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 چکیده

 شبکه شامل سیستم ها اين د.باشن نامتعادل مي و بوده شعاعي صورت به اغلب توزيع سیستم های

 نامتعادل ها میتوانند باس به متعلق بارهای طرفي از هستند، فاز سه و تکفاز، دوفاز خطوط از ای

يك  توسط شونده تغذيه نامتعادل فاز سه شبکه يك تحلیل توزيع، های سیستم تحلیل رو اين از شند. با

 بودن شعاعي فرض با حفاظتي  عناصر میان هماهنگي تي حفاظ سیستم در  د.بو خواهد فاز سه منبع

 است. انجام قابل توزيع سیستم

 تا کیلووات چند از تولیدی توان با نیروگاه هايي شامل ،نامتمرکز تولید پراکنده کوچك نیروگاه های

 د.میشون وصل به شبکه ها کننده مصرف محل و فیدرها پست، در که هستند مگا وات چند

 د.باشن مشترکین از برخي تغذيه پیشنهادی برای راه بهترين آينده در پراکنده تولیدات رود مي انتظار

 از زيادی توسط تعداد توان، دارند قرار دوری فاصله در که بزرگ ی ژنراتورهایدتولی توان جای به

 های نیروگاه مهمترين از  .شد خواهد تامین بار با تقاضای مصالحه جهت کوچك پراکنده تولیدات

 میکروتوربین ها، خورشیدی، لهای سوختي، سلو های پیل بادی، آبي، ههای نیروگا به توان کوچك مي

 کرد. اشاره ای ذخیره تلمبه و زمین گرمايي های سیستم

نقص بیشتری در  وجود احتمال منجر به توزيع در شبکه های 1تولید پراکندهمنابع  قابل توجه  نفوذ

 اين سیستم ها شده است. در موجود حفاظت طرح های 

و  برد کاهش ايجاد مي شود منابع تولید پراکنده نفوذ سطوح باالتر توسط ای که مشکالت عمده يکي از 

تطبیقي حل مي  دحفاظت جريان زيا تکنیك های با استفاده از نسبتا اين مشکل رله است. يا دسترسي

  رله برد، ها  منابع تولید پراکنذهدر حضور  شرايط خاصي در  اماآورده شده است.  که در اين جاشود 

 .نمي تواند استفاده شود تطبیقي حفاظت جريان وابد کاهش میدرصد طول خط  20به کمتر از  حداقل

                                                           
1 Generation (DG)Distributed  

 سه
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حفاظت جريان زياد و  که شامل ترکیبي ارائه شده است، تطبیقي حفاظت روش يكدر اين مقاله  

اين  مختلف عملکرد ناحیه های  سیستم به دلیل حفاظت عملکرد .به صورت همزمان مي باشدولتاژکم 

 بهبود مي يابد. دو نوع حفاظت

 تصديق مي شود.  شبیه سازی از طريقعملي بودن روش پیشنهادی 
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 فصل اول

 آشنائی با تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع

 مقدمه

برای حفاظت از شبکه های توزيع، از ابزارهای بسیار گوناگون استفاده مي شود. در هر مورد خاص بر 

تعیین مي شود و  حفاظتنوع عنصری که بايد مورد حفاظت قرار گیرد و سطح ولتاژ سیستم، نوع  مبنای

توزيع وجود نداشته باشد، مي توان در  حتي اگراستانداردهای خاصي برای حفاظت کلي از سیستم های

 سیستم ها، توضیحاتي کلي و عمومي ارائه داد.  ارتباط با چگونگي کار و عملکرد اين

 : د ازابزارهايي که بايد در حفاظت سیستم توزيع مورد استفاده قرار گیرند، عبارتن

 رله های جريان زياد  -1  

 1کلید بازبست خودکار -2

  2مدارشکن ها -3

 فیوزها -4

 3جداکننده های ناحیه ای -5

 

 

 

 

 

 

                                                           
1    recloser 

2     sexuner 

3    Sectiolazer 
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 رله های جریان زیاد -1-1

هر سطح  تا قدرت های شبکه حفاظت در معکوس جريان –های جريان زياد با مشخصات زمان  رله

زياد در اکثر شبکه های دنیا به عنوان  گونه رله ها به تعداد بسیارولتاژی بکار میروند. در طول سالها اين 

پشتیبان در طرح های پیچیده بکار رفته اند. جريان و زمان رله های  حفاظت اصلي و يا حفاظت ثانويه و

و اضافه بار  زياد قابل تنظیم بوده و بدين وسیله مي توانند برای تمايز صحیح در هنگام خطا جريان

 بندی زماني برای حفاظت مطلوب در وزها استفاده شوند. در بعضي موارد بهره گیری از طبقههمانند فی

عملکرد سیستمهای حفاظتي در اينگونه شرايط از جهت جريان  تمامي حاالت مقدور نبوده و برای بهبود

رله  مشخصهرله های جريان زياد جهت دار و رله های اتصال زمین استفاده مي کنند.  يا به عبارت ديگر

 های جريان زياد را مي توان به چندين بخش تقسیم کرد:

 حفاظت جريان زياد آني 

 حفاظت جريان زياد با تأخیر معین 

 حفاظت جريان زياد با مشخصه معکوس 
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 کلید بازبست خودکار -1-2

 ، ابزاری است که مي تواند شرايط اضافه جريان در اتصال کوتاه فاز و فاز بهخودکار کلیدهای بازبست

مشخص شده آن را قطع  ، پس از يك زمان از پیشر صورت وجود جريان اضافه در مدارزمین را آشکار و د

، ر آغازه دديگر در مدار قرار گیرد. اگر خطايي ک ، بارخودکار وصل مجدد انجام دهد تا خطو سپس به طور 

باعث عمل کلید بازبست خودکار شده است، همچنان وجود داشته باشد، آنگاه پس از تعداد معیني وصل 

خواهد کرد.  را همچنان در حالت قطع نگاه مي دارد و بخش آسیب ديده را از مدار مجزا مجدد رله مدار

ئي از نوع موقت هستند که مطالعات نشان مي دهند که اغلب خطاهای به وجود آمده در سیستم توزيع هوا

مي توان آنها را بوسیله تجهیزات قطع موقت رفع کرد. کلیدهای بازبست خودکار ها نوعاً حداکثر دارای سه 

، خاتمه مي لکرد باز کردن نهايي بر اين رشته، عمو پس از آن بار عملکرد باز کردن و بستن متوالي هستند

عملکرد واحد ها،  فاز  ،والً مجاز است. مکانیزم شمارش گرمعم، يك بار بستن دستي نیز بر اين دهد. عالوه

، مي توان آن ها را از طريق ارتباطاتي مناسب زمین را تنظیم مي کند و در صورت وجود ابزارهای -يا فاز

 نیز تنظیم کرد. ابزارهای کنترل شدة بیروني

، يکي از منحني مي شود شکیلمشخصة زمان/جريان کلیدهای بازبست خودکار ها معموالً از سه منحني ت

 ه به ترتیب آن ها راعملکردهای با تأخیر هستند ک ها مربوط به عملکرد آني و دو منحني ديگر مربوط به

رل های ريزپردازنده ای دهند. البته کلیدهای بازبست خودکار های جديد که از کنت نشان مي  A,B,C با

نتیجه اين  گزينش از طريق صفحه کلید هستند و در، دارای منحني های زمان/جريان قابل دبرخوردارن

، منحني زمان/جريان نیازهای تمايزی مشخص امکان را در اختیار مهندسان قرار  مي دهند که برای برقراری

برآوردن  باعث مي شود تا بدون نیاز به تغییر ابزار برای ايجاد آرايش مناسب و مناسبي را پديد آورند. اين امر

برای تضمین حداقل  .کنندگان بتوان مشخصة عملکرد بازبست را از نو برنامه ريزی نمودنیازهای مصرف 

کنندگان  هماهنگي با ديگر ابزارهای حفاظتي مهم است. معموالً  قطعي در مدار و قطع حداقل برق مصرف

ز آن او توالي عملکرد کلیدهای بازبست خودکار چنان انتخاب مي شود که با مکانیزم پیش  مشخصة زماني

عملکرد کلیدهای بازبست  به منبع تغذيه، هماهنگي الزم پديد آيد. پس از گزينش اندازه و توالي نسبت
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، در مناسب تنظیم شوند. بخش نخست ، تجهیزات بعدی بايد به طورخودکار، برای ايجاد هماهنگي درست

، خطاهای وطي خطاز آسیب رساني خطاهای گذرا و خراب حالت عملکرد سريع طراحي مي شود تا بیش

 عملکرد بخش های سه گانه ای در يك روند زمان بندی شده با تنظیم های زماني از گذرا را در سیستم 

ای نزديك ترين ابزاره ، عملکرد با تأخیر زمانيگر خطا دائمي باشداز پیش تعیین شده عمل مي کند. ا

 شدة شبکه را حداقل سازد. بخش خارج وا مي دارد تا وارد عمل شوند وحفاظتي به محل خطا را 

، کلیدهای بازبست خودکار ها بايد فاز کمتر است و بنابراين شدت خطاهای فاز به زمین از خطاهای

 ترانس جريان ساختن اين خطاها باشد. يکي از راه ها بهره گیری از دارای حساسیت مناسبي برای آشکار

 جريان منتجه بازماندی در شرايط کار عادی، چنان که بازماندی بسته شده اند هايي است که به صورت

، چنان که به مقدار تنظیمي ، در صورت بیشتر شدن جريان بازماندی ازتقريباً صفر است. در اين شرايط

کلیدهای بازبست  .عمل مي شود ، کلیدهای بازبست خودکار واردهنگام اتصال کوتاه زمین مي دهد

 دی کرد:خودکار ها را مي توان به صورت زير دسته بن

 از لحاظ آرايش بندی : تك فاز و سه فاز ؛

 از لحاظ عملکرد : مکانیزم هايي با عملکرد هیدرولیکي يا الکترونیکي ؛

 SF6 از لحاظ عايقي : روغني ، خالء يا

حالتي،  ، از کلیدهای بازبست خودکار تك فاز استفاده مي شود. در چنینبار، غالباً تك فاز باشد هرگاه

شده را از مدار خارج کند تا تغذيه در  ، بازبست بايد به سرعت فاز اتصاليداد خطای تك فازبه هنگام رخ 

هر گاه الزم باشد که برای پیشگیری از بارگذاری نامتعادل، هر  فازهای ديگر همچنان وجود داشته باشد.

 .مدار خارج شوند از کلید بازبست خودکار سه فاز استفاده مي شود سه فاز از

مکانیزم عملکرد هیدرولیکي دارای يك سیم پیچ قطع کننده هستند که به  بازبست خودکار باکلیدهای 

بیشتر  در خط قرار مي گیرند و هرگاه جريان گذرنده از اين سیم پیچ از میزان تنظیمي صورت سری

های کلیدهای بازبست خودکار  ، سیم پیچ يك پیستون را به سوی خود مي کشد و باعث باز شدن پلشود

و قطع مدار خط مي شود. مشخصة زماني و توالي عملکرد بازبست به عبور روغن از مخازن متفاوت وابسته 
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معموالً در بیرون بازبست قرار مي گیرد و سیگنال های جريان را از  است. نوع الکترونیکي مکانیزم کنترل

ن از مقدار تنظیم شده، از نوع پوسته ای دريافت مي کند. با بیشتر شدن جريا ترانس جريان طريق يك

ارسال آن به مکانیزم کنترل  يك ابزار ايجاد تأخیر زماني فعال و نهايتاً باعث تولید يك سیگنال قطع و

، تعیین مي مکانیزم را بر اساس تنظیم کلیدهای بازبست خودکار مي شود. مدار کنترل توالي باز و بستن

یم پیچ با ، از يك سر با مکانیزم عملکرد الکترونیکياکند. برای بستن اتصاالت در کلیدهای بازبست خودک

، از روغن برای خاموش کلیدهای بازبست خودکار های روغنيموتوری استفاده مي شود. در  يك مکانیزم

مکانیزم کنترلي نیز  قوس و نیز به عنوان عايق اصلي استفاده مي شود و مي توان همان روغن را در کردن

هستند که تعمیر و نگهداری  و خالء دارای اين مزيت SF6 ست خودکارهایبه کار برد. کلیدهای بازب

 .کمتری الزم دارند

 در يك شبکة توزيع از کلیدهای بازبست خودکار در نقاط زير استفاده مي شود:

 .در پست ها ، برای ايجاد حفاظت اولیه در يك مدار -1

خروج تمام خط در اثر  بنابراين جلوگیری ازدر مدارهای فیدر اصلي ، برای تقسیم خطوط طوالني و  -2

 رخ داد خطايي در انتهای آن.

انتهايي خط ، برای پیشگیری از باز شدن مدار اصلي در اثر خطاهای  در شاخه ها يا خروجي های -3

 .شاخه ها رخ داده در

 

 مدارشکن ها -1-3

خودکار که در باالدست آن ، ابزاری است که پس از عملکرد يك کلید يا کلیدهای بازبست مدارشکن 

و معموالً در پايین  قراردارد،  بخش آسیب ديدة يك مدار توزيع را به طور خودکار از مدار جدا مي کند

قطع جريان  تحمل و توان ،مي شود. از آن جا که يك مدارشکن دست يك کلید بازبست خودکار نصب

تیبان که از توان قطع در زير بار برخوردار است، ابزار پش ، بايد همواره به همراه يكاتصال کوتاه را ندارد

مدت زمان اتصال قرار گیرد. مدارشکن ها مقدار عملکردهای کلیدهای بازبست خودکار در  مورد استفاده
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شده ای رسید و  مي شمارند و پس از آن که تعداد باز شدن های بازبست به تعداد از پیش تعیینا کوتاه ر

اتصالي شده را به کلي از  بازبست خودکار، مدارشکن باز مي شود و بخش به هنگام باز بودن کلیدهای

دوباره در شرايط کار عادی قرار  مي شود که کلیدهای بازبست خودکار مدار جدا مي کند. اين امر باعث

مدارشکن ها در  .های سالم مدار مجدداً تنظیم مي شود گیرد و بنابراين ارتباط منبع تغذيه با بخش

سه فاز و با مکانیزم های عملکرد هیدرولیکي و الکترونیکي ساخته مي شوند. يك  تك فاز و آرايش های

حفاظتي با منحني  مدارشکن دارای مشخصة عملکرد زمان/جريان نیست و مي تواند در فاصلة دو وسیلة

، ة اضافي در میان آن ها عملي نیستپل های عملکردی بسیار نزديك به هم و در جايي که افزودن يك

 به هنگام انتخاب يك مدارشکن بايد عوامل زير را در نظر گرفت: .مورد استفاده قرار گیرد

 ولتاژ سیستم -1 

 حداکثر جريان بار -2

 حداکثر سطح اتصال کوتاه -3

 ايجاد تمايز ابزارهای باالدستي و پايین دستي -4

برابر يا از آن بزرگتر  در نقطة نصب ، بايد با حداکثر مقدار ولتاژ يا بارنامي و جريان يك مدارشکن ولتاژ

باشد. ظرفیت اتصال کوتاه ) گشتاور نامي ( يك مدارشکن نیز بايد از سطح اتصال کوتاه در نقطة نصب 

نبايد  باشد. حداکثر زمان برطرف سازی خطا در ابزار قطع کنندة همراه با مدارشکن بیشتر يا با آن مساوی

تمايز بايد مورد توجه قرار  ايجاد بیشتر شود. عواملي که در زمینةاز شرايط نامي اتصال کوتاه مدارشکن 

تعداد عملکردهای ابزار قطع کنندة مدارشکن پیش از باز شدن  ، عبارتند از تنظیم جريان شروع وگیرد

 .آن

 فیوزها  - 1-4

 ،عبور جريانی وجود داردکه در اثر فیوز، يکي از ابزار حفاظت در برابر اضافه جريان است. در فیوز عنصر

، کامالً ذوب مي شود. فیوزی آن از يك مقدار از پیش تعیین شدهمستقیماً گرم و در صورت بیشتر شدن 

، بايد پس از ذوب شدن عضو مورد نظر، مدار را به کلي قطع کندکه به طور مناسب انتخاب شده است 



14 

 

حضور ولتاژ  ، باا در شرايط بازدارد و سپس مدار رقوس الکتريکي پديد آمده در لحظة قطع را از میان بر

 ، قوس الکتريکي وجود نداشته باشد. نگاه دارديعني در دوسر عضو فیوز ، همچناننامي در پايانه هايش

 ، اطالعات زير ضروری است:برای استفاده در يك سیستم توزيع برای انتخاب فیوز مناسب

 سطح ولتاژ سطح عايقي -1

 نوع سیستم -2

 یشینهسطح اتصال کوتاه ب -3

 جريان بار -4

 .چهار عامل فوق جريان و ولتاژ نامي و ظرفیت اتصال کوتاه فیوز را تعیین مي کنند

 جداکننده های ناحیه ای -1-5

، ي افتد. برای اطمینان از هماهنگيعملکرد جداکننده ها بعد از ديدن تعدادی از اضافه جريان ها اتفاق م

انتخاب جداکننده ها به سه عامل بستگي دارد. عامل اول اينکه تنها اضافه جريان های ناشي از طرف بار را 

کمتر  ،کمترين تنظیم برای تجهیز باالدستببیند. به اين معني که جريان تحريك جداکننده بايد از 

باالدست بیشتر باشد(.  کمترين تنظیم تجهیز %80باشد.) طبق توصیه سازنندگان اين جريان نبايد از 

جريان ها برای قطع کردن مدار است. شمارش قطع  شامل تنظیم تعداد شمارش اضافهعامل دوم 

جداکننده ها بايد کمتر از تنظیمات عملکرد قفل شدن کلیدهای بازبست خودکار باالدست باشد. ) اين 

طع در مدار مي باشد(عامل عمل تضمین مي کند که تعداد دفعات عملکرد جداکننده محتاج به خطای ق

 2سوم اينکه حافظه زماني جداکننده های هیدرولیکي با کلیدهای بازبست خودکارهیدرولیکي با بیشتر از 

ثانیه زمان بازبست کردن هماهنگ است. استفاده از جدا کننده های هیدرولیکي به همراه کلیدهای 

ثانیه باشد، نیاز به محاسباتي برای حافظه ی  2بازبست خودکار الکترونیکي که زمان بازبست آنها بیش از 

 زماني جدا کننده ها داردکه در دستورالعمل هر کارخانه سازنده وجود دارد.

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری

ها  DGضروری است. از سوی ديگر حضور ه توزيع به خاطر منافع کل جامعه نفوذ تولید پراکنده به شبک

باعث به وجود امدن برخي مشکالت میشود که از بین انها مشکل حفاظت مهمترين انها است.در اين مقاله 

 .ابتدا اين مشکالت بحث شد و پس از ان حفاظت تطبیقي يك راه حل انها معرفي شد 

 ها کاهش میابد، محور اصلي اين مقاله بود.DG،که در حضور دسترسي رله

ن اظت جريا، مقداری از بهبود در افزايش دسترسي رله با استفاده از روش حفدر شبکه های توزيع اکتیو

 .تطبیقي دست يافتني است

دراين پروژه حفاظت يکپارچه تطبیقي که مونتاژ دو حفاظت جريان زياد و ولتاژ کم  به طور همزمان 

 و تجزيه يندفرآ طريق از شده ارائه روش عملکرد . هادی برای افزايش دسترسي رله استاست، پیشن

مفهوم کلیدی روش ارائه شده تفاوت در ناحیه  .است شده داده نشان نمونه شبکه در سازی شبیه و تحلیل

عملکرد اين دو نوع از حفاظت است و باعث عملکرد صحیح مي شود حتي اگر يکي  از حفاظت ها نتواند 

 حس و عمل کند 

 هزينه اين مزيت قابل توجه نیست.اگرزير ساخت های ارتباطي از قبل وجود داشته باشد، 
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