

باشد. می 24از خط  بادی یا عدم عملکرد پشتیبان ارعقطع نادرست مز

 DR12رله  ،Aبخش مربوط به تشخیص خطای تکفاز در فاز عالوه بر

 دیگر بخش 5 دارای (است نشان داده شده که عملکرد آن در باال)

و  Cو  Bهای فاز تکفاز دربرای حفاظت در برابر خطای  بخشدو  شامل
با  .[11]باشد می ،برای حفاظت در برابر خطای فاز به فاز بخشسه 

 ناپایداری های انجام شده در سیستم نمونه، مشکلسازیتوجه به شبیه

 شود.ا در رله دیستانس دیده میطهای تشخیص خدر کلیه بخش رله

 

 (: تغییرات مقاومت و راکتانس پس از خطا2شکل)
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شده گیری راکتانس در امپدانس اندازه(: اثر نوسانات مقاومت و 3شکل)

 DR12رله 

 

 DR12های رله (: زون4شکل)

 تغذیهسو ژنراتور القائی دو مزارع بادی مجهز به -2-2

فهومی تغذیه از نظر م سوتصال کوتاه یک ژنراتور القائی دورفتار ا    

القائی قفس سنجابی است. با این حال برخی  ژنراتور همانی است که در

تواند تغذیه می سویان خطا در یک ژنراتور القائی دواز پارامترهای جر

ست. ترین آن از نظر رله دیستانس لغزش ماشین امتفاوت باشد. مهم

( متناسب با 30تغذیه در رنج وسیعی)% سولغزش ژنراتور القائی دو

شود این تغییرات لغزش باعث می[12]. کندسرعت باد تغییر می

 60 ، در سیستم (هرتز  (42-78یفرکانس جریان خطا در رنج وسیع

خوبی دیستانس به گیری در رلهشود نمونههرتز تغییرکند که باعث می

 انجام نشود.

، در 2-2خشدر سیستم مورد بحث در ب برای بررسی عملکرد رله    

 دوسومزارع بادی بجای ژنراتور القائی قفس سنجابی، ژنراتور القائی 

 24ابتدای خط  ،A فازخطای تکفازی در کنیم و تغذیه جایگزین می
تغذیه  دوسودهیم. جزئیات مربوط به ژنراتور القائی قرار می 2کنار باس 

ئی تغییرات لغزش ماشین در ژنراتور القا. استبیان شدهدر ضمیمه 

که شود فرکانس جریان خطا تغییر کند در حالیتغذیه باعث می دوسو

-هرتز محاسبه می 60فیلتر دیجیتال جریان و ولتاژ فاز را در فرکانس

حتی   DR12 گیری شده توسطشود امپدانس اندازهکند. این باعث می

های زمانی کوتاه پس از خطا صحیح نباشد و عملکرد رله برای فاصله

 باشد. امپدانس را در دوسو تغذیه نادرسترای ژنراتور القائی دیستانس ب

 حالت اول: ایم.گیری کردهدو حالت اندازهدر  سازی شدهسیستم شبیه

امپدانس خطایی است )هرتز  60در فرکانس  گیری شدهاندازه امپدانس

 حالت دوم: .((6)کند شکل گیری میاندازهنیز که رله دیستانس 

ری شده با فعال کردن گزینه ردگیری فرکانس )باعث گیامپدانس اندازه

هرتز  60شود جریان خطا با فرکانس اصلی که متفاوت با فرکانس می

 شود( در فیلتر دیجیتال جریان، گیری امپدانس استفادهاست در اندازه

. با مقایسه این دو امپدانس ((7) شکل)امپدانس خطای واقعی است که 

گیری اشتباه امپدانس خطا و عملکرد هنحوه عملکرد رله در انداز

، (6شکل ) شود. دراشتباهش در قطع کردن خطوط کامالً آشکار می

خطا از زون دوم رله ثانیه پس از خطا امپدانس 05/0در حدود 

 ارعو مز 12 شده و باعث قطع غیر ضروری خط وارد زون اول

، های صورت گرفته در سیستم نمونهسازیبا شبیهشود. بادی می

 دیگر رله نیز وجود دارد. بخش 5 برای )ناپایداری رله( این مشکل

 

 
 

 DR12شده توسط رله گیری(: امپدانس اندازه6شکل)       

 

 
 

 (: امپدانس خطای واقعی7شکل)
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های رفع اشکاالت حفاظت دیستانس  در روش -3

 خطوط متصل به مزارع بادی

مباحث بیاال بیا حفی     مشکالت  رفعهایی برای حلراه بخش در این    

است: اسیتفاده از حفاظیت   ارائه شده های برجسته رله دیستانسویژگی

پهنای بانید ارتبیاطی    خیر در تمام طول خط با حداقلسریع و بدون تأ

در  اضافه جریان زمان ثابیت  دن رله دیستانس یا رلهقرار دا مورد نیاز و

  (.12 )انتهای خط 2باس

  مان ثابتان زاضافه دری استفاده از رله -3-1

در مزارع بیادی مجهیز بیه انیواع      رله دیستانس ترفع مشکال برای     

-میی  قرار 12 ، رله جریان زیاد زمان ثابتی در انتهای خطژنراتور القائی

بیین رلیه جرییان زییاد      یک لینک ارتباط مخیابراتی از همچنین  دهیم.

 زون اول رلیه  تیوانیم میی  کنییم و استفاده می DR12زمان ثابت و رله 

DR12  دهیم تا در صورت وقوع خطیا  % خط به کل خط ارتقاء 80از را

  شود. جدااین خط آنی از سیستم  12 در خط

اضیافه  رلیه  تشیخیص آن توسیط   در صورت وقوع خطا در شیبکه و      

اتفیاق افتیاده باشید     12 )در صورتی که خطا در خطجریان زمان ثابت 

رلیه   بیا اسیتفاده از لینیک ارتبیاطی بیه      سیگنالی (تشخیص خواهد داد

DR12 کند، اگر رله ارسال میDR12    نیز این خطیا را تشیخیص داده

شیده و میزارع    قطیع  12 سیگنال قطع به کلید ارسال شده و خط باشد

محل قرار گیرفتن رلیه اضیافه    ( 8) د. شکلنشومیبادی از سیستم جدا 

  دهد.نشان می را هارله گیریجریان زمان ثابت و فرآیند تصمیم

 
 

     محل قرار گرفت  رله اضافه دریان زمان ثابت  (:8)شکل       

 هاگیری رلهو فرآیند تصمیم

      

( 8) یسیتم شیکل  در س این روش صحت بخشی واثر حال برای بررسی 

خطای تکفیازی در   ،)مزارع بادی مجهز به ژنراتورالقائی قفس سنجابی(

دهیم. خطیا در زون دوم رلیه   قرار می 2نزدیک باس 24 خط ، درAفاز 

DR12 است. از همین رو شده واقعDR12     باید بعنیوان رلیه پشیتیبان

 ،باشدمی (4) بیند همان شکلمی  DR12 امپدانسی که رله عمل کند.

 یسیگنال ، از همین روبیندرله اضافه جریان زمان ثابت این خطا را نمی

گنال ترییپ بیه   سی ر نتیجه. د((9)شکل) کندارسال نمی DR12به رله 

قطیع  آنیی  که عامل خطیا نبیوده    12 و خط شودکلید قطع ارسال نمی

 3/0پیس از   DR12کنیم کیه رلیه   میمشاهده  (9) شکلدر شود. نمی

کند که نشان دهنده عملکیرد پشیتیبانی رلیه    را قطع می 12 ثانیه خط

DR12 باشد.می 

 

 
 

 و سیگنال تریپضافه دریان زمان ثابت (: سیگنال رله ا9شکل)

     

بادی یا  مزارع اشتباهقطع  که DR12عملکرد نادرست رله بنابراین     

با استفاده از رله اضافه جریان زمان  باشدعدم عملکرد پشتیبان رله می

 های انجام شده در سیستم نمونهسازیبا شبیه رود.ثابت از بین می

مزارع  DR12رله  بخش 6و  DR12دیگر رله  بخش 5برای  (8شکل )

 بخشتغذیه نیز رفتاری مشابه  دوسوبادی مجهز به ژنراتور القائی 

 .کنیممشاهده می Aخطای تکفازی در فاز 

 استفاده از رله دیستانس -3-2

رله  1-3بخش بجای رله اضافه جریان زمان ثابتقسمت در این      

گیری مطابق شکل دهیم که محل رله و نحوه تصمیمدیستانس قرار می
 باشد.می (8)

)مزارع بادی مجهز به ( 8) سیستم شکلدر برای بررسی این روش  

رله  ثابت، بجای رله اضافه جریان زمان ژنراتورالقائی قفس سنجابی(

 24 در خط A خطای تکفازی در فاز کنیم.دیستانس استفاده می
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بیند همان می DR12 امپدانسی که رله دهیم.قرار می 2نزدیک باس

-می DR21  امپدانسی است که رله( 10) و شکل باشدمی (4) شکل

عملکرد پشتیبانی خود را انجام  DR12برای این حالت نیز رله  .بیند

 DR21 رله در کند.را آنی از سیستم قطع نمی 12 دهد و خطمی

تا  از منطقه بار حرکت کرده و  گیری شدهی اندازهامپدانس خطا

لی که خطا پشت این در حا استرله پیش رفته عملکرد نزدیکی زون

گیری شده ضوع توان اندازهدرک بهتر این موبرای  .استق افتادهاتفارله 

-بررسی می را (12شکل ) DR21و رله  (11) شکل DR12 رلهتوسط 

( 12شکل ) DR21 گیری شده توسط رلهتوان اندازهبا توجه به  کنیم.

وان نیز نوسان ت ،یعنی حین رخداد خطا باشدمی ات زیادیدارای نوسان

گیری در اندازهDR21  اشتباه رلهباعث این عامل  .رخ داده است

سازی شده نوسان توان در سیستم نمونه شبیه است.شده خطا امپدانس

اثر  در سیستم نمونه و این روش هم شدهموجب اخالل در عملکرد رله ن
بایست در صورت بروز مشکل در اثر نوسان توان می .بخشی خوبی دارد

توان که سبب  کاربردن رله نوسانهنوسان توان استفاده کرد. ب از رله

های شامل مزارع شود در سیستمقفل رله در اثر بروز نوسان توان می

تواند کارآیی الزم را داشته باشد زیرا بادی مجهز به ژنراتور القائی نمی

همزمانی نوسان توان و  .آمده استنوسان توان در اثر وقوع خطا بوجود 

ای و قفل رله توسط رله نوسان توان باعث تداوم چند ثانیهع خطا وقو

-سازی. با شبیهشود. میخطا در سیستم و آسیب به تجهیزات سیستم 

دیگر رله  بخش 5برای ( 8شکل) های انجام شده در سیستم نمونه

DR12  تغذیه نیز رفتاری  دوسوو مزارع بادی مجهز به ژنراتور القائی

 . کنیممشاهده می A فاز در فازخطای تکبخش مشابه 

 

 
 

 DR21شده توسط رله گیری(: امپدانس اندازه10شکل)

 

 

 
 

 DR12گیری شده توسط رله (: توان اندازه11شکل )

 

 
 

 DR21 گیری شده توسط رلهتوان اندازه(: 12شکل )

 نتیجه -4

عملکیرد   پست مزارع بادی مجهز بیه ژنراتیور القیائی    دیستانس رله
دهد. اغلب خطیا در زون  محل خطا را نشان نمی واقعاً و  نادرستی دارد

پشیتیبانی   بیند و باعث اختالل در انجام کیارکرد دوم را در زون اول می

رلیه   ناپایداریبرای رفع شود. می مزارع بادی از شبکهرد ومآن، قطع بی

 رلیه  دیستانس در خطوط متصل به مزارع بادی مجهز به ژنراتور القیائی 

 12 در انتهیای خیط   ریدیگی  ن زمان ثابت یا رله دیسیتانس اضافه جریا

-وصل میی  DR12به رله  با لینک ارتباط مخابراتیو  ( قرار داده2)باس

میزارع   اشتباهدر قطع  DR12عملکرد نادرست رله  هاکنیم. با این روش

تیوان ترییپ   میی نیز  12 برای کل خطرود و سیستم از بین می بادی از

اده از هر دو نوع رله اثر بخشیی خیوبی در رفیع    استف .دست آوردبهآنی 

  دارد. نصب شده در پست مزارع بادیاشکال رله دیستانس 

گییری شیده پیس از خطیا بیدلیل      امپدانس اندازه DR21 برای رله

هیای  تیا نزدیکیی زون   وقیوع خطیا   بیا  همزمیان شده ایجاد  نوسان توان

ی هیا لکیرد رلیه  گیری اشتباه در عمرود. این اندازهعملکرد رله پیش می
 است.  ولی در کل یک اشکالثیری ندارد تأ سیستم نمونه



 

 دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 1394دی ماه  30-29دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه تهران، 

 

 

 

6 

 

 ضمیمه

بشرح زیر  (1شده در شکل )جزئیات سیستم قدرت نمونه نشان داده    

 است:

 همراه با پارامترهای منابع بشرح زیر است: ( π)مدلهای خطثابت

 خطوط:

kmlinekmlinekmline 20:23,40:24,50:12 

mMXmMX

meX

meX

meR

meR

CloCl

Ll

Ll

lo

l

*160,*34.1

/3346941.2

/4983718.2

/43428704.1

/59334768.1

1

0

1

1











 

 منابع:  894.64SZ,897.243  
SZ  

 الف: مزرعه بادی مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابی 

توربین  4مزرعه بادی مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابی شامل 

 بادی است.

آوری رار دارند. سیستم جمعکیلومتر از هم  ق 5/0با فاصله  مزارع بادی

 :[13ا امپدانس زیر است، برگرفته از ]کابل زیرزمینی ب دارای

mX  510804.2  ,1051.3 5 mR  
 

 مشخصات ژنراتور القائی قفس سنجابی:

 .,.010.0 upRs  ,23.0 kVVn  ,9.2 KAIn  

.,.106.0 upX s  .,.4 upXm  .,.0053.0 upRr  

..12.0 upX r  

FC قدرتمقدار خازن تصحیح ضریب 5.4. 

 ترانسفورماتور هر توربین: 

,2MVA  ,20/23.0 kV  .ygD  

 ترانسفورماتور اصلی مزرعه بادی:

 ,8MVA  ,40/20/20 kV  .ygdYg  

تغذیه  دوسوب: مزرعه بادی مجهز به ژنراتور القائی   

توربین بادی  4تغذیه شامل دوسومزرعه بادی مجهز به ژنراتور القائی 

 است.

 تغذیه: دوسومشخصات ژنراتور القائی 

.,.0071.0 upRs  ,575.0 kVVn  ,2MVASn  

.,.1714.0 upX s .,.9.2 upXm  .,.005.0 upRr  

..1563.0 upX r  

DC :mFCمقدار خازن رابط 2. 

 ترانسفورماتور هر توربین: 

,6.1 MVA  ,20/575.0 kV  .ygD  

 ترانسفورماتور اصلی مزرعه بادی:

,7MVA  ,40/20/20 kV  .ygdYg  

مزرعه بادی مجهز به آوری آوری شبیه سیستم جمعسیستم جمع

 .باشدمی ژنراتور القائی قفس سنجابی
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