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Abstract:
Employment of photovoltaic (PV) distributed generation (DG) in the distribution system, leads to
improvement of network voltage profile and help to generate the power required by the network.
Beside the mentioned advantages, increment of these sources penetration rate cause miscoordination
between fuses and recloser. In this paper a new adaptive intelligent method of fuse – recloser
coordination in distribution systems with high PV penetration rates is presented. The proposed
method is a two-phase approach which operates proportional to the connected photovoltaic systems
penetration rate. The first phase is based on an adaptive modification of fast operation curve of
recloser, proportional to current term of the branch fuse maximum fault current to recloser current
which is located at the beginning of the feeder. The second phase is according to modification of fast
operation characteristic of recloser, proportional to voltage drop in fault inception period at the
recloser location. By using this method, not only the avoidance of unnecessary exits of PV resources,
but also the operation of fuse-saving is possible with adaptive correction of the fast-performance
curve of the recloser.
Keywords: Distribution system, Adaptive coordination of fuse – recloser, photovoltaic resource
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چکیده :نصب تولیدات پراکنده فتوولتائیک در سیستم توزیع به بهبود پروفایل ولتاژ و کمک به تولید توان مورد نیاز شبکه
منجر میشود .عالوه بر مزایای یادشده ،افزایش ضریب نفوذ این منابع در سیستم ،ایجاد ناهماهنگی حفاظتی بین فیوز و ریکلوزر
را موجب میشود .در مقالۀ حاضر ،روش هوشمند تطبیقی بهمنظور حفظ هماهنگی فیوز و ریکلوزر در سیستمهای توزیع با
ضریب نفوذ بیشتر منابع فتوولتائیک ارائه شده است .روش پیشنهادی ،روش هوشمند دو فازی است که متناسب با ضریب نفوذ
سیستمهای فتوولتائیک متصل به سیستم عمل میکند .فاز نخست بر اساس اصالح تطبیقی منحنی عملکرد سریع ریکلوزر
متناسب با جمله جریانی نسبت حداکثر جریان خطای عبوری از فیوز شاخه خطا به ریکلوزر ابتدای خط و فاز دوم بر مبنای
اصالح تطبیقی منحنی عملکرد سریع ریکلوزر با استفاده از جمله ولتاژی افت ولتاژ محل نصب ریکلوزر در صورت وقوع خطا
عمل میکند .با استفاده از این روش نهتنها از خروج غیرضروری منابع  PVجلوگیری میشود ،متناسب با اصالح تطبیقی منحنی
عملکرد سریع ریکلوزر ،عمل حفظ فیوز امکانپذیر است.

واژههای کلیدی:

سیستمهای توزیع ،هماهنگی تطبیقی فیوز و ریکلوزر ،منابع فتوولتائیک
سهم جریان تزریقی تولیدات پراکنده ،حفاظات سیساتم باا

 -1مقدمه
در سالهای اخیر نصب منابع تولید پراکنده فتوولتائیک
در سیستم های قدرت الکتریکی باا هاد

بهباود پایاداری

سیستم و رعایت مسائل زیستمحیطی روناد روباهرشادی
داشته است؛ اما از طر

دیگر ،در شرایط وقوع خطا به دلیل

تاریخ ارسال مقاله1396/02/04 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/02/16 :
نام نویسنده مسئول :مجید معظمی

مشکل روبهرو شده است ].[1- 5
بیشتر طرح های حفاظتی موجود در سیستم های توزیاع
شعاعی شامل هماهنگی بین فیوز باا ریکلاوزر و رلاه هاای
اضااافه جریااان اساات .در عماال بااهازای وقااوع خطااا در
پایین دست فیوزهای نصبشده در ابتدای شاخه های فرعی
سیستم توزیع ،عملکرد سریع ریکلوزر قبل از سوختن فیوز،
باید ماهیت گذرا یا دائمبودن خطا را بررسی کند؛ اما به دلیل
تزریق جریان اضافی منابع  ،DGجریان خطای دیدهشده با

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران – اصفهان  -نجفآباد  -بلوار

فیوز ،بیشتر از ریکلوزر ابتدای خط خواهد بود و به عملکرد

دانشگاه  -دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد نجفآباد  -دانشکدۀ

زودتر فیوز منجر میشود ].[6- 7

مهندسی برق.

روش جدید هماهنگی هوشمند فی وز  -ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ...
بهمنظور حذ
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اثر منفی منابع تولیدات پراکنده مبتنی بر

خطا بهمنظور کنترل سطح جریان خطا و حفاظ همااهنگی

اینورتر بر طرحهای حفاظتی معمول ،روشهای متعددی در

فیوز و ریکلوزر در سیستمهای توزیع در حضور منابع تولید

مقاالت مختلف ارائه شده است که به شش دسته کلی تقسیم

پراکنده در مراجاع ] [14- 17پیشانهاد شاده اسات .نصاب

میشوند:

محدودکننده های جریان خطا به دلیل قیمت باال و همچنین

یکی از سادهترین راهها که در ابتدای ورود منابع پراکنده

نیاز به مطالعات و آزمایشات بیشتر برای اطمینان از طراحی

به سیستم های توزیع و فوق توزیع ،پیشنهاد و استفاده شاد،

صحیح (جایابی بهینه در سیستم قدرت و انتخاب مقاومات

قطع منابع پراکنده به محض وقوع اتصال کوتاه است ].[8- 9

مناسب) روشی کاربردی نیست.

به این ترتیب ،قبل از عملکرد حفاظت فیدرها منشأ تغییر در

در دستۀ چهارم به اصاالح سااختار سیساتم حفااظتی

جریان اتصال کوتاه و به هام خاوردن همااهنگی ،از مادار

پرداخته میشود .این روش بر مبنای استفاده از ریکلوزرها و

خارج میشود؛ بنابراین طرح حفاظتی همانند قبال از ورود

کلیدهای قدرت اضافی است و نیاز به اصالح آرایش سیستم

منابع پراکنده عملکرد مناسب خاود را دارد .ایان روش باه

قدرت و حتی اساتفاده از حفاظات دیساتان

را نیاز دارد

دالیلی ،مطلوب نیست؛ زیرا در حالت حفاظت های ساریع

] .[18- 21واضح است این روش ها به هزینه هاای درخاور

مثل عملکرد ریکلوزر قابل پیاده سازی نیسات ،مگار مناابع

توجه و نصب تجهیزات اضافی نیاز دارد.

تولید پراکنده سرعت قطع سریعتری داشته باشند که با توجه

دستۀ پنجم از روشهای حفاظتی ارائهشده در این زمینه،

به عملکرد ریکلوزرهای نسل جدید در کمتار از  6سایکل

استفاده از مشخصههای غیراستاندارد زمان – جریان – ولتاژ

بعد از وقوع خطا ،دیگر این روش عملی نیست .باهعاالوه

برای کاهش زمان عملکرد حالات ساریع ریکلاوزر اسات

بیرونرفتن این منابع مزایاای مرباو باه نصاب آنهاا را از

] .[22- 25بااهمنظااور اعمااال ایاان دسااته از روشهااا بااه

سیستم سلب میکند .درحقیقت در این شرایط ،سهم تاوان

ریکلوزرهای مبتنی بر ریزپردازنده نیاز است .بارای اعماال

تولیدی منابع تولید پراکنده بهطور کامال قطاع مایشاود و

ترم ولتاژی ارائهشده در این مقاالت ،ریکلوزر نصبشده در

نهتنها موجب افزایش ناگهانی جریان ابتدای خط بهمنظاور

ابتدای خط باید پورت ورودی ولتاژ داشته باشد.

جبران توان ازدسترفته از سمت این منابع میشود ،بهباود

در مراجع ] [26- 28روشیهایی بر مبنای کنترل جریان

پروفیل ولتاژ شبکه که در حضور این منابع مشاهده می شود

خروجی منابع  DGدر مدت زمان وقوع خطاا ارائاه شاده

دیگر ،وصل مجدد آنها

است که دستۀ ششم روش های حفاظتی اسات .روش هاای

به سیستم نیز امری زمانبر است؛ بنابراین در حد امکان باید

ارائهشده در این مقاالت بهمنظور محادودکردن جریاان باه

از خروج بیدلیل آنها جلوگیری کرد.

توپولوژی شبکه وابسته اسات و قابلیات تطبیاقپاذیری باا

نیز از دست خواهد رفت .از طر

دستۀ دوم بر روشهای پیشگیرانه تمرکز دارد .در مراجع

شرایط جدید و تعمیم برای سایر شبکه ها را ندارد .از طر

] [10- 13مبنای محاسابات تنظیماات تجهیازات حفااظتی،

دیگر ،در این روش ها توان قابال استحصاال از مناابع PV

ماکزیمم ضریب نفوذ منابع  DGمتصل باه سیساتم توزیاع

بهخصوص در افت ولتاژهای پایین به شدت کاهش می یابد

است؛ تا جایی که مشکل حفاظتی بین فیوز و ریکلوزر رخ

که این موضوع امری نامطلوب است.

ندهااد .درخااور ذکاار اساات نقطااه ضااعف ایاان روش،

درنهایت مقایسۀ کلی و جامع بین شش دسته روش در

محدودکردن ضریب نفوذ این منابع است که امری نامطلوب

جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مشاهده می شاود

است.

این مقایسه با توجه به سرعت عملکرد ،قابلیت پیادهسازی و

دستۀ سوم استفاده از محدودکنناده هاای جریاان خطاا
( )FCLرا توصیه میکند .کاربرد محدودکننده هاای جریاان

محدودیتهای اجرایی روشهای بیانشده است.
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جدول ( :)1مقايسه بین روشهای ارائهشده در زمینۀ حفظ فیوز در سیستمهای توزيع در حضور منابع PV

رديف

روش ارائهشده

1

قطع منابع پراکنده

2

تعیین حداکثر ضریب نفوذ

سرعت عملکرد
حداقل  6سیکل بعد از
خطا

قابلیت پیادهساز ی

محدوديتهای اجرايی
 -1غیرکاربردی در حالت استفاده از ریکلوزرهای
دیجیتالی

آنالین

 -2وصل مجدد زمانبر

---

آفالین

3

FCL

آنی

آفالین

4

اصالح ساختار حفاظتی

---

آفالین

هزینه باال

5

مشخصه غیراستاندارد

آنالین

نیازمند ریکلوزرهای دیجیتالی

6

کنترل جریان خروجی DG

آنالین

محدودکردن توان تزریقی

DG

کمتر از  6سیکل بعد از
خطا
حداقل  6سیکل بعد از
خطا

در مقاله حاضر ،روش هوشمند حفاظتی شامل دو فااز
عملکرد و بر اساس ضریب نفوذ مناابع فتوولتائییاک ارائاه
شده است .مطابق این روش جدیاد در فااز اول باهمنظاور
شیفت منحنی مشخصۀ عملکارد ساریع ریکلاوزر از یاک

محدودکردن ضریب نفوذ
 -1هزینۀ زیاد
 -2وابستهبودن مشخصات  FCLبه توپولوژی شبکه

 -2تأثیر پروفايل ولتاژ سیستتم بتر پروفايتل
جريان خطای ابتدای خط در سیستتم توزيتع
با نفوذ زياد منابع PV

جملاه جریاانی اساتفاده مایشاود و در فااز دوم ،اصااالح

در این قسمت به بررسی هماهنگی حفاظتی در سیستم

مشخصۀ عملکرد ساریع ریکلاوزر بار مبناای یاک جملاه

توزیع با ضریب نفوذ بیشتر منابع  PVپرداخته شده اسات.

ولتاژی در مدت زمان وقوع خطا صورت میگیرد .در ایان

با توجه به تأثیر مکان وقوع خطا و مقدار ولتاژ باس بارهای

ساختار با توجه به اندازه گیری محلی ولتاژ در فااز دوم باه

سیستم توزیع در لحظه خطا بر عملکرد سیسستم حفاظتی،

لینک مخابراتی نیاز نیست .در ادامۀ مقاله در بخش ( )2باه

در این بخش ابتدا پروفایلهای ولتاژ شبکه قبل از وقوع خطا

بررسی تأثیر پروفایل ولتاژ سیستم قبال از وقاوع خطاا بار

و تغییرات پروفایل جریان ابتدای خط در لحظه خطا بررسی

پروفایاال جریااان ابتاادای خااط در لحظااه وقااوع خطااا در

میشود.

سیستم های توزیع با ضریب نفوذ بیشتر مناابع فتوولتائیاک
پرداخته میشود .سپ

در ادامه ،اثر مناابع  PVباا ضاریب نفاوذ بیشاتر روی

بر اساس تغییرات پروفایل جریاان

هماهنگی سیستم حفاظتی ارائه میشود .در شکل ( )1شبکۀ

خطا ،شاخصی برای تعیاین محال وقاوع خطاا در سیساتم

توزیع با نفوذ بیشتر منابع  PVخانگی نشان داده شده است.

توزیع در حضور منابع  PVارائه مایشاود .در بخاش (،)3
اثر سیستم هاای  PVبار حفاظات الکتریکای سیساتم هاای
توزیع بررسی شده است .روش هوشمند تطبیقی پیشنهادی
در بخش ( )4آورده شده است .نتایج حاصل از شبیه ساازی
در بخش ( )5آورده شده اند که بیان کنندۀ درساتی عملکارد
روش پیشنهادی است .درنهایت ،در بخش ( )6نتیجه گیاری
مقاله ارائه شده است.

شکل ( :)1شبکۀ توزيع شعاعی با نفوذ زياد منابع PV

منابع فتوولتائیک نصبشاده در سیساتم توزیاع ماورد
مطالعه در شرایط نرمال عملکرد شبکه مثل منبع توان ثابت با
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ضریب توان واحد عمل میکنند .درحقیقات تاوان راکتیاو
تولیدی با این منابع در شبیه سازیهاای آتای لحاا نشاده
است .جریان اتصال کوتاه تزریقی با مناابع فتوولتائیاک باه
ساختار اینورتر و نحوۀ اتصال آنها به شبکه وابساته اسات.
شایان ذکر است این منابع حتی در شرایط خطاا و کمباود
ولتاژ ناشی از آن ،با افزایش جریان خروجای اینورترشاان،
حداکثر توان خروجی را به سیستم توزیع تحویل میدهناد.
در این شرایط برای جلوگیری از آسیبرسیدن به ایناورتر،
جریان خروجی منابع فتوولتائیک تا مقدار دو برابر جریاان
نامی محدود میشود ].[29
شکل ( )2اجزای اصلی سیستم نوعی فتوولتائیک متصل
به شبکه را نشان مایدهاد .مطاابق ایان شاکل آرایاه هاای
فتوولتائیاک ،مبادل  DC-DCو ایناورتر  DC-ACاجاازای
اصلی این سیستم اند .رفتار اینورتر منابع  PVنصبشده در
سیستم مورد مطالعه بر اساس مشخصۀ  V-Iشکل ( )3است.
مطابق این مشخصه در شرایط وقوع خطا و کاهش ناگهانی
ولتاژ دوسر اینورتر منابع  ،PVجریان تزریقی با این منابع به
سیستم توزیع تاا حاد دو برابار جریاان ناامی آن محادود
میشود .درخور ذکر است شکل ( )4مدل پنل فتوولتائیاک
شبیهسازیشده بهازای شرایط خطاا را نشاان مایدهاد .بار
اساس این مدل ،صفحات خورشیدی بهمنظور آناالیز خطاا
مانند منبع جریان کنترل شونده عمل میکند که دامنۀ جریان
خروجی آنها به ولتاژ دو سر ترمینال خروجی و سطح توان
منبع بستگی دارد.

شکل ( :)4مدل پنل  PVبهمنظور آنالیز خطا

به سبب اینکه منابع  PVبهصورت محلی بارها را تغذیه
میکنند ،سطح ولتاژ هر باس وابسته به سطح توان تولیادی
سیستم های فتوولتائیک در مقایسه با توان مصارفی بارهاای
متصلشده به آن باس است .مطابق شکل (- 5الف) زمانی که
توان تولیدی سیستم های  PVاز مقدار توان مصارفی بارهاا
بیشتر باشاد ،امکاان برگشات تاوان تولیادی سیساتم هاای
فتوولتائیک به شبکۀ باالدست وجاود دارد؛ بناابراین ساطح
ولتاژ در طول شبکه به سمت باس های انتهایی فیدر توزیاع
افزایش می یابد .در این شرایط بر اساس شاکل (- 5ب) در
لحظۀ وقوع خطا با خروج منابع  PVمحل خطا ،ولتاژ شبکه
کاهش میباید و جریان ابتدای خط تغییرات کمی خواهاد
داشت؛ اما با گذشت زمان از لحظه وقوع خطا تعداد مناابع
فتوولتائیک خارجشده افزایش می یاباد و حمایات ولتااژی
شبکه کمتر میشود و به افزایش تغییرات در پله هاای آخار
پروفایل جریان خطای ابتدای فیدر منجر میشود.
از طر

دیگر ،اگر توان مصرفی بیشتر از مقادار تاوان

تولیدی PVها باشد ،ولتاژ در طول خط باه سامت انتهاای
فیدر کاهش خواهد یافت و مطابق شکل (- 6الاف) شااهد
پروفیل ولتاژ نزولی خواهیم بود .در این شرایط ،با خاروج
منابع  PVمحل وقوع خطا ،مقادیر ولتااژ شابکه در ساطح

شکل ( :)2اجزای اصلی سیستم فتوولتائیك نوعی

پایینتری در مقایسه با پروفایل ولتاژ صعودی قرار میگیرد؛
درنتیجه ،بر اساس استاندارد  IEEE929تعاداد بیشاتری از
منابع  PVاز شبکه جدا خواهند شد و تغییارات جریاان در
ابتدای فیدر بیشتر میشوند ] .[30با گذشت زمان از لحظاۀ
وقوع خطا با خروج تعاداد کمتاری از مناابع فتوولتائیاک،
تغییرات جریان ابتدای خط کاهش می یابد؛ بنابراین شااهد
کاهش تغییرات جریان خطا در پلههای آخر پروفایل جریان
خطای ابتدای فیدر خواهیم بود که در شکل (- 6ب) نمایش

شکل ( :)3مشخصۀ  V-Iسیستم فتوولتائیك

داده شده است.
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شرایط جریان خطای ابتدای فیدر فقط با خروج PVهاای
باالدست محال وقاوع خطاا (یعنای  PV1و  )PV2تغییار
می کند .در این حالت PVهای پایین دسات خطاا ( PV3و
 )PV4اثری بر این جریان نخواهند داشت .در این شرایط با
تزریق جریان  PV3و  PV4به محل خطا ،پتانسیل بااس 3
تغییر چندانی ندارد و جریان ابتدای خط تقریباا مساتقل از
جریان PVهای پاییندست خطا خواهد بود.
اگر خطا در طر

ولتاژ کم سیستم (برای نمونه ،بااس

شماره  )7رخ دهد ،با توجه به طوالنیترشدن مسیر جریاان
خطا تا محل وقوع خطاا ،جریاان هاای تزریقای از سامت
PVهای پایین دست ،ولتاژی را در باس  3ایجاد مای کنناد؛
شکل ( :)5پروفايل جريان در حالت پروفايل ولتاژ صعودی در
سیستمهای توزيع شامل منابع PV

بنابراین در این حالت PVهای پاییندست خطا نیز بر جریان
ابتدای خط اثر خواهند گذاشت .بهعالوه منابع  PVواقع در
باالدست خطا (یعنای  PV1و  )PV2صار نظار از محال
وقوع خطا و متناسب با ولتاژی که در ترمینال خاود ایجااد
می کنند ،بر جریان ابتدای فیدر اثر دارناد .در ایان حالات،
تغییرات جریان خطا ناشی از خروج منابع  PVنسابت باه
حالت قبل دارای تغییرات چشمگیرتری است .در شکل ()7
نحوۀ تغییرات جریان خطای ابتدای فیدر بهازای وقوع خطا
در باس های شماره  3و شماره  7سیساتم شاکل ( )1نشاان
داده شده است.

شکل ( :)6پروفايل جريان در حالت پروفايل ولتاژ نزولی در
سیستمهای توزيع شامل منابع PV

 -1- 2تشخیص محل وقوع خطا بر اساس
پروفايل جريان خطای ابتدای فیدر توزيع با نفوذ

شکل ( :)7جريان ابتدای فیدر بهازای وقوع خطا در سیستم
توزيع نشان داده شده در شکل ()1

زياد منابع PV
محل وقوع خطاا در نحاوۀ تغییارات جریاان خطاا در
ابتدای فیدر توزیع با نفوذ زیاد منابع  PVاثار زیاادی دارد.
برای فهم این مطلب ،خطای سه فاز با امپادان

نااچیز در

محل باس شماره  3مطابق شکل ( )1در نظر بگیرید .در این

برای تعیین مکان وقوع خطا از نسبت تعریافشاده در
رابطه ( )1استفاده میشود:
()1

I I
FLI  2 1
I2
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روش جدید هماهنگی هوشمند فی وز  -ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ...
که در این رابطه  I1جریان خطای اندازه گیریشاده باا

تغییرات جریان ابتدای خط نیز کمتر است .شکل ( )8جریان

رله جریان زیاد ابتدای خط درست در لحظه وقوع خطاا و

خطا قبل از خروج منابع  ) I1 ( PVو پلۀ نخست تغییارات

از خاروج گاروه اول از سالول هاای

جریان خطای ابتدای خط را باهازای وقاوع خطاا (  ) I 2در

فتوولتائیک است .مقدار آستانۀ این شاخص وابسته به مقادیر

سمت ولتاژ کم شبکه شکل ( )1بهازای تغییرات ضریب نفوذ

توان منابع فتوولتائیک متصل به سیستم و بارهای متصل باه

منابع  PVنمایش میدهد .همان طور که در شکل نشان داده

آن است و برای هر سیستم با انجام مطالعات اتصال کوتااه

شده است با کاهش ضریب نفوذ منابع  ،PVتغییرات جریان

به دست میآید؛ برای مثال ،مطابق جدول ( )2بهازای وقوع

خطای ابتدای فیدر بیشتر میشود.

 I 2جریان خطا پا

خطا در باس های  3و  7مقدار نسبت تعریفشده در رابطاه
( )2بهترتیب برابر  0/21و  0/35به دست میآید .با توجه به
اینکه این مقدار برای باس های دیگر سیستم شاکل ( )1باه
سمت  0/3میل میکند ،مقدار آستانه در این مقاله برابر 0/3

 - 1- 2- 2بررسی روند تغییرات نسبت تبتديل I f / I 2

بر اساس پروفايلهای ولتاژ
 I fجریان عبوری از فیاوز شااخۀ خطاا و  I 2جریاان
خطای عبوری از ابتدای فیدر پ

در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)2شاخص مکان خطا در سیستم توزيع شکل ()1
I1

شماره

سمت

FLI

I2

0/4

1/5

0/37

1/45

0/35

1/4

0/33

1/35

6

0/26

1/5

5

سمت

0/24

1/45

4

فشار

0/21

1/4

3

قوی

0/18

1/35

باس
9

0/9

1/1

8
7

2

سلول های فتوولتائیک است .بهمنظور بررسی روند تغییرات
و تعیین آستانۀ این نسبت و استفاده از آن بهعنوان شاخص،
در ادامه باید تمامی شرایط بررسی شوند.

فشار

برای این منظور باید بهازای خطاهای سه فاز و تک فااز

ضعیف

در سمت ولتاژ کم شبکه نشان داده شده در شکل ( )1و باا

سیستم
توزیع

از خروج گروه نخست از

مکان
خطا

ضریب نفوذهای متفاوت منابع فتولتائیک ،مقدار این ضریب
محاسبه شود .جدول ( )3نتایج شبیهسازی را نمایش میدهد.

سیستم
توزیع

 -2- 2اثر ضتريب نفتوذ منتابع فتوولتائیتك بتر
تغییرات جريان خطای ابتدای سیستم توزيع
همان طور که قبال اشاره شد در حالات پروفایال ولتااژ
نزولی در لحظات اولیه پ

از وقوع خطا تعداد بیشاتری از

منابع فتوولتائیک از شبکه جدا خواهند شد؛ بنابراین در این

شکل ( :)8پله نخست جريان خطای ابتدای خط بهازای وقوع
خطا در سمت ولتاژ کم شبکه شکل ( )1متناسب
با ضريب نفوذ منابع PV

لحظات ،تغییرات جریان خطای ابتدای فیدر زیاد است .این
تغییرات جریان خطا در پلۀ نخست شدت بیشتری نسبت به

با توجه به مقادیر جدول ( ،)3در حالت پروفایل ولتااژ

پله های بعدی دارد .در این شرایط با افزایش ضریب نفاوذ

صعودی مقدار این نسبت بهازای خطاهای متفاوت در سمت

منابع  ،PVسهم کمتری از توان الزم بارها باا بااس اصالی

ولتاژ کم شبکه برابر یک است .از طر

دیگار ،در حالات

شبکه تأمین میشود؛ بنابراین در صورت وقوع خطا ،تزریق

پروفایل ولتاژ نزولی ،همان طور که در قسمت قبل بررسای

جریان از سمت باس اصلی به محل خطا کمتر خواهد بود و

شد ،با کاهش ضریب نفوذ منابع  ،PVجریان خطای عبوری
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از ابتدای فیدر پ

از خروج گروه نخسات از سالول هاای

فتوولتائیک (  ) I 2افزایش بیشتری می یابد و درنتیجه ،مقادار
/ I2

 I fکاهش خواهد یافت.

بهمنظور محاسبه نسبت I f / I 2
مکان
خطا

کم
فیدر
مورد
مطالعه

ولتاژ

نفوذ منابع PV

I f / I2

0/11

حفظ میشود .در این مقاله بهمنظور داشتن حفاظت پشتیبان

%10

0/13
0/23

تکفاز به

%25
نزولی

تکفاز به

%50

زمین
سهفاز
%75

زمین
صعودی

≤ %100

مناسب ،فاصله زمانی بین عملکرد فیوز و ارسال فرمان قطع
با کلید بازبست مجدد  100میلیثانیه در نظار گرفتاه شاده
است ] 33و  .[32حاداقل حاشایۀ زماانی پاذیرفتنی بارای

0/24

سیستم تست در بدترین حالت ،یعنی بهازای یک خطای سه

0/54

فاز در سمت ولتاژ کم فیدر توزیع  40میلیثانیه است ].[33

0/55
0/76

تکفاز به
سهفاز

خطای فیدر (  ) I F  minقرار گیرد .در ایان صاورت فاصاله

پروفايل

سهفاز

سهفاز

بین حداکثر جریان خطای فیدر (  ) I F  maxو حداقل جریان

درصد ضريب

زمین

ولتاژ

و فیوز ،تنها زمانی برقرار خواهد بود که جریان خطاا ( ) I1

نسبت

سهفاز

زمین

بازبست مجدد به سمت باال یا پایین شیفت داده میشود.

زمانی هماهنگی ( )CTIمناسب بین عملکرد این دو تجهیاز

تکفاز به

سمت

است .با تغییر مقدار  ،TDSمنحنای جریاان  -زماان کلیاد
با توجه به شکل ( ،)9هماهنگی بین کلید بازبست مجدد

جدول ( :)3نتايج حاصل از شبیهسازی سیستم توزيع شکل ()1

نوع خطا
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0/78
1

منحنی مشخصه حالت سریع کلید بازبست مجدد در فاصلۀ
 I F  minو  I F  maxزیر منحنی مشخصاۀ ذوب فیاوز قارار
میگیرد .از طر

دیگر ،منحنی مشخصۀ کند کلید بازبست

مجدد ،باالی منحنی مشخصۀ ذوب فیوز قرار خواهد گرفت.
در این شرایط در صورت وقوع خطای گذرا در سمت ولتاژ
کام فیادر توزیاع نشاان داده شاده در شاکل ( ،)1منحناای

 -3هماهنگی تجهیزات حفاظتی در يك فیدر

مشخصۀ سریع کلید بازبست مجدد ،زودتر از فیاوز شااخۀ

توزيع با نفوذ زياد منابع فتوولتائیك

خطا عمل میکند و به حفظ فیوز شاخه فرعی سیستم منجر

زمان استاندارد صدور فرمان قطع یاک کلیاد بازبسات
مجدد از رابطۀ ( )2به دست میآید ]:[31

()2



A
tRe cl  Std  
 B   TDS
p
  M   1

) I f (CTS
M
I pickup

میشود.
اتصال منابع تولید پراکنده به سیستم های توزیع بسته به
سطح توان تولیدی ،نوع و مکان قرارگیری آنها بر هماهنگی
بین فیوز و کلید بازبست مجدد اثر خواهد گذاشت.

که در این رابطه  tزمان عملکرد تجهیز حفاظتی وTDS

ضریب تنظیم زمانی است .این ضریب برای عملکرد حالت
کند ،برابر یک و برای عملکرد ساریع 0/5 ،در نظار گرفتاه
میشود .ثابت های  B ،Aو Pباا توجاه باه مادهای کااری
مشخصه جریان – زمان تجهیاز حفااظتی تغییار مایکنناد.
اطالعات بیشتر در این باره در پیوست ( )1آورده شده اناد.
) If(CTSجریان خطای دیدهشده با تجهیز اضافه جریان یا به
عبارتی همان جریان سمت ثانویاه ترانسافورماتور جریاان

شکل ( :)9از بین رفتن هماهنگی بین فیوز و ريکلوزر

است؛ همچنین  Ipickupجریان برداشت تجهیز اضافه جریان

بهازای وقوع خطا در سمت ولتاژ کم شبکه شکل ()1

روش جدید هماهنگی هوشمند فی وز  -ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ...
با توجه به شاکل ( ،)9ناهمااهنگی باین فیاوز و کلیاد
بازبست مجدد ،زمانی اتفاق میافتد که جریان خطا به دلیل
جریان اضافی تزریقی با منابع تولیاد پراکناده ،از I F  max

()4

بیشتر شود؛ درنتیجه ،زمان قطع فیوز از زمان متناظر با نقطۀ
 Aبه نقطۀ ' Aشیفت داده میشود و فیوز در زماان کمتاری
نسبت به کلید بازبست مجدد عمل میکند یا هردو در یاک
زمان عمل میکنند.
در این مقاله برای حل مشکل بیانشده ،دو فاز حفاظتی
تطبیقی بر مبنای اصاالح تنظیماات کلیاد بازبسات مجادد
بهصورت تطبیقی و متناساب باا ضاریب نفاوذ مناابع PV

پیشنهاد شده است .برای ایان منظاور بارای هار فااز یاک
شاخص برای بررسی میزان از دست رفتن هماهنگی ادوات
حفاظتی معرفی میشود .به کمک این شاخص ها هماهنگی
منحنی مشخصۀ کلید بازبسات مجادد باهصاورت تطبیقای
اصالح میشود و زمان جدید صدور فرمان قطع عملکارد
سریع ریکلوزر محاسبه میشود.
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  PCI1  TDS
p
  I f (CTS ) 

  1 
 
  I pickup 


t Recl  Pr1

با توجه به روابط ( )3و ( ،)4با توجه به اینکه در حالت
پروفایل ولتاژ صعودی ،مقدار شاخص PCIبرابر یک است ،
زمان صدور فرمان قطع ریکلوزر تغییری نمیکند و این امر
نشاندهندۀ عدمکارایی این فااز باهازای ضاریب نفوذهاای
بزرگتر و مساوی  100درصد است و به یاک فااز دومای
بهمنظور حفظ هماهنگی فیوز – ریکلوزر در این شرایط نیاز
است .از طر

دیگر ،در حالت پروفایل نزولی باا اصاالح

مقدار  ،TDSزمان جدید بهصورت هوشمند و متناساب باا
ضریب نفوذ منابع فتوولتائیک و بهصورت تطبیقای مطاابق
رابطۀ پیشنهادی ( ،)4محاسبه و همااهنگی باین تجهیازات
حفاظتی بازیابی میشود.

 -2- 4فاز ولتاژی

 -4روش هوشمند پیشنهادی اصتح منحنتی
مشخصۀ زمان  -جريان ريکلوزر

در فاز دوم پیشنهادی یک جمله ولتااژی باه مشخصاۀ
زمان – جریان ریکلوزر اضافه شده است .باه دلیال اینکاه
ریکلوزر در ابتدای فیدر نصب شده است ،دامنۀ ولتاژ خطای

 -1- 4فاز جريانی
برای بررسی حفظ هماهنگی بین فیوزهای نصبشده در
ابتدای شاخه های فرعی سیستم توزیاع و ریکلاوزر ابتادای
خط ،نسابت تبادیل  IF/I2بررسایشاده در قسامت قبال،

مورد نیاز با یک ترانسفورماتور ولتاژ نصبشده در پست به
دست می آید .در ایان شارایط ،مشخصاۀ پیشانهادی بارای
عملکرد حالت سریع ریکلوزر بهصورت زیر است:

شاخص هماهنگی حفاظتی ( )PCI1اساتفاده مایشاود کاه
بهصورت زیر تعریف میشود.:
, PV Penetration  100%

()3

, 0%  PV Penetration  100

1

PCI1   I f
I
 2

()5







A

  PCI 2  TDS
p
  I f (CTS ) 

  1 
 
  I pickup 

Vsc  pu
) ( k Vsc  pu

همان طور که قبال ذکر شد با تغییر مقدار  ،TDSمنحنی

e

t Recl  Pr 2

PCI 2 

جریان  -زمان کلید بازبست مجدد به سمت باال یاا پاایین

به کمک جمله ولتاژی زمان عملکرد ریکلوزر متناساب

شیفت داده میشود؛ ازاینرو در ایان مقالاه ،زماان جدیاد

با تغییرات ولتاژ و مقدار ثابت  kکاهش مییابد .ثابت  ،kیک

صدور فرمان قطاع ساریع ریکلاوزر باه کماک فااز اول و

ضریب تنظیم جدید و با عنوان ضریب حساسیت به ولتااژ

متناسب با تغییرات ضریب نفوذ منابع  ،PVبا رابطه ( )4به

برای مشخصۀ ریکلوزر تعریف میشود.

دست میآید:

طرح پیشانهادی باا اساتفاده از جملاه ولتااژی ،زماان
عملکرد ریکلوزر را اصالح میکناد .شاکل ( )10تغییارات
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جمله ولتاژی رابطه ( )5را بهازای مقادیر مختلف برای ثابت
 kنشان میدهد .افت ولتاژ در محل ریکلاوزر متناساب باا
محل خطا است .یک خطا نزدیک به ریکلوزر باعا

افات

ولتاژ درخور توجه و جریان خطای بزرگ میشود.
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میشود .با توجه به شکل ( ،)10بهترین مقدار برای ثابت k

عدد  3است؛ زیرا مقدار بزرگتر باع

افزایش بیش از حد

حساسیت به ولتاژ میشود و بهازای کوچکتارین تغییارات
ولتاژ ،زمان عملکرد ریکلوزر ،کاهش زیاد و نادرساتی پیادا
میکند .مقادیر کمتر نیز باع

کاهش حساسایت باه ولتااژ

میشود و در بدترین شرایط ،احتمال عملکرد زودتار فیاوز
قبل از عملکرد سریع ریکلوزر تشدید میشود.

 -3- 4الگوريتم جديد حفاظتی پیشنهادی
شکل ( )11بلوک کنترلی روش هوشمند پیشنهادی این
مقاله بهمنظور حذ

اثر مناابع فتوولتائیاک بار همااهنگی

تجهیزات حفاظتی را نشان میدهد .در ایان روش در یاک
شکل ( :)10جمله ولتاژی مشخصه پیشنهادی به ازای مقادير
متفاوت ثابت k

فیدر توزیع با نفوذ زیاد منابع  PVدر شرایط پروفایل ولتاژ

نزولاای (  ،) PVPenetration Level  100روش پیشاانهادی باار
مبنای فاز جریانی عمل میکند .در غیر این صورت ،یعنای

بنابراین ،برطر کردن سریع خطا با توجه به رابطه ()5

زمانی که  PVPenetration Level  100باشد ،همااهنگی باین

به دست میآید؛ به این صورت که جمله ولتاژی ،کوچک و

تجهیزات حفاظتی به کمک فاز جریانی ایجاد نمیشاود .در

کاهش زمان عملکرد ریکلوزر

اثر نامطلوب منابع فتوولتائیاک بار

کمتر از یک میشود و باع

این حالت ،برای حذ

میشود .از سوی دیگر ،اگر خطا در انتهای فیدر رخ دهاد،

هماهنگی تجهیزات حفاظتی از فاز ولتاژی استفاده میشود.

دامنۀ ولتاژ خطا باال است و درنتیجه زمان عملکارد حالات

شااکل ( )12بلااوک منطقاای وضااعیت عملیاااتی روش

سریع ریکلوزر کاهش کمتری خواهد داشت .اگرچه حضور

هوشمند پیشنهادی را نمایش میدهد .مطابق این شاکل بار

سیستم های فتوولتائیک اثر بسیار کمای بار جریاان خطاای

اساس مقایسۀ مقدار شاخص  PVPenetration Levelباا مقادار

ریکلوزر بهازای خطاهای نزدیک دارد ،برای خطاهاای دور

آستانه اش ،به یکی از دو حالت فاز ولتاژی یا جریانی تغییر

تشادید ایان ماورد

وضعیت میدهد .وضعیت  Pr1بیان کنندۀ عملکرد در فااز

کاهش جریان خطای ریکلاوزر باعا

میشود؛ ازاینرو زمان عملکرد ریکلوزر افزایش مییابد.
در حالت کلی ،جریان عبوری از فیوز در حضور منابع
 PVبرای خطاهای دور افزایش می یاباد؛ بناابراین احتماال

جریانی و  Pr 2نشاندهندۀ عملکرد الگوریتم در فاز ولتاژی
ست.

عملکرد فیوز قبل از بازشدن ریکلوزر بهازای خطاهای دور
وجود دارد .جمله ولتاژی با دقت زیاد بارای جلاوگیری از
ناهماهنگی فیوز  -ریکلوزر پیشنهاد شده است .محل خطاا
بهخوبی در منحنی ولتاژ شاکل ( )10در نظار گرفتاه شاده
است؛ یعنی زمان عملکرد ریکلوزر با توجه به محال خطاا

شکل ( : )11بلوک کنترلی روش هوشمند پیشنهادی

(افت ولتاژ) کاهش می یابد و زمان عملکرد سریع تری برای
خطاهای نزدیک یا بیشتری برای خطاهاای دور باه دسات
میآید .درحقیقت زمان عملکرد ریکلوزر مبتنای بار محال
خطا ،باع

جبران سهم جریان خطای تزریقایِ مناابع PV

شکل ( : )12بلوک منطقی وضعیت عملیاتی روش پیشنهادی

روش جدید هماهنگی هوشمند فی وز  -ریکلوزر در سیستمهای توزیع با ...
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بهمنظور محاسبۀ زمان جدید قطع ریکلوزر مبتنی بر جملاه
شروع

ولتاژی از رابطه ( )5استفاده میشود و الگوریتم پیشانهادی
بهصورت هوشمند به حالت ( )Pr2تغییر وضعیت میدهد.

محاسبات اتصال کوتاه
و تعیین  I1و I2

 -5نتايج شبیهسازی
در این بخاش بارای بررسای درساتی عملکارد روش

محاسبه شاخص FLI
مطابق رابطه ()1

FLI < 0.3

خیر

پیشنهادی ،هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی یک فیدر واقعی
بله

با استفاده از نرم افزار ETAPمطالعه می شاود .شاکل ()14
قسمتی از یک فیدر توزیاع شاعاعی واقاع در شارق شاهر

محاسبه زمان صدور فرمان
قطع ریکلوزر از رابطه ()2

PPV < PLoad

بله

محاسبه زمان جدید صدور
فرمان قطع ریکلوزر از
رابطه ()5

محاسبه زمان جدید صدور
فرمان قطع ریکلوزر از
رابطه ()4

اصفهان با برخی اصالحات و تغییرات را نشاان مایدهاد.
سطوح ولتاژ نامی اولیاه و ثانویاه ترانسافورماتورهای ایان
شبکه بهترتیب  20و  0/4کیلوولت است .تمام بارهای ایان
فیدر به سیستم های  PVخانگی مجهزند .اینورترهای مناابع
 PVاز نوع متصل به شابکه ( )Tie-Grid Inverterهساتند.
مشخصات کلی شبکه در پیوست ( )2آمدهاند.
در ابتدای فیادر شاکل ( )14از کلیاد بازبسات مجادد

پایان

( )REC1مدل  351j Joslynاساتفاده شاده اسات .بارای
شکل ( :)13الگوريتم پیشنهادی هماهنگی تجهیزات حفاظتی در
سیستمهای توزيع با نفوذ زياد منابع PV

حفاظت از انشعابات فرعی از فیوزها استفاده میشود .مطابق
شکل در ابتدای تنها انشعاب بزرگ این فیدر ،کلید حفاظت
بازبست مجدد دیگری ( )REC2نیز نصب شده است.

الگوریتم هوشمند پیشنهادی برای محاسبۀ زمان جدیاد
صدور فرمان قطع ریکلوزر ابتدای خط در فیدرهای توزیع
با نفوذ زیاد مناابع  PVدر شاکل ( )13نماایش داده شاده
است .مطابق شکل ( ،)13در گام نخست ،محاسبات اتصاال
کوتاه بهمنظور محاسبه جریان ( I1جریان خطاای اولیاه) و
جریان ( I2جریان خطا پا
منابع )PVانجام میشود .سپ

از خاروج نخساتین دساته از
با شاخص ( FLIرابطه ())1

محل وقوع خطا مشخص می شود .اگر FLIاز مقدار آستانه
تعیینشده کوچکتر باشد ،محل وقوع خطا در سمت ولتاژ
زیاد تشخیص داده می شاود و زماان صادور فرماان قطاع
ریکلوزر ابتدای خط از رابطه ( )2محاسبه میشود.

شکل ( :)14فیدر توزيع مورد مطالعه با نفوذ زياد منابع PV

دیگر ،مقادیر بزرگتر از آستانۀ شااخص FLI

در سیستم مورد مطالعاه بادون مناابع  ،PVباهمنظاور

نشان دهندۀ وقوع خطا در سمت ولتااژ کام اسات .در ایان

برقراری هماهنگی بین دو ریکلوزر نصبشاده در سیساتم،

شرایط در صورتی که توان تولیدی با مناابع فتوولتائیاک از

هر دو عملکرد سریع و کند ریکلوزر پایین دست ()REC2

توان مصرفی بارها کمتر باشد (پروفایل ولتاژ نزولی) ،اصالح

زودتر از ریکلوزر ابتادای خاط ( )REC1عمال مایکناد.

مشخصۀ سریع ریکلوزر به کمک جملاه جریاانی ( )Pr1و

همچنین برای حفظ هماهنگی بین ریکلوزرهاای شابکه باا

مطابق رابطه ( )4صورت مایگیارد؛ در غیار ایان صاورت

فیوزهای پاییندست آنها ،منحنی مشخصه حالت سریع کلید

از طر
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بازبست مجدد در فاصالۀ  I F  minو  I F  maxزیار منحنای

هماهنگی بین دو ریکلوزر شبکه میپردازد .همااهنگی باین

مشخصۀ ذوب فیوز و منحنی مشخصه کند ریکلوزر بااالی

 REC2و فیوزهای پاییندست آن در ساناریوی  Cتحلیال

منحنی مشخصۀ ذوب فیوز قرار خواهد گرفت.

میشود .درخور ذکر است طراحی سیستم حفاظتی باید باه

برای بررسی طرح حفاظتی فیدر ماورد مطالعاۀ شاکل

گونه ای باشد که در بدترین شرایط وقوع خطا ،یعنی بهازای

( )14با ضریب نفوذ زیاد منابع  ،PVسه ساناریوی اتصاال

حداکثر ضریب نفوذ منابع  PVو کمتارین مقاومات خطاا،

کوتاه ساه فااز  B ،Aو  Cدر مکاان هاای متفااوت شابکه،

بتواند هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی را حفظ کند .بارای

شاابیهسااازی شاادهانااد .سااناریوی  Aمربااو بااه ناحیااه

این منظور ابتدا بهازای مقاومت خطای صفر با تغییر ضریب

حفاظت شدۀ  REC1اسات و همااهنگی باین ریکلاوزر و

نفوذ سیستم های فتوولتائیک آستانۀ از بین رفتن همااهنگی

فیوزهای پاییندسات آن بررسای مای شاوند .ساناریوی B

فیوز  -ریکلوزر در دو سناریوی  Aو  Cبررسی میشود.

باهازای وقااوع خطااا در پاااییندساات  REC2اساات و بااه
جدول ( :)4نتايج طر حفاظتی معمول بهازای بدترين شرايط اتصال کوتاه
)Operation Time (Sec
REC.2 Fuse1
Fuse6
NO
0.2
NO
0.12
NO
NO
0.6
0.1
NO

REC.1
0.5
0.52
1

FLI Value

Scenario

0.5
0.2
0.7

A
B
C

)New Operation Time(Sec
tRecl
][22

Pr-2

Pr-1

0.14
0.18
0.2
0.22
0.12
0.15
0.19
0.23

0.13
0.17
0.19
0.24
0.11
0.14
0.18
0.21

0.16
0.19
0.21
0.31
0.13
0.16
0.2
0.26

)Std-Operation Time (Sec

tFuse1

tRec1

tFuse1

0.2
0.22
0.25
0.3
0.19
0.2
0.22
0.24

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

0.2
0.22
0.25
0.3
0.19
0.2
0.22
0.24

PV Penetration
Percentage

25
50
75
100
25
50
75
100

Fault type

FLI Value

Scenario

جدول ( :)5نتايج اصح مشخصۀ سريع ريکلوزر در صورت وقوع خطای اتصال کوتاه سناريوی A

L-G
0.5

A

LLL

)New Operation Time(Sec
tRecl
][22

Pr-2

Pr-1

0.09
0.11
0.17
0.26
0.08
0.11
0.14
0.21

0.08
0.12
0.18
0.25
0.07
0.1
0.15
0.2

0.1
0.13
0.19
0.28
0.09
0.12
0.16
0.24

)Std-Operation Time (Sec

tFuse1

tRec1

tFuse1

0.15
0.18
0.22
0.27
0.12
0.15
0.2
0.23

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

0.15
0.18
0.22
0.27
0.12
0.15
0.2
0.23

PV Penetration
Percentage
25
50
75
100
25
50
75
100

Fault type

FLI Value

Scenario

جدول ( :)6نتايج اصح مشخصۀ سريع ريکلوزر در صورت وقوع خطای اتصال کوتاه سناريوی C

L-G
0.7
LLL

C
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جدول ( :)7حداکثر ظرفیت منابع فتوولتائیك نصبشده در باسهای مختلف سیستم توزيع شبیهسازیشده
محل اتصال  PVبه

حداکثر تعداد منابع فتوولتائیك قابل اتصال بر اساس
روش حفاظتی ارائهشده

فاز حفاظتی پیشنهادی

فاز حفاظتی پیشنهادی

طر حفاظتی

سیستم (باس پايیندست

در مرجع ][22

مبتنی بر ولتاژ ()Pr2

مبتنی بر جريان ()Pr1

استاندارد ( )Std

فیوز شماره)

4
3
3
3
2
2
2
2

5
5
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

جدول ( :)8نتايج حاصل از شبیهسازی اتصال کوتاه سه فاز روش پشنهادی مقاله و روش ارائهشده در مرجع ][34
)PV rating (MW
3

5

0

1

Faulted
Location

CTINew

CTIpr

tFuse

CTINew

CTIpr

tFuse

CTINew

CTIpr

tFuse

CTINew

CTIpr

tFuse

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

)(Sec

0.1

0.115

0.165

0.12

0.122

0.2

0.13

0.125

0.211

0.14

0.136

0.224

F1

0.094

0.112

0.182

0.117

0.117

0.21

0.121

0.120

0.230

0.126

0.124

0.246

F2

0.078

0.102

0.2

0.116

0.108

0.24

0.113

0.110

0.265

0.118

0.112

0.284

F3

نتایج حاصال از شابیه ساازی طارح حفااظتی باهازای

از طر

دیگر ،با اعمال فازهاای تطبیقای پیشانهادی و

بیشترین تغییرات جریان ابتدای خط و مقاومت خطای صفر

اصالح مقدار  TDSمطابق نتایج نشان داده شده در جداول

در جدول ( )4نشان داده شده است.

( )5و ( ،)6شاهد بازیابی همااهنگی حفااظتی باین فیاوز و

همانطور که مشاهده میشود در این شرایط در سناریوی

ریکلوزر خواهیم بود؛ درنتیجه ،در این شرایط بهازای وقوع

 Aو  Cجریان خطای دیدهشده با فیوز از ریکلاوزر بیشاتر

خطا ،ابتدا مد سریع ریکلوزر عمل میکند و به حفظ فیاوز

از بین رفتن هماهنگی بین آنها مایشاود کاه

منجر میشود و نهایتا در صورتی که خطا گاذرا نباشاد باا

نقایص سیستم حفاظتی موجود را بهوضوح نشان میدهد .از

رعایت فاصله زمانی مناسب ،فیوز شاخه خطا عمل میکند و

دیگر ،در سناریوی  ،Bبا توجه به محل وقاوع خطاا

مانع از گسترش خطا به شبکه باالدست می شود؛ البته بایاد

مشکل حفاظتی بین فیاوز و ریکلاوزر ایجااد نمایشاود و

تأکید کرد به کمک فاز دوم یعنی استفاده از جملاه ولتااژی

هماهنگی حفاظتی بین دو ریکلوزر حفظ میشود.

( )Pr2حاشیه زمانی بین عملکرد فیوز و ریکلوزر ( )CTIبه

است و باع
طر

در ادامه بهمنظور بازیابی هماهنگی حفاظتی بار اسااس

دلیل عملکرد سریعتر ریکلوزر ،نسبت به حالت اساتفاده از

فازهای تطبیقی پیشنهادی ،بهازای وقوع خطای اتصال کوتاه

جمله جریانی ( ،)Pr1مقدار بیشتری دارد و به همین دلیال

ساناریوهای  Aو  Cدر باادترین شاارایط نتااایج حاصاال از

استفاده از جمله ولتاژی در توان های باال نیز عملکرد بهتری

شبیه سازی قبل و بعد از اصالح تنظیمات حفاظتی بهترتیب

خواهد داشت .با توجه به نتایج جاداول ( )5و ( ،)6جملاه

در جااداول ( )5و ( )6آورده شااده اساات .همااانطااور کااه

ولتاژی ارائهشده در مرجع ] [22حاشیۀ زمانی کمتری نسبت

مالحظه میشود در روش معمول حفاظتی با ثابت در نظار

به حالت ترم ولتاژی پیشنهادی در این مقاله فراهم میکند و

گرفتن  TDSبر مقدار  ،0/5به عملکرد زودهنگام فیوز قبال

این نشاندهندۀ برتری روش ارائهشده در مقاله است.

از مد سریع ریکلاوزر منجار مایشاود و درنتیجاه ،شااهد
ناهماهنگی بین فیوز و ریکلوزر خواهیم بود.

جدول ( )7حداکثر ظرفیت منابع فتوولتائیک نصب شده
در باس های مختلف سیستم توزیع شبیهسازیشده را نشاان
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دیگار ،روش پیشانهادی مرجاع ] [34دو

میدهد .مطابق جدول مذکور حداکثر ضاریب نفاوذ مناابع

داشت .از طار

فتوولتائیک برای حفظ هماهنگی بین فیوز و ریکلوزر در این

محدودیت اصلی زیر به شرح زیر دارد:

شرایط به کماک مشخصاه هاای پیشانهادی و باا مشخصاۀ
استاندارد و همچناین باا روش پیشانهادی در مرجاع ][22

مقایسه شده است .با توجه باه نتاایج مشااهدهشاده ،روش

 - 1وابستهبودن این روش به ریکلوزر اضافی در ضریب
نفوذهای بیشتر از  2مگاوات.
 - 2وابستهبودن طرح پیشنهادشده به مکان نصب .PV

حفاظتی مبتنی بر تارم ولتااژی ارائاهشاده در مقالاه ()Pr2
بیشترین توانایی حفاظ همااهنگی حفااظتی باین فیاوز –

 -6نتیجهگیری

ریکلوزر را بهازای ضریب نفوذهای بیشتر منابع فتوولتائیک

در مقالۀ حاضر ،روش هوشمند حفاظتی دوفازی مبتنی

دارد .درخور ذکر است بهترتیب ترم ولتااژی ارائاهشاده در

بر نرخ ضریب نفوذ منابع فتوولتائیک متصل به سیستم توزیع

مرجع ] [22و ترم جریاانی ارائاهشاده در مقالاه ( )Pr1در

بهمنظور حفظ فیوز در شرایط خطا ارائه شاد .مطاابق ایان

پله های بعدی قرار میگیرناد و درنهایات روش اساتاندارد

روش جدید ،حالت عملکرد سریع ریکلوزر باهازای وقاوع

کمترین توانایی حفظ هماهنگی فیوز و ریکلوزر را در ایان

خطا در سیستم بر اساس اصالح تطبیقای  ،TDSباه کماک

شرایط دارد.

یکی از دو فاز جریانی یا ولتاژی ارائهشده ،سریع تر از فیوز

شایان ذکر است امروزه هماۀ تولیدکننادگان ریکلاوزر

شاخه خطا عمل میکند و ماهیات گاذرا یاا دائام خطاا را

مانند  SIEMENS ،ABBو غیره ،ولتاژ و جریان را بهمنزلۀ

بررسی میکند و به حفظ فیوز منجر میشود .فااز جریاانی

دو ورودی مجزا در ریکلوزرهای مبتنی بر ریزپردازنده خود

ارائهشده ،تنها بهازای ضریب نفوذهای کمتر از  100درصد،

جای داده اند؛ بنابراین نیاازی باه سافارش ریکلاوزر ویاهه

توانایی حفظ هماهنگی فیوز – ریکلوزر را دارد و متناسب

بهمنظور اعمال مشخصههای پیشنهادی نیست.

با نسبت جریان خطای عبوری از فیوز شاخه خطا به جریان

برای مقایسه بیشتر ،روش پیشنهادی باا روش تطبیقای
ارائهشده در مرجع ] [34مقایسه شده اسات .درخاور ذکار
است هماهنگی حفاظتی مطرحشاده در مرجاع ماذکور باا
تنظیم  TDSو  IPickupریکلوزر صورت میگیرد؛ در صورتی

خطای عبوری از ریکلوزر ابتدای خط ،ضریب تنظیم زمانی
عملکرد سریع ریکلوزر را اصالح میکند و به کاهش زمان
عملکرد آن منجر میشود؛ در حالی که فاز ولتاژی مشاکل
فاز جریانی را برطر

میکند و بهازای ضاریب نفوذهاای

کااه در روش پیشاانهادی ارائااهشااده در مقالااه ،تنهااا TDS

بیشتر  100درصد نیز حفظ فیوز را بهازای وقاوع خطاا در

عملکرد سریع ریکلوزر اصالح میشود.

پایین دست شابکۀ توزیاع و در حضاور تولیادات پراکناده

مطابق مرجع ] ،[32حداقل حاشیۀ زمانی هماهنگی بین

فتوولتائیک تضمین میکند .نتایج شبیه ساازی نشاان دهنادۀ

عملکرد فیوز و ریکلوزر 0/1 ،ثانیه در نظر گرفته میشاود؛

توانایی طرح پیشنهادی بهمنظور حفظ هماهنگی بین فیوز و

بنابراین با توجه باه مقاادیر جادول ( ،)8باهازای ضاریب

ریکلوزر حتی در ضریب نفوذهای بیشتر منابع فتوولتائیک و

نفوذهای پایین مقدار  CTIمرجع ] )CTINew( [34بیشتر از
 CTIروش پیشاانهادی در ای ان مقالااه ( )CTIprاساات؛ امااا
بهازای ضریب نفوذهای بیشتر از  3مگاوات روش پیشنهادی
در مقاله ،حاشایۀ زماانی عملکارد بهتاری را باین فیاوز و
ریکلوزر فراهم میکند و درنهایت ،بهازای توان  5مگااوات

مقاومت خطای صفر است.

ضمايم
ضمیمه ( :)1مشخصۀ زمان – جريان رلههای جريان زياد

مقدار  CTINewحتی از حداقل مقدار قابل قبول آن نیز کمتر

مد کاری رله

A

B

P

شده است .درحقیقت در ایان شارایط ،روش مرجاع ][34

استاندارد

0/14

0

0/02

دیگر توانایی حفظ هماهنگی بین فیوز و ریکلوزر را نخواهد

بسیار معکوس

13/5

0

1

شديداً معکوس

80

0

2
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