
 

  در سیستم هاي قدرت  1حفاظت ویژه طرح هاي

  
بیش از هر مورد دیگر جنبه . قدرت می باشند هاي سیستمپایداري و امنیت هاي حفاظت ویژه یک انتخاب جذاب براي افزایش  طرح –چکیده 

مورد توجه را طرح هاي حفاظت ویژه  EHV2هاي اقتصادي از نظر ارزان تر بودن تجهیزات کنترلی و حفاظتی نسبت به تجهیزات سخت افزاري 
و نهایتاً جنبه هاي محیطی . کاهش دهند عالوه بر این، طرح هاي حفاظت ویژه می توانند تأثیر اختالالت ناحیه گسترده سیستم را. ار داده استقر

. طرح هاي حفاظت ویژه از نظر اینکه کریدورهاي جدید خطوط انتقال مورد نیاز نیست براي بهره بردار شبکه جذاب و خوش آیند می باشد
هاي حفاظت ویژه قابل  و طرح هاي پیجیده و عددي پتانسیل استفاده از تکنیکهاي مخابراتی  ي تکنولوژي هاي اخیر در حوزه یشرفت سریع سالپ

و فیبرهاي نوري ارزان دو نشانه از ساده شدن و تحقق ویژگی هاي  ٣ظهور واحدهاي اندازه گیري فازور . اجرا از نظر هزینه را افزایش داده است
اي کنترل با هم دیگر ادغام شوند به هر حال امروزه این تمایل وجود دارد که توابع کنترلی و حفاظتی در پست ها و واحده. این طرح ها می باشد

از نظر فلسفه  SPSاین مقاله بررسی و مرور کلی بر روي انجام هدف از .طرح هاي حفاظت ویژه را آسان می کند ه برداري ازربه که این فرآیند
هاي حفاظت  حطردر  PMUکاربرد واحدهاي نحوه طراحی و نهایتاً  ،ها ها براي مقابله با انواع ناپایداري این طرحبررسی اهداف، ایجاد این طرح ها،
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  مقدمه - 1
ي قدرت داراي زیر ساختارهاي بحرانی هستند که ها ستمیس

تولید . باشد یمبراي اقتصاد ملی حیاتی  ها آندر سرویس بودن 
پیوسته انرژي الکتریکی براي برطرف کردن تقاضاي بار یک 
چالش فنی پیچیده است،که تخمین حالت زمان واقعی سیستم 
 به همراه کنترل و هماهنگی واحدهاي تولیدي در تحویل دادن

در نتیجه، امنیت . سازد یمانرژي الکتریکی ایمن به بار را درگیر 
از طرف . باشد یمشبکه قدرت یک نگرانی بزرگ در سرتاسر دنیا 

به  تر کینزدي قدرت ها ستمیس، به خاطر خصوصی سازي، دیگر
عالوه بر . اند شدهظرفیت بارگذاري ماکزیمم خود بهره برداري 

این، قیود محیط زیستی مانع از گسترش شبکه هاي انتقال 
بنابراین، . قدرت با توجه به رشد تقاضاي بار در آینده شده است

ي قدرت نسبت به اختالالت شدید مثل خطاهایی که ها ستمیس
 دهد یمبر روي بخشی از تجهیزات عمده سیستم قدرت رخ 

یی ممکن است باعث چنین پیشامدها. اند شده رتریپذ بیآس
ي پی در پی و نهایتاً منجر به خاموشی بخش بزرگی از ها یخراب

  .سیستم شوند
قدرت نسبت به ایزوله  يها ستمیسنتی در س يها حفاظت       

کردن سریع و اتوماتیکی عناصر خطا، به منظور اطمینان از ایمنی 
عملکرد نرمال از  قدرت و براي ضمانت يها و المان افراد

خطاها به طور کلی . به کار گرفته شده اندسالم  يها بخش
قدرت هستند و ممکن است  يها ستمیبزرگی براي س تاختالال

که سیستم قدرت به سمت خاموشی یا فروپاشی به  سبب گردند
اضافه ولتاژ و / کاهش فرکانس، کاهش / خاطر اضافه بار، اضافه

معموالً سنتی حفاظت تجهیزات اتوماتیک . برود نوسانات قدرت
 در برخی از مواردند،اما در مقابله با این مشکالت استفاده شده ا

شدید، اگر وضعیت سیستم بسیار سریع خراب شود،  پیشامدهاي
جدي ممکن است قبل از اینکه هر گونه اقدامی  يها یخاموش

به عالوه، . بتواند توسط تجهیزات اتوماتیک اجرا شود اتفاق بیفتد
نتی و رله هاي حفاظتی، تصمیم در تجهیزات اتوماتیک س

تنها  رو نیتنها بر اساس اقدامات محلی ساخته شده و از ا ها يریگ
مطمئناً اگر تنها . حفاظت شده باشد تواند یسیستم محلی م

. اقدامات محلی در سیستم حفاظتی به کار گرفته شده باشد
  . نگهداري پایداري و امنیت کل سیستم کامالً  سخت است

ي کنترلی جدید با هدف ها طرحیاز به استفاده از بنابراین، ن
کاهش این خطرات وجود دارد، یکی از پیشنهادات براي 

پیاده سازي  ها یخاموشجلوگیري یا کاهش نتایج ناشی از 

ي شدید در ها تیوضعي حفاظت ویژه براي کنترل ها ستمیس
در دهه هاي گذشته، براي جلوگیري از اختالالت . سیستم است

ترده و افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناحیه گس
توسط شبکه هاي برق در سرتاسر  SPSي مختلفی از ها شکل

براي نگهداري  ها طرحاین  دنیا طراحی و پیاده سازي شده است
ولتاژها در حد قابل قبول، بار گذاري قابل قبول تجهیزات و تأمین 

ي ها ستمیس که یحال، در اند شدهپایداري سیستم استفاده 
معموالً المانی که بر روي آن خطا رخ داده را جدا  حفاظتی سنتی

هاي جذاب  گاهی اوقات به عنوان گزینه ها ستمیساین . کند یم
سیستم انتقال مشاهده ایجاد ساختارهاي جدید در نسبت به 

طور کلی پنج دلیل عمده زیر به عنوان دالیل استفاده  به. اند شده
   [1]:قدرت بیان شده است ویژه در سیستمي حفاظت ها طرحاز 

 برداري از سیستم هاي قدرت بهبود بهره 
  امکان استفاده از سیستم هاي قدرت نزدیک به حدود

 پایداري خود
  افزایش ظرفیت انتقال شبکه 
 هاي  ها و نیروگاه جبران تأخیر در احداث خطوط، پست

 هاي حفاظت ویژه جدید با استفاده از طرح
  سیستم در مقابل حوادث شدیدي که افزایش امنیت

  . گردند منجر به فروپاشی شبکه می
IEEE  وCIGRE هاي حفاظت ویژه را به این  طرح

طرح حفاظت  " IEEEبراساس تعریف  :کنند صورت تعریف می
تشخیص شرایط غیر نرمال سیستم و انجام  ه منظورب ویژه

ایزوله کردن به عبارت دیگر (دامات اصالحی از قبل تعیین شده اق
به منظور حفظ ) است بر روي آن ها رخ داده  عناصري که خطا

یکپارچگی سیستم و ایجاد عملکرد قابل قبول سیستم طراحی 
ویژه طرح حفاظت " CIGREو براساس تعریف  "[2]شده است

یک طرح حفاظتی است که براي تشخیص شرایط خاص سیستم 
درت شناخته که به عنوان فشار هاي غیر معمول به سیستم ق

شده اند و انجام یک سري اقدامات از قبل تعیین شده براي 
مقابله با شرایط روبرو شده در یک روش کنترل شده طراحی 

 [1]  ".شده است

  هاي پیاده شده در دنیا SPSمروري بر  - 1- 1
در غرب ایالت متحده آمریکا، براي  SPS یک [3]در مرجع

غلبه بر تراکم شبکه قدرت، نگهداري پایداري سیستم و 
 DCي پی در پی در اثر خروج ارتباط ها یخروججلوگیري از 



استفاده شده  ایفرنیکالاقیانوس آرام یا ارتباط منطقه 
یک سیستم حفاظت ویژه براي حداقل کردن  [4]درمرجع.است

براي شبکه چند منظوره پالو  4ظرفیت تولید برنامه ریزي شده
واقع در جنوب غربی ایالت متحده آمریکا طراحی شده  5وردو
آغاز  6که با قطع مستقیم ژنراتور SPSپیاده سازي این . است

 ي پی در پی بر روي سیستم موجودها خروجاز  تواند یم، شود یم
مقابله یا  برايیک برنامه دفاعی [5] در مرجع  .جلوگیري کند

 11اختالالت شدید در سیستم برق برزیل به خاطر خاموشی 
گیگاوات از بار شد و  25که منجر به از دست رفتن  1999مارچ 

حادثه در تاریخ سیستم قدرت برزیل بود به کار گرفته  نیدتریشد
مناطق حفاظتی و ماتریس امنیت شبکه با استفاده از مفاهیم شد 
در این براي ایجاد مناطق قابل کنترل  PLCمبتنی بر  SPSیک 

به وسیله  یروش [6]مرجع . برنامه دفاعی طراحی شده است
ي زاویه و دامنه ولتاژ براي شناسایی خروج از ها يریگانجام اندازه 
طرح این . را پیشنهاد می کندفرانسه  در شبکه قدرتسنکرونیزم 

 ها یخاموشي وسیعی از فرانسه در برابر  منطقهنسبت به حفاظت 
  . به کار گرفته شده است و براي تسریع در بازیابی سیستم

   ها براي مقابله با ناپایداريویژه هاي حفاظت  طرح - 2
  هاي حفاظت ویژه ساختار کلی طرح -1- 2

اي حفاظت ویژه شامل موارد زیر ه هاي اصلی طرح مشخصه
  : باشد می
 و معموالً خارج از  انتخابها بر روي پیشامدهاي نادر  این طرح

چنین طرح هایی  .شوند میطراحی بهره برداري،   محدوده
معموالً به اقدامات کنترلی از قبیل حذف بار و تولید که در 

عملکرد ایمن سیستم استفاده نمی شوند، اجازه می شرایط 
    .دهند

  این طرح ها به اپراتورها ریسک عملکردي بیشتر با پیامدهاي
احتمالی که خارج از ظرفیت قراردادي سیستم هاي حفاظتی 

 . قرار دارند را می دهند
 هاي حفاظت گسترده، قابل اجرا در چندین نقطه با  سیستم

 . کنترل هماهنگ چند سیگنال می باشند
به طور کلی . هدرا نشان می د SPSساختار کلی  1شکل        

، SPSابتدا . ها شامل سه تابع اصلی می باشند SPSتمامی 

                                                        
٤ Scheduling Generation Capability (SGC) 

٥ Palo Verdo  
٦ Direct Generator Tripping (DGT)  

این . اطالعات ورودي را از سیستم قدرت جمع آوري می کند
اطالعات ممکن است شامل مقادیري از قبیل فرکانس و ولتاژ 

و یا اطالعات ورودي وابسته به برخی از رخ . سیستم باشند
دادهاي سیستم قدرت براي مثال قطع یک خط انتقال خاص 

می کند و  اطالعات ورودي را ارزیابیSPS در مرحله بعد، . باشند
این کار در بلوك . تصمیم الزم را براي انجام اقدامات می گیرد

ي براي انجام می شود که اطالعات ورود  "فرآیند تصمیم گیري"
نهایتاً . اند استفاده شدهها در آن جا  نمایش برخی از انواع شاخص

 SPSفعال شده اند توسط  "اقدام  "اقدامات که توسط بلوك 
امات نوعی ممکن است حذف بار یا ژنراتور اقد. اجرا می شوند

  .باشند

  
 [1]ساختار کلی طرح حفاظت ویژه :  1شکل 

رهاي یبسته به متغیهمانطور که از شکل باال مشخص است، 
و بر مبناي  ٧به صورت بر مبناي پاسخ سیستمها  SPSورودي، 
با استفاده از سیگنال هاي  SPS. دسته بندي شده اند ٨رخ داد

  "بر مبناي پاسخ سیستم"ورودي مثل ولتاژ و فرکانس به عنوان 
هاي ورودي که بر  سیگنالاي که از  SPS. شود شناخته می

مثل ) یا یک ترکیب خاص از رخ دادها( اساس رخ دادهاي خاص 
نامیده  "بر مبناي رخ داد "کند  استفاده میقطع یک خط معین  

در  مبتنی بر رخ داد از نوع حلقه باز هستند، SPS. می شوند
هاي مبتنی بر پاسخ سیستم از نوع حلقه بسته  حالیکه طرح

   .هستند 
هاي حفاظت  کنترل و تشخیص براي طرح هاي شاخص - 2- 2

  ویژه

                                                        
٧ Response based  

٨ Event based 



مناسب، شاخص هاي کنترل ،  SPSبه منظور بدست آوردن       
تعداد زیادي از . تشخیص و بهره برداري مورد نیاز می باشند

هاي ریاضی پیچیده براي مطالعات  ها براساس روش شاخص
به هر . آفالین قابل اجرا در طی فاز بهره برداري پیشنهاد شده اند

به شاخص هایی نیاز دارند که  9حال، کاربردهاي زمان واقعی
بدست آمده اند و بنابراین شاخص هاي محدودي بسیار سریع 

وجود دارد، که بخشی از مقادیر الکتریکی اندازه گیري شده و رخ 
  .دادهاي مستقیم قابل اجرا می باشند

به هر حال، این شاخص ها بیشتر به عنوان راهنمایی براي       
اغلب نگرانی اصلی درمورد طراحی . اپراتورها قابل اجرا می باشند

SPS  ممکن است نه تنها انتخاب شاخص بلکه روش بدست
بخش  در. باشد ها می ن مقادیر تنظیمی مناسب براي شاخصآورد

هاي عملی براي تشخیص  هاي بعدي به طور مختصر شاخص
  . ناپایداري سیستم قدرت شرح داده می شود

  شاخص هاي تعیین ناپایداري ولتاژ -1- 2- 2
ولتاژ اغلب وابسته به ماکزیمم ناپایداري تعیین  هاي شاخص      

مبتنی بر رخ داد از دست  SPSبراي . ظرفیت بار سیستم هستند
رفتن تولید، منابع توان رأکتیو و تاسیسات خطوط انتقال معموالً 
به عنوان شاخص هایی براي نمایش پدیده هایی که ممکن است 

 SPSدر مورد . منجر به ناپایداري ولتاژ شوند استفاده شده اند
هاي زیر براساس اندازه گیري مستقیم  شاخصبتنی بر پاسخ م

  :متداول ترین ورودي ها را تعیین می کنند
  ها دامنه ولتاژ  در بسیاري از سیستم: دامنه ولتاژ باس

ترین شاخص موجود براي تشخیص  باس اصلی
 .ناپایداري ولتاژ است

  توان رأکتیو و اکتیو خروجی از ژنراتورها 
  رأکتیو در داخل یک منطقهذخیره توان 
  تایالین (توان اکتیو و رأکتیو عبوري از خطوط انتقال

 )ها
 آرمیچر یا میدان(هاي محدود کننده جریان  وضعیت (

 ژنراتور
 تقاضاي بار اکتیو و یا رأکتیو 

  شاخص هاي تعیین ناپایداري گذرا  - 2- 2- 2

                                                        
٩ Real-Time 

      SPS براي  به دلیل سرعت باالي عملکرد دادمبتنی بر رخ
رخ دادهاي . جلوگیري از ناپایداري گذرا داراي برتري هستند

نوعی به عنوان شاخص هایی که وابسته به از دست رفتن ژنراتور، 
براي . بار هستند استفاده شده استتقاضاي خطوط انتقال و 

SPS  مبتنی بر پاسخ، معموالً شاخص هاي بدست آمده توسط
اما همچنین شاخص  اندازه گیري هاي مستقیم استفاده شده اند،

مقادیر نوعی . هایی براساس مفاهیم ریاضی پیچیده وجود دارند
که می تواند هم از خطوط و هم از ژنراتور ها مانیتور شده باشد 

  : شامل) و به عنوان شاخص هایی استفاده شده باشد(
  مقادیر تجاوز یافته آستانه ولتاژ توسط ولتاژ با یک

  پریود زمانی از قبل تعریف شده

  مقادیر تجاوز یافته آستانه توان توسط توان اکتیو با یک
 پریود زمانی از قبل تعریف شده

  توان ظاهري در خارج از محدوده هاي آستانه از قبل
 تعیین شده 

  فرکانس 

  شاخص هاي تعیین ناپایداري فرکانسی -3- 2- 2

به خاطر طبیعت پدیده ناپایداري فرکانسی کمیت هاي زیر       
مبتنی بر پاسخ استفاده شده  SPSشاخص هایی براي به عنوان 

  : اند
  فرکانس 

  نرخ تغییرات فرکانس 

مبتنی بر  SPSبراي  تعیین ناپایداري فرکانسی يها شاخص      
  : رخ داد ممکن است به صورت زیر باشند

  از دست رفتن یک پست، ارتباطات داخلیHVDC  یا
 تاي الین ها 

 دست رفتن یک مرکز بار  از 

 بارهاي قبل و بعد از اختالل پخش 

  هاي حفاظت ویژه اقدامات اصالحی براي طرح - 3- 2
هاي مورد استفاده وجود  SPSامروزه تعداد زیادي از انواع        
طرح  111طرح و  93 ,1988در سال  CIGREدر بررسی . دارد

جدول زیر . برداري گزارش شده است حفاظتی ویژه مورد بهره



معمول استفاده شده که در بررسی  SPSهاي  درصد انواع طرح
CIGRE-IEEE  بدست آمد را نشان می دهد 1992در سال.  

  
  [٧]هاي رایج در شبکه ها SPSترکیبی از انواع : 1جدول

  
  ها  SPSانواع   درصد
  قطع ژنراتور  21.6
  قطع بار  10.8
  حذف بار زیر فرکانسی  8.2
  تجزیه سیستم  6.3
  کنترل شیر توربین  6.3
  قطع ژنراتور و بار  4.5
  پایدار سازها  4.5
  HVDCکنترل هاي   3.6
  رله هاي خروج از گام  2.7
  کنترل تحریک گسسته  1.8
  ترمز دینامیکی  1.8
  کاهش تولید  1.8
  جبران خودکار توان راکتیو  1.8
  طرح هاي ترکیبی  11.7
  سایر طرح ها  12.6

  
سیستم  هاي ناپایداريانواع یک مرور کلی بر روي  زیرجدول      

قدرت و اقدامات اصالحی مختلف که براي هر ناپایداري مناسب 
  . می باشد را نشان می دهد

  اقدامات اصالحی و زمینه هاي کاربردي آن ها: 2جدول 
  

 
 

  هاي حفاظت ویژه طراحی وپیاده سازي طرح  - 3
بطور کلی طراحی یک طرح حفاظت ویژه شامل مراحل زیر می 

  [8]: باشد
  مطالعات سیستم 
 ها  شناسایی راه حل 
 ها  حل  پیاده سازي راه 
  نصب، راه اندازي و تست پیش از راه اندازي 
 آموزش و مستند سازي 

 مطالعات سیستم  - 1- 3
به منظور طراحی یک طرح حفاظت و مانیتورینگ ناحیه        

گسترده، مطالعات دقیق سیستم نسبت به شناسایی مجموع 
و تعریف پارامترهاي مورد نیاز براي پیاده سناریوهاي محتمل 

لعات مطادر واقع  .سازي مناسب این سناریوها مورد نیاز می باشد
. باشد ي شبکه میها ها و تحدید سیستم براي شناسایی محدودیت

ها ممکن است وابسته به حدود حرارتی، ولتاژي یا  این محدودیت
 )دود ولتاژ و زاویهح(بطوریکه موارد دومناپایداري زاویه اي باشند 

برخی از  .نگرانی بیشتري از حدود ظرفیت هاي حرارتی دارند
مواردي که باید در این مطالعات در نظر گرفته شود شامل موارد 

  : زیر می باشد



 ها و قصد از اجراي طرح درك نیازمندي 

  شامل مطالعات (بررسی انواع مطالعات اجرا شده
 )هماهنگب سیستم هاي حفاظتی

 ها و آنالیز  مطالعه گزینه(هاي متعدد راه حل ارزیابی
 )عملکرد پیشامدها

 مانیتورینگ  و مکان هاي شناسایی نقاط اندازه گیري
افت /افت ولتاژ، لفزایش/ شرایط اضافه بار،افزایش(

 )فرکانس

 شناسایی پیشامدها 

 تشخیص نقاط جزیره سازي در صورت نیاز 

 فرآیند بازیابی سیستم 

  ها حلشناسایی راه  - 2- 3
باید  ها یکه مطالعات سیستم کامل شد، انواع راه حلهنگام      

در این مرحله . شوندو نظریه هاي خاص باید ایجاد  شوندآنالیز 
باید اقدامات اصالحی الزم براي پیشامد مورد نظر انجام گیرد، که 

و  از بخش قبلی کوچک کردن مقادیر مانیتور شدهیک روش 
  . عدي در یک فلوچارت استتغییر حالت هاي ببررسی 

  ها پیاده سازي راه حل - 3- 3
تعریف  SPSپس از اینکه طراحی و جنبه هاي کاربردي        

ایجاد  SPSي چگونگی پیاده سازي  شد، سواالت زیادي درباره
  :می شود از قبیل

 شناسایی توابع و تکنیک هاي مورد نیاز 

  انتخاب تکنولوژي مناسب براي یافتن توابع فنی و
، از قبیل سیستم مخابراتی SPSاقتصادي مورد نیاز 

 SPSسرعت باالي ایمن بین تجهیزات 

  توانایی بهبود براي مواجه با توسعه / انعطاف پذیري
  SPSآینده یا نیازهاي طراحی شده ي 

 طراحی سیستم مخابراتی و سیستم هاي تشخیص خطا 

  راه حل هاي به کار گرفته شدهسادگی 

 تاثیر هزینه ها براي پیاده سازي طرح 

شناخت جواب این سوال ها ما را به پله هاي بعدي پیاده        
  : سازي راه حل ها می برد، که شامل موارد زیر می باشد

o  توسعه یک برنامه تست 

o  فرآیندهاي تخمین زده شده براي آموزش مکرر یا
 چرخشی 

  اندازي و تست پیش راه اندازي نصب، راه -3-4
موفقیت نهایی پیاده سازي راه حل بستگی به برنامه تست        

یک برنامه تست مناسب باید شامل تست . مناسب دارد
آزمایشگاهی، تست میدانی، مطالعه اعتبار سازي و تست هاي 

  . دوره اي دستی و اتوماتیک باشد
  آموزش و مستندات  -5- 3

بستگی دارد به اینکه  SPSکارایی بلند مدت طراحی       
چگونه توسط کارکنان بهره برداري و نگهداري  SPSطراحی 

نکته کلیدي در اینجا این است که مستندات . فهمیده شود
به  SPSاجازه می دهد تا قابلیت هاي  SPSمناسب و آموزش 

از خطاهاي انسانی جلوگیري  شود و فهمیده توسط هرکس آسانی
  . می کند

در )  PMU(کاربرد واحدهاي اندازه گیري فازور  - 4
  طرح هاي حفاظت ویژه

استفاده از سیستم هاي اندازه گیري کامپیوتري و دیجیتالی       
از سال هاي قبل در صنایع رایج بوده است، با این وجود پیشرفت 
هاي اخیر در زمینه حفاظت کامپیوتري منجر به ایجاد بینش 
جدیدي در فرآیند اندازه گیري، محدودیت ها و پتانسیل هاي آن 

ي زمانی ماهواره اي و ظهور سیستم هاي همزمان ساز. شده است
پیشرفت هایی که در تکنولوژي ایجاد شده است، امکان نمونه 
برداري از سیگنال هاي شبکه قدرت و همزمان سازي آن ها را با 

  . دقت یک میکروثانیه میسر کرده است
امروزه رله هاي دیجیتالی می توانند فازورهاي اندازه گیري       

با استفاده از اطالعات جمع . شده همزمان را محاسبه نمایند
یاز به داشتن وسیله هاي جداگانه ن ،آوري شده توسط این رله ها

به منظور  براي حفاظت، کنترل و تحلیل سیستم هاي قدرت 
این  در گذشته .باشد میسیستم هاي گسترده  کاربردهاي حفاظت

موضوع موجب استفاده از وسایل مختلف براي توابع مختلف می 
اما امروزه تمامی نیازمندي هاي این کاربردها را می توان  ،گردید

مسلماً استفاده از یک منبع به جاي . با یک وسیله برآورد کرد



چندین منبع اطالعاتی می تواند تحلیل حوادث را ساده تر و 
کنترل و حفاظت سیستم قدرت را قابل اعتماد تر کند، این 

  . اشدمی ب 10وسیله جدید واحد اندازه گیري فازور
   

در حفاظت واحدهاي اندازه گیري فازور  کاربرد - 1- 4
  خروج از گام 

هنگامیکه شبکه شروع به نوسان می کند زاویه ولتاژ بخشی        
این . از ژنراتورها نسبت به بخشی دیگر افزایش یا کاهش می یابد

مسئله در ولتاژ باس هایی که نزدیک ژنراتور نوسانی هستند دیده 
ولتاژ در اندازه گیري واحدهاي اندازه گیري فازور، . خواهد شد

مزمان با بقیه نقاط شبکه و به نقاط مختلف شبکه را به صورت ه
براي استفاده از واحدهاي  .صورت به هنگام ممکن می سازند

اندازه گیري فازور در تشخیص خروج از گام روش هاي مختلفی 
پیشنهاد شده است که این روش ها به طور کلی به دو دسته کلی 

  : تقسیم می شوند
  در روش اول کل شبکه تبدیل به شبکه معادل دو

هنگامیکه نوسانی اتفاق می افتد، . می شود ماشینه
زاویه ولتاژ بین دو واحد اندازه گیري می شود و از 
قاعده سطوح برابر به صورت به هنگام براي تشخیص 

 . پایداري با ناپایداري استفاده می شود

  در روش دوم واحدهاي اندازه گیري فازور در چند نقطه
نوسان، فاز مهم شبکه نصب می شوند و در زمان وقوع 
سپس به . ولتاژ این باس ها را اندازه گیري می کنند

تخمین رفتار آینده زاویه بین باس ها می پردازند و با 
استفاده از آن پایداري یا ناپایداري سیستم را پیش 

  . بینی می کنند

استفاده از واحدهاي اندازه گیري فازور در طرح  - 2- 4 
 هاي حفاظت سیستم

  [9]سوئیسشبکه برق  - 1- 2- 4
. واقع شده است UCTEشبکه برق سوئیس در مرکز شبکه       

با توجه به اینکه شبکه برق ایتالیا با کمبود توان مواجه است، 
این . دریافت می کند UCTEهمواره یک توان ثابتی را از شبکه 

                                                        
١٠ Phasor Measurement Unit (PMU) 

به . دریافت توان از طریق شبکه برق سوئیس انجام می گیرد
توان عبوري تحت تاثیر قرار گرفته همین خاطر این شبکه در اثر 

و یک کریدور انتقال توان شمال به جنوب در این ناحیه ایجاد 
به منظور افزایش امنیت سیستم نیاز بود تا یک . شده است

سیستم کنترلی ایجاد گردد تا توان عبوري از خطوط تبادلی را 
بنابراین از واحدهاي اندازه گیري فازور در . مانیتورینگ نماید

با . ند پست واقع در این کریدور تبادلی استفاده شده استچ
توجه به اینکه تفاوت در زوایا، میزان بارگیري از خطوط را نشان 

بنابراین هر تفاوتی که در زوایا ایجاد شود تغییرات در . می دهد
سیگنال هاي . میزان بارگیري خطوط را منعکس خواهد کرد

ر مرکز کنترل سیستم ارسالی از این واحد هاي نصب شده، د
. دریافت می شود و فقط توسط اپراتور مانیتورینگ می شود

بنابراین اپراتور یک تصویر واقعی از وضعیت بارگیري خطوط 
  .کریدور شمال به جنوب را خواهد داشت

  [9]شبکه برق هیدروکبک - 2- 2- 4
شبکه برق هیروکبک یک شبکه بزرگ در جنوب کانادا        

است که تعداد زیادي نیروگاه آبی در آن واقع شده است و توان 
کیلومتر دورتر و در جنوب این  1000این نیروگاه به نقاطی که 

در . ناحیه یعنی شمال آمریکا واقع شده اند، انتقال داده می شود
همچنین خطوط  زیادي وجود دارد و 735Kvاین شبکه خطوط 

جریان مستقیم چند ترمیناله براي کامل کردن این حلقه اتصال 
  . احداث گردیده است

سیستم مانیتورینگ گسترده این شبکه همزمان با         
 1976در سال . گسترش سیستم انتقال آن گسترش یافته است

اختالف براي اولین بار ) IREQ(یک تیم از مهندسان موسسه 
در کریدور  Burcheveliو  Arnudین دو پست زاویه ولتاژ ب

اندازه  با استفاده از واحدهاي اندازه گیري فازور انتقال توان را 
  . کردندگیري 

  [10]شبکه برق تایوان  - 3- 2- 4
جنوب این کشور و  - با توجه به کشیدگی جغرافیایی شمال      

وجود اکثر نیروگاه ها در جنوب و عمده بار در شمال این کشور، 
 365kVیک تبادل توان از جنوب به شمال آن به وسیله دو خط 

با قطع یکی از این خطوط، خط دیگر دچار اضافه . شکل می گیرد
ز شبکه جدا می بار شده و در اثر عملکرد حفاظت هاي آن ا



با قطع ارتباط شمال و جنوب، شبکه جنوب به دلیل اضافه . گردد
فرکانس و شبکه شمال به دلیل کاهش فرکانس ناپایدار شده و 

براي جلوگیري از این . فروپاشی کلی در این شبکه رخ می دهد
پدیده تعدادي واحد اندازه گیري فازور در پست هاي انتهاي 

اند و کلیه اطالعات براي یک مرکز  خطوط و نیروگاه نصب شده
با ایجاد یک خطا یک سیستم تدافعی . کنترل ارسال می گردد

فعال شده و با تعیین میزان حذف بار و ژنراتور در شمال و جنوب 
  . از ناپایداري کلی شبکه جلوگیري می نماید

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات - 5

هاي حفاظت ویژه در این مقاله یک بررسی کلی درباره طرح       
انجام شدو خالصه اي از فلسفه، اهداف، طراحی و علت بکارگیري 
این طرح ها در سیستم هاي قدرت گفته شد به طور کلی می 

  : توان نتیجه گرفت که

  طرح هاي حفاظت ویژه)SPS ( که همچنین به
) RAS(عنوان طرح هاي اقدامات بازیابی سیستم 

شناخته می شوند به عنوان یک تکنولوژي 
پیشرفته در استفاده اقتصادي از منابع انتقال و 
هموار کردن اتصال منابع تولیدات تجدید پذیر 

 .  شناخته شده اند

 SPS هاي جدید خطوط  نسبت به ساخت شبکه
انتقال بسیار اقتصادي و آسان تر می باشد و 

کردن براي برطرف  SPSبسیاري از شبکه ها به 
اهداف توسعه خطوط انتقال و تولیدشان روي 

 . آورده اند

  ظهور سنکروفازورها)PMU ( کمک بزرگی به
کرده است و دامنه کاربرد  SPSاجراي عملکردي 

SPS در سیستم را افزایش داده است .SPS  با به
ها وسیله ي  PDC11ها و  PMUکارگیري 

مهمی در پیشرفت سیستم هاي مانیتورینگ، 
 .شده است ) WAMPACS(کنترلی حفاظت و 

  
                                                        
١١ Phasor Data Concentrators 

همچنین آنچه که تا کنون در شبکه برق ایران به عنوان        
حفاظت در نظر گرفته شده است عموماً استفاده از تجهیزات 
محلی بوده و براي حفاظت تجهیزات سیستم قدرت آسیب هاي 
احتمالی استفاده گردیده اند و سیستم قدرت ایران داراي یک 

که بر کل سیستم قدرت پهناور ایران احاطه  حفاظت گسترده
داشته باشد نیست و نیاز این چنین سیستمی در شبکه قدرت 

  . ایران به وضوح احساس می شود
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