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یکی از راهکاری های افزایش قابليت اطمينان سيستم های توزیع انرژی الکتریکی استفاده از مولدهای توليد پراکنده می باشد. ریز  - چکيده
ی و متصل به شبکه ها با استفاده از انواع مولدهای توليد پراکنده، بخصوص منابع انرژی تجدید پذیر، می توانند با قابليت کارکرد در حالت جزیره ا

ش شبکه اصلی، تاثير بسزایی در بهبود شاخص های قابليت اطمينان داشته باشند. مولدهای انرژی تجدیدپذیر به دليل داشتن اثرات مثبت در کاه
از شبکه ها پيچيده تر  ریزآلودگی های زیست محيطی در دو دهه اخير با استقبال زیادی از طرف کشورهای جهان مواجه شده است. حفاظت 

به دقت مورد بررسی قرار گيرد. برخالف نيروگاه های  ریزشبکه بوده و می بایست اثرات مولدها در حفاظت کالسيک شعاعیشبکه های توزیع 
بزرگ احتمال ورود و خروج و یا توليد و یا عدم توليد مولدهای مقياس کوچک خصوصا مولدهای انرژی تجدید پذیر، در سطح ریز شبکه ها 

بایست این عامل، در ارائه طرح های حفاظتی در محاسبات لحاظ شود. تغيير در توپولوژی شبکه، جریان های پخش بار و جریان های  باالست و می
با اتصال کوتاه، در سطح شبکه را دستخوش تغيير می کند و هماهنگی حفاظتی قبلی را بی اعتبار می کند. در این مقاله مساله هماهنگی حفاظتی 

ورود و خروج مولدها که خود به نوعی تغيير در توپولوژی شبکه است، مورد بحث قرار گرفته و روشی جدید جهت هماهنگی رله ها  در نظر گرفتن
پيشنهاد می گردد. نتایج شبيه سازی ها نشان داده شده است که هماهنگی حفاظتی مناسبی برای انواع خطاهای رخ داده در سطح شبکه بين رله 

ن برای انواع آرایش شبکه وجود دارد. وجود هماهنگی حفاظتی مقاوم، قابليت اطمينان برق مشترکين در سطح ریز شبکه را های اصلی و پشتيبا
 انجام شده است. GAMSو  DigSilentافزایش می دهد. شبيه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای 

 
 جریان اضافه رله حفاظتی، اهنگیهم منابع انرژی تجدید پذیر، حفاظت مقاوم، شبکه، ریز -كليد واژه

 
 

 مقدمه -1

 بخبب  در روه تحقيقباتی مسبال  جببز امبروهه هبا ریزشببکه
 مبی توهیبع های شبکه و هوشمند های شبکه به مربوط مطالعات
سبنکرون و یيبر  توليبد پراكنبده منبابع حضبور دليب  به. باشند

 هبا شبکه این های امروهی، مدیریت شبکه ریز سطح سنکرون در
 اهميبت اه اطمينبان قابليبت و حفاظت كنترل، و ریتمدی نظر اه

 هبا حبوهه ایبن در هیادی مطالعات امروهه و بوده برخوردار هیادی
مولدهای انرژی تجدیبد پبذیر ببه دليب  داشبتن . گيرد می انجام

اثرات مثبت در كاه  آلودگی های هیست محيطبی در دو دهبه 
شبده اخير با استقبال هیادی اه طبر  كوبورهای جنبان مواجبه 

است. با توجه به حضور انواع منابع توليد پراكنده در ریبز شببکه، 
حفاظت این شبکه هبا پيیيبده تبر اه شببکه هبای توهیبع دارای 
مولدهای سنکرون بوده بوده و می بایست اثبرات ایبن مولبدها در 
موضوع حفاظت ببه دقبت مبورد بررسبی قبرار گيبرد. همینبين 

ليد پراكنده به دليب  حفاظت ریز شبکه ها در حضور مولدهای تو

 توهیبع هبای شبکه حفاظت اه تر تغذیه دو سویه مدارها، پيیيده
 مبی و باشبد مبی بودنبد، شعاعی هایی شبکه كه صرفا  كالسيک،
 صبورت بيوبتری نظبر دقت و محاسبات طرح حفاظتی با بایست
ایجاد هماهنگی حفاظتی در ریز شبکه ها در سال های  .[1]گيرد 

ر گرفته و مطالعات مختلفبی در ایبن حبوهه اخير مورد مطالعه قرا
و استفاده اه رله  FCL1با استفاده اه  ]1-2[صورت گرفته است. در 

های با قابليت تنظيم در چند مد كاری حفاظت تطبيقی مناسبی 
جنت حفاظبت ریبز شببکه پيوبنناد داده شبده اسبت. ببرخال  
 نيروگاه های بزرگ احتمال ورود و خبرو  و یبا توليبد و یبا عبدم
توليد مولدهای مقياس كوچک خصوصا مولبدهای انبرژی تجدیبد 
پذیر، در سطح ریز شبکه ها باالست و می بایست ایبن عامب ، در 
اراله طرح هبای حفباظتی در محاسببات لحباد شبود. تغييبر در 
توپولوژی شبکه، جریان هبای پخب  ببار و جریبان هبای اتصبال 

اهنگی كوتاه، در سطح شبکه را دستخوش تغيير مبی كنبد و همب
با مطالعه روی خطای  [3]حفاظتی قبلی را بی اعتبار می كند. در 

های فاهی مختلف سه فاه، فاه به فاه و دو فاه به همين در تركيب  

 یهوشمند دارا یها زشبکهیر یباال برا نانياطم تيبا قابل یحفاظت یطرح هماهنگ
 ریپذ دیتجد یمنابع انرژ
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های مختلف ریز شبکه طرح حفاظتی با قابليت اطمينان باال برای 
، در حضبور مولبدهای سبنکرون صبورت IEEEباس  9ریز شبکه 

حلقوی نيز به مواهات ریز شبکه های گرفته است. ریز شبکه های 
ببا مطالعبه روی  [5-4-1]شعاعی مورد مطالعبه قبرار گرفتبه و در 

خطای های فاهی مختلف سه فاه، در تركي  های اتصال به شبکه 
و عمکلرد جزیره ای ریز شبکه طرح حفاظتی با قابليت اطمينبان 

ح ، طبرFCLباال برای ریز شبکه شعاعی و حلقوی و با اسبتفاده اه 
حفاظتی مناسبی جنت ایجاد هماهنگی حفباظتی پایبدار در ریبز 

اثرات منابع توليبد  [7-6]شبکه ها، مورد مطالعه قرار گرفته است. 
پراكنده در شبکه های توهیع و شبکه های توهیع حلقوی را مبورد 
مطالعه قرار داده و هماهنگی حفاظتی قاب  كباربرد در ایبن مبدل 

هبا همباهنگی حفباظتی در ایبن شبکه ها را پيونناد و شباخ  
رفتار مولدهای توليد پراكنده  [8]خصوص تدوین نموده است. در 

اینورتری در بحث حفاظت ریز شبکه ها مورد مطالعه قرار گرفتبه 
با استفاده اه رلبه هبای دیجيتبال همباهنگی حفباظتی  [9]است. 

تطبيقی برای ریز شبکه ها پيونناد داده شبده، ببه گونبه ای كبه 
ی ریز شبکه در هر حالت توخي  داده شبده و حفاظبت توپولوژ

موثری در هر توپولوژی ریز شبکه، توسط رله های اضبافه جریبان 
صببورت مببی گيببرد. در اكثببر مطالعببات انجببام گرفتببه در همينببه 
هماهنگی حفاظتی ریز شبکه ها، مولدهای توليد پراكنده ماشبين 

مقالبه در نظر گرفته شده است. در این  2CSGسنکرون كالسيک 
با لحاد نمودن مولدهای تجدیدپذیری كه با استفاده اه اینورتر به 
شبکه متص  می شبوند، مبدل دقيبر تبری اه ریبز شببکه هبای 
امروهی مورد مطالعه قرار می گيرد. در اكثر مطالعات گذشبته ببا 

رله هبای اضبافه جریبان،  3TMS تعيين مقادیر جریان تنظيمی و
گيبرد. در ایبن مقالبه اثبرات  هماهنگی حفاظتی انجام گرفته می

مولدهای تجدید پذیر در تزریر جریبان اتصبال كوتباه ببه سبمت 
نقطه خطا مورد بررسی قرار گرفته و جریبان تنظيمبی رلبه هبا و 

رله ها، جنت انجام همباهنگی حفباظتی، ببا لحباط  TMSمقادیر 
نمودن تغيير در توپولوژی شبکه با ورود و خرو  مولبدها، معبين 

 می گردد. 

 مول بندی مساله هماهنگی حفاظتی فر -2
همان عملکرد رله اضافه جریان تابعی معکوس اه جریبان      

رلبه،  TMSاتصال كوتاه گذرنده اه آن است. این تابع با دو پارامتر 
Iیک پارامتر تنظيم، و جریبان پيکبا   p  مبی باشبد. كبه براببر
ک رله می گردد. تابع ریاضی كمترین جریانی است كه برابر تحری
 :[2] مذكور به صورت هیر تعربف می شود
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رله مورد استفاده تغيير می كننبد برحس   Bو  Aثابت های 
در جبدول . گردند می تعيين رله موخصه منحنی نوع اساس برو 
( مقادیر این ثابت ها بر حس  منحنی موخصه آمده اسبت. در 1)

 قاله اه نوع منحنی معمولی استفاده می گردد.این م
 (: ضرای  منحنی موخصه1جدول)

 A B نوع منحنی

 0.02 0.14 معمولی

 1 13.5 بسيار معکوس

 2 80 بی ننایت معکوس

 
هد  اه هماهنگی حفاظتی مينيمم كردن همبان همباهنگی 
رله هاست. طوریکه شرایط همباهنگی حفباظتی هبم در شبرایط 

و هبم در شبرایط  هباDGا بود و نبود هریبک اه ب اتصال به شبکه
مجموع همبان همباهنگی كب   Tجزیره ای همینان حفظ گردد. 

هدفی به صبورت  و می بایست مينيمم گردد. لذا تابع رله ها بوده
 [:2هیر جنت ح  مساله هماهنگی حفاظتی تعریف می گردد ]
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تعبداد  DG،2dتعداد  d معر  توپولوژی سيستم، cطوریکه 
معبر  مکبان  iآرای  شبکه در نظر گرفته شده جنبت مطالعبه، 

 Jتعداد نقباطی اسبت كبه خطبا روی آن ر  مبی دهبد.  Nخطا، 
بيانگر رلبه اصبلی و  pمعر  ك  رله هاست.  Mمعر  رله هست. 

k
b بيانگر رله پوتيبان برای رله  k  .می باشدK  تعداد رلبه هبای

پوتيبان برای هر رله اصلی است. برای كمينه شبدن همبان بایبد 
فاصله عملکردی بين رله اصلی و رلبه پوبتيبان كبم باشبد. ایبن 

ناميده می شود و باید تا انداهه ای باشد كبه تبداخ   4CTIفاصله 
در  CTIعملکردی بين رله اصلی و پوتيبان پي  نيایبد. معمبوال 

 ثانيه فرض می شود. لذا داریم: 0.2د حدو

t t , ,{j,k} (3)
b pk CTI c i
cij cij

  
 

 Ip وTMS  معموال توسط كارخانه ساهنده رله داده می شبود
معموال بي  اه جریان نامی رله هسبت و قيبد هیبر را  Ipو مقدار 

 .برای آن خواهيم داشت.
, (4)

min max
I I I i

pi pi pi
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برابر جریان جریبان  2و 1.1در حدود  Ipمينيمم و ماكزیمم 
كاركردی ریزشببکه در نظبر گرفتبه  Mode1پخ  بار هر رله در 

 شده است. 
 داریم: TMSهمینين برای 
, (5)

min max
TMS TMS TMS i

i i i
    

TMS  در  1تبا  0.05مينيمم و ماكزیمم هر رله، معموال بين
 شبيه ساهی ها لحاد می گردد.

TMSمساله ای ما بدین صورت خواهد بود كه 
i

برای هبر  
. ببه گونبه ، معين می شبودiدر مکان ر  داده رله به اهای خطای 

ای كه به اهای همه خطاهای ر  داده رله های اصلی و رلبه هبای 
پوتيبان در هر حالت خطا در همبه توپولبوژی هبای كباركردی، 

 بصورت هماهنگ عم  نمایند.

 اینورتری مدلسازی مولدهای تجدید پذیر -3
لعات نوان داده است مولبدهای تجدیبد پبذیری كبه ببا مطا

استفاده اه اینورتر به شبکه متصب  مبی شبوند، ببه دليب  وجبود 
سيستم محدودساه جریان در مدار كنترل اینبورتر، حبين اتصبال 
كوتاه جریان كمتری نسبت به ژنراتورهای سنکرون كالسيک، ببه 

تری در سمت نقطه خطا تزریر می كنند. معموال مولدهای اینبور
برابر جریان نبامی اینبورتر حبين خطبا جریبان  2.5الی  1حدود 

، در حاليکبه ایبن ميبزان ببرای ژنراتورهبای [2]تزریر می كننبد 
برابر جریان نامی، می باشد. در مد متصب   6سنکرون كالسيک تا 

به شبکه، اینورتر توان اكتيو و راكتيو شبارش شبده ببه شببکه را 
ه شبکه كنترل ولتاژ و فركبان  اه كنترل می كند. در مد متص  ب

( 1عملکردهای اصلی سيستم كنتبرل اینبورتر مبی باشبد. شبک )
 را نوان می دهد. مدل كنترلی ساده اه سيستم های اینورتری

 

 
 [8](: مدل كنترلی ساده اه سيستم های اینورتری 1شک )

 
جنت مطالعه رفتار آننبا در  ،مدلساهی مولدهای تجدید پذیر

ت خاصبی برخبوردار اسبت. احبداا و اسبتفاده اه شبکه، اه اهمي

نيروگاه های بادی و خورشيدی در اكثر كوورها بخصوص كوبور 
در سال های اخير گسترش یافتبه اسبت. بخب  ما ایران، به وفور 

بعد به مدلساهی ریاضی این نوع مولدهای تجدید پذیر، اختصاص 
 یافته است. 

 

 مدلسازی نیروگاه بادی 3-1
رابطبه هیبر  توليدی یک نيروگاه ببادی بباوان اه نظر تئوری ت

 :[8] بيان می شود
30.5 (6)

P s
Pm C S W     

چگبببالی بببباد  تبببوان تبببوربين ببببادی، Pmطوریکبببه 
(31.22kg m ،)

s
W سرعت باد (m s) ،S ( 2سطح روتور

m ،)
P

C  ثابتی است كه نسبت توان ارسالی اه طریر اینورتر به  ضری
 شبکه به توان مکانيکی توربين بادی را بيان می كند. 

(7)
P real

C P Pm 
21 2(1 )(1 ) (8)

P
C     

سرعت باد در پوت روتور ببه سبرعت تبوربين  نسبت كه 
باد در جلوی روتور بيان می شبود. بباد ورودی ببه تبوربين ببادی 
اعمال شده و در نتيجه، گوتاور مکانيکی توسط توربين ایجاد می 
شببود. گوببتاور مکببانيکی بببه موتورالقببایی اعمببال شببده و تببوان 

ان الکتریکی توسط یکسوساه به برق الکتریکی حاص  می شود. تو
DC  تبدی  می شود. برای نگه داشبتن ولتباژ لينبکDC  در حبد

قاب  قبول، خاهنی با انداهه مناس   به صبورت مبواهی ببه لينبک 
DC  ثانيبه بتوانبد افبت ولتباژ  1متص  می گبردد، تبا در حبدود

، 5VSCتوسبط  DCخروجی ژنراتور بادی را جبران نماید. ولتباژ  
تبدی  شده و توسط ترانسفورماتور افزاینده، ببه ریبز   ACبه برق 

( بلوک دیاگرام نيروگباه ببادی اه 2شبکه متص  می گردد. شک  )
مبدل  DigSilentاین نوع را نوان می دهد. در كتابخانه نرم افزار 

استاندارد نيروگاه بادی تعریف شده اسبت. نقطبه اتصبال نيروگباه 
بخ  بعبد نوبان داده شبده  ( در4بادی به ریز شبکه، در شک  )

 است. 

 
 (: بلوک دیاگرام نيروگاه بادی اه نوع ژنراتور القایی2شک  )
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 مدلسازی سیستم انرژی خورشیدی 3-2
یک سلول خورشيدی می تواند به صورت یبک مبدار معبادل 

و یک دیود معکوس مبواهی الکتریکی كه شام  یک منبع جریان 
سبلول خورشبيدی در  ( مدل گردد. اگر3می باشد، مطابر شک  )

برابر نور خورشيد قرار گيرد 
sh

I  توليد می گردد و مقبدار آن ببا
یک  I-Vتغيير تاب  نور تغيير می كند. معادله اصلی كه موخصه 

 سلول خورشيدی را بيان می كند بصورت هیر است:

( ) 1

1 1
( )

(9)

[1 ( )] (10)

(11)

( ) (12)

( ) (13)

scR

sr

c

es

cR C

sc D sh

sc T c cR

R

V IR

nKT q

D s

sr

sh

sh

q
s

nkT Tc

s sR s

cR

I I I I

G
I I T T

G

I I e

V IR
I

R

T
I I e

T








  

  







 

طوریکه 
sc

I  و تابع تاب  نور خورشيد ببهبوده جریان نوری 
و حرارت سلول  Gسطح سلول خورشيدی 

c
T .مبی باشبد ،

scR
I 

جریان اتصال كوتاه در تباب  خورشبيدی مرجبع 
R

G  و حبرارت
سلول مرجع 

cR
T .می باشد ،

R
G  و

cR
T  شرایط تست اسبتاندارد

6STC .ناميده می شوند ،
T

  ضری  حرارتی جریان نوری توليبد
شده توسط سبلول خورشبيدی مبی باشبد. 

s
I ( 11در معادلبه) ،

ع ناميده شده و تننا تابعی اه حرارت سلول می باشبد. جریان اشبا
sR

I ( جریان اشباع در حرارت مرجبع اسبتاندارد 13در معادله ،)
(، اه كاتالوگ ساهنده 13)-(9می باشد. كليه ضرای  در معادالت )

، بصبورت PVسلول خورشيدی قاب  دسترس می باشد. یک آرایه 
ی سلول ها، مدل می گبردد. مبدار یبک تبک مواه -اتصال سری 

 -سلول خورشيدی، می تواند جنبت نمبای  رفتبار آرایبه سبری 
ببه  7PVمواهی سلول ها، تعمبيم داده شبود. خروجبی سيسبتم  

اینورتری كه به ریز شبکه اه طریر یبک ترانسبفورماتور افزاینبده 
مدل  DigSilentمتص  است، داده می شود. در كتابخانه نرم افزار 

 تاندارد سيستم خورشيدی تعریف شده است.اس

 شبکه مورد مطالعه -4

ی باسببه شببعاع 9یبباگرام تببک خطببی شبببکه ( د4در شبک  )
IEEE اه دو  این شببکه. [3]نمای  داده شده است ، مورد مطالعه

  واحد دو ،اصلی فيدر شعاعی توکي  شده كه توسط یک شبکه

 
  (: مدل مداری ساده یک سلول خورشيدی3شک )

، یک نيروگاه ببادی و یبک مولبد 8CHPاه نوع راكنده پ توليد
نيروگباه ببادی و خورشبيدی توسبط  تغذیه می شود.خورشيدی 

اطالعبات نيبز  (2جبدول )در  اینورتر به شبکه متصب  شبده انبد.
شبده مربوط به تجنيزات این شبکه در قالب  یبک جبدول بيبان 

 مبورد شببکه گردد مالحظه می( 1). همانگونه كه در شک  است
در  همینبين. باشبد می حفاظتی رله 21 و باس 9 دارای العهمط
  Load 8   تبا  Load 1 اه ترتيب  ببه كبه نيبز ببار 8 شببکه این

  .ندنامگذاری شده اند به شبکه متص  شده ا
 

 
 IEEE باسه شعاعی 9دیاگرام تک خطی شبکه  (: 4)شک 

 
در شبک   DigSilent افبزار نبرم در شبکه خطی تک دیاگرام

داده شببده اسبت. هنگببام شبببيه سباهی در نببرم افببزار  ( نوبان5)
DigSilent  مولدهای توليد پراكنده در مد جزیره ای بصورتP-V 

به شبکه متص  شده و یکی اه ژنراتورها بعنبوان ژنراتبور مریجبع 
ببه شببکه  P-Vتعيين می شود. در مد متص  به شببکه بصبورت 

د. متص  شده و شبکه اصلی ببه عنبوان مرجبع انتخبا  مبی شبو
( نوان داده شبده اسبت 5اتصال كوتاه نيز همانطور كه در شک  )

در وسط خطوط در سطح ریز شبکه انجام مبی گيبرد. در حالبت 
 در در هماهنگی حفاظتی لحاد نمبی گبردد. R17جزیره ای رله 

 گرفتبه نظبر در پوبتيبان رله یک یا دو رله، هر برای مطالعه این
 رله هبای  ،F1 مجاهی گره خطای برای مثال عنوان به. شود می

R9 و R10 رلبه پوتيبان رله. باشند می اصلی رله R9 هبای رلبه 
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R17 و R2 رلبه پوتيبان رله و باشند می R10 هبای رلبه R12 و 
R20 در جدول نتيجه گيری رله های اصبلی ببا  .باشند میPR  و

نوان داده می شود. پ  اه انجام پخب   BUرله های پوتيبان با 
تصال كوتاه در وسط خطوط، جریان عببوری اه بار و سپ  انجام ا

هر رله كامال موخ  شده و مبی تبوان اه اطالعبات جریبانی ببه 
هبر   TMSدست آمده نسبت به بنينه ساهی تابع هد  و تعيبين 

رله، اقدام نمود. جنت بنينبه سباهی در ایبن مقالبه اه نبرم افبزار 
GAMS .هماهنگی مساله پيوننادی فلوچارت، استفاده می گردد 
در  GAMS افبزار نبرم اه اسبتفاده ببا ،ریزشببکه در ها رله بنينه

 بخ  بعدی آمده است. 
 

 باسه شعاعی 9شبکه  اطالعات (: 2جدول)

 پارامترهای تجهيز مورد نياز

هيز اسم تجهيز
تج

سم 
ا

 

 
هيز

تج
دل 

م
 

 
ضي

تو ات
ح

 

Angle 
Voltage set 

point 
X/R ratio 

Short 

circuit 

power 

F
o

r 

ex
tern

al 

G
rid

 

ش
که 

ب
لی

اص
 

  0 1 Pu 6 500MVA 

Long
Reactance 

X 
Resistance 

Rated 

current 
Rated 

voltage 

F
o

r all 

lin
es

 

وط 
خط

قال
انت

 

500 

m 
0.1406 

ohm/km 
0.1529 

ohm/km 
0.49 Ka 12.47 kv 

  

Stator 

resistace 

(Xd) for 

CSG 

Power 

factor 
Nominal 

voltage 
Nominal 

power 

F
o

r all 

D
G

s
م 

دها
ول

 

  0.1 Pu 0.8 0.48KV 5MVA 

  HV LV 
Nominal 

frequency 
Rated 

power 

مشخصا
 ت

تور
رما

سفو
تران

 

  115 Kv 12.47 kv 50 Hz 20 MVA 
1

T 

  12.47 kv 0.48KV 50 Hz 5 MVA 
,

3
,T

2
T

5
T…, 

    Balanced 
Power 

factor 
Apparent 

power For all 

loads 

بار
ریک

لکت
ا

 ی

    Ok 0.9 lag 2 MVA 

 

 
 DigSilentدر نرم افزار دیاگرام تک خطی شبکه  (: 5)شک 

 تغيير در توپولوژی شبکه -5
خرو  مولدهای سطح ریز شبکه تپولوژی ریبز شببکه  و ورود
ر داده و لذا جریان های پخ  بار و اتصال كوتاه شاخه هبا يرا تغي

تغيير می كند و می تواند هماهنگی حفاظتی قبلی را ببی اعتببار 
جدول ند. لذا باید در اراله طرح حفاظتی این عام  لحاد گردد. ك
( انواع مدهای كاری ریز شبکه را با لحاد نمودن بود و نبود هر 3)

 ها نوان می دهد. DGیک اه 
 (: مدهای كاركردی ریز شبکه3جدول )

Mode.No Grid DG1 DG2 DG3 DG4 

Mode1 ON ON ON ON ON 

Mode2 OFF ON ON ON ON 

Mode3 ON OFF ON ON ON 

Mode4 ON ON OFF ON ON 

Mode5 ON ON ON OFF ON 

Mode6 ON ON ON ON OFF 

Mode7 ON OFF OFF ON ON 

Mode8 ON OFF ON OFF ON 

Mode9 ON OFF ON ON OFF 

Mode10 ON ON OFF OFF ON 

Mode11 ON ON OFF ON OFF 

Mode12 ON ON ON OFF OFF 

Mode13 ON OFF OFF OFF ON 

Mode14 ON OFF ON OFF OFF 

Mode15 ON OFF OFF ON OFF 

Mode16 ON ON OFF OFF OFF 

 
 DG4را نوان می دهد. در این مد  4( مد كاركردی 6شک  )

اه مدار خار  شده و بقيه مولبدها در مبدار حضبور دارنبد. طبرح  
هماهنگی حفاظتی در سطح ریز شبکه ریز شبکه باید قادر باشبد 

 های كاری همینان با دقت عم  نماید. در كليه مد

 
 (Mode4) 4(: شماتيک مد كاركردی 6شک  )

در ها فلوچارت پيشنهادی مساله هماهنگی بهينه رله  -6
 ریزشبکه 

هبا  در  رلبه تنظيمبات بنينبه مقبادیر به دستيابی فلوچارت
است. ابتدا رله های اصبلی و پوبتيبان  نوان داده شده( 7شک  )
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شده و به نرم افزار بنينبه سباه داده مبی  در هر حالت خطا معين
در شود و پب  اه آن اطالعبات جریبان هبای پخب  ببار شببکه 

Mode1  اتصال كوتاه بين خطوط در هر حالت خطا جریان های و
دریافت شده به رله های متناظر هر حالبت در همه مدهای كاری، 

هبای بنينبه رلبه هبا  TMS و Ip خطا، نگاشت می گردد. سبپ 
 پ  اه تکرار ح  ،GAMSدر نرم افزار  ،Solver 9NLPتوسط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

        

      

        

       
 
 
 
 
 

 رله هاTMSو  Ipدستيابی به مقادیر بنينه فلوچارت (: 7)شک 

 

به دست می آید. تکرار ح  مساله تا رسيدن به های متوالی، 
يه رلبه كه شام  جمع همان عملکرد كل ،مقدار مينيمم تابع هد 

های اصلی و پوتيبان در هر حالت عملکبردی اسبت، ادامبه مبی 
برابر جریبان جریبان پخب   2و  Ip ،1.1مينيمم و ماكزیمم یابد. 

كاركردی ریزشببکه در نظبر گرفتبه شبده  Mode1بار هر رله در 
( یه رابطه یير خطی می باشد. اه 1است. با توجه به اینکه رابطه )

NLP Solver اطالعات مربوط به جریان هبای استفاده شده است .
پخ  بار و جریان هبای اتصبال كوتباه ببا اسبتفاده اه نبرم افبزار 

DigSilent  به دست آمده است. مقدار ننایی تابع هد  برای همه
ثانيه مبی باشبد. ایبن مقبدار ببرای  609.694مدهای كاری برابر 

بببرای كبباركرد در ثانيببه و  52.102برابببر  Mode1كبباركرد در 
Mode2 ثانيه می باشد. 54.073رابر ب 

 نتایج شبيه سازی -7

 TMS و Ipببرای مقبادیر   (4) جبدولنتایج شبيه ساهی در 
آمده است. با تنظبيم رلبه هبا ببا مقبادیر داده شبده  ها رله بنينه

جدول می توان هماهنگی حفاظتی كاملی را ببرای كليبه آرایب  
 مد كاری را به دست آورد. 16های شبکه شام  

 بنينه رله ها  TMSو  Ip(: 4جدول )

REL TMS Ip(A) REL TMS Ip(A) 

R1 0.467 110 R11 0.311 132 

R2 0.532 110 R12 0.557 132 

R3 0.318 121 R13 0.225 44 

R4 0.592 121 R14 0.951 44 

R5 0.159 209 R15 0.05 110 

R6 0.532 209 R16 0.741 110 

R7 0.05 99 R17 0.539 187 

R8 0.847 99 R18 0.567 209 

R9 0.489 88 R19 0.63 209 

R10 0.594 88 R20 0.378 209 

 
R21 0.581 209 

 

 Mode1نتایج عملکرد در   1-7

( به ترتي  جریان اتصال كوتاه رله ها و همان 6( و )5جداول )
با توجه به همان را نوان می دهند.  Mode1عملکرد رله ها در 

ه های پوتيبان عملکرد رله های اصلی و همان عملکرد رل
ميلی  200حدود  CTIموخ  است كه هماهنگی حفاظتی با 

ثانيه بين رله های متناظر اصلی و پوتيبان، در هر حالت خطای 
اتصال كوتاه برقرار است و این هماهنگی حفاظتی دقير، قابليت 

با ایزوله شدن خط  اطمينان ریز شبکه را بنبود می بخود.
ان برق موتركين تغذیه معيو ، شاخ  های قابليت اطمين

شونده اه ریز شبکه باال می رود. در صورت نبود چنين هماهنگی 
حفاظتی بين رله های متناظر اصلی و پوتيبان، بخ  وسيعی اه 

محاسبات اتصال کوتاه و بدست آوردن جریان رله 
مد کارکردی 16در  های اصلی و پشتيبان

و تعيين محدودیت  درمحاسبه پخش بار 
 های تنظيم جریانی

در نرم افزار  حل مساله با 

محاسبه تابع هدف

 آیا تعداد تکرارها به پایان

 رسیده؟

 رله ها بهينه  و  بدست آوردن

 

 ذخیره مقادیر بهینه شده

 پایان

پشتيبان  محاسبه زمان عملکرد رله اصلی و

مد کارکردی 16در  تعيين رله اصلی و پشتيبان

که و رله ها دریافت اطالعات شب
ها 

 

 بله

 خير
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سطح ریز شبکه ممکن است در حين خطای اتصال كوتاه، بی 
در جدول  Mode1با توجه به همان عملکرد رله ها در  برق گردد.

ن عملکرد رله ها در تابع هد  جمعا در ( موخ  است هما6)
 ثانيه می باشد.  52.102حدود 

 Mode2نتایج عملکرد در  7-2

( به ترتي  جریان اتصال كوتاه رله ها و همان 8( و )7جداول )
به همان  با توجهرا نوان می دهند.  Mode2عملکرد رله ها در 

پوتيبان موخ   عملکرد رله های اصلی و همان عملکرد رله
ميلی ثانيه بين رله  200حدود  CTIت كه هماهنگی حفاظتی اس

مد كاركرد مد وجود دارد. این  های متناظر اصلی و پوتيبان،
همان  با توجه به جزیره ای است و شبکه اصلی حضور ندارد.

( موخ  است همان 8در جدول ) Mode2عملکرد رله ها در 
انيه می ث 54.073عملکرد رله ها در تابع هد  جمعا در حدود 

  باشد.
 
 Mode1(: جریان های اتصال كوتاه در 5جدول)

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

1759 12676 1626 1759 14299 

R6 R1 R4 R3 
F2 

1791 12408 1791 12408 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

702 1105 11605 1807 11605 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

1112 656 10847 1112 11491 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

696 1071 12676 1619 1766 14292 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

1087 653 12362 1087 13010 

R16 R11 R14 R13 
F7 

1099 11344 1099 11344 

R21 R13 R16 R15 
F8 

1112 10011 1112 10011 

 
 Mode1(: همان عملکرد رله ها در 6جدول )

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

1.507 0.857 1.384 1.307 0.639 

R6 R1 R4 R3 
F2 

1.697 0.659 1.497 0.459 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

3.237 2.399 0.467 1.69 0.267 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

2.593 3.431 0.271 2.393 0.07 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

2.173 1.822 0.857 1.348 1.344 0.639 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

2.009 2.296 0.658 1.809 0.453 

R16 R11 R14 R13 
F7 

2.202 0.468 2.002 0.268 

R21 R13 R16 R15 
F8 

2.391 0.274 2.191 0.074 

 

 Mode2(: جریان های اتصال كوتاه رله ها در 7جدول)

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

1759 0 1735 1759 1735 

R6 R1 R4 R3 
F2 

1791 1705 1791 1705 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

702 1105 1690 1807 1690 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

1112 694 1669 1112 2361 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

696 1071 0 1728 1766 1728 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

1087 694 1692 1087 2384 

R16 R11 R14 R13 
F7 

1099 2327 1099 2327 

R21 R13 R16 R15 
F8 

1112 2272 1112 2272 

 

 Mode2(: همان عملکرد رله ها در 8جدول )

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

1.507 nop 1.353 1.307 1.153 

R6 R1 R4 R3 
F2 

1.697 1.16 1.497 0.82 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

3.237 2.399 0.823 1.69 0.522 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

2.593 3.268 0.525 2.393 0.107 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

2.173 1.822 nop 1.316 1.344 1.116 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

2.009 2.178 1.124 1.809 0.731 

R16 R11 R14 R13 
F7 

2.202 0.738 2.002 0.381 

R21 R13 R16 R15 
F8 

2.391 0.383 2.191 0.112 

 
 Mode7نتایج عملکرد در  7-3

( به ترتي  جریان اتصال كوتباه رلبه هبا و 10( و )9جداول )
ببه  ببا توجبهرا نوان می دهند.  Mode7همان عملکرد رله ها در 

پوبتيبان  همان عملکبرد رلبه هبای اصبلی و همبان عملکبرد رلبه
ميلی ثانيه  200د حدو CTIموخ  است كه هماهنگی حفاظتی 
در هر حالت خطای اتصال  بين رله های متناظر اصلی و پوتيبان،

با توجه به همان عملکرد رله هبا كوتاه در این مد نيز برقرار است. 
در  موخ  است همان عملکرد رله هبا( 8در جدول ) Mode7در 

مقبدار ننبایی ثانيه می باشد.  29.039تابع هد  جمعا در حدود 
 ثانيه می باشد. 609.694ی همه مدهای كاری برابر تابع هد  برا

نتایج نوان می دهد كه در همه مدهای كاری هماهنگی حفاظتی 
برقرار است و می توان تننا با یک بار تنظيم مناس  رله ها طببر 

( هماهنگی حفاظتی مقاومی را ایجباد نمبود كبه همبه 4جدول )
 توپولوژی های مختلف شبکه را پوش  دهد.
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 Mode7: جریان های اتصال كوتاه رله ها در (9جدول)

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

0 12676 1626 0 14299 

R6 R1 R4 R3 
F2 

0 12408 0 12408 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

0 0 11605 0 11605 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

0 0 10883 0 10883 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

696 1071 12877 0 1766 12877 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

1087 658 11234 1087 11888 

R16 R11 R14 R13 
F7 

1099 10499 1099 10499 

R21 R13 R16 R15 
F8 

1112 9631 1112 9631 

 Mode7(: همان عملکرد رله ها در 10جدول )

BU2 BU1 PR2 PR1 خطا 

R4 R17 R10 R2 R1 
F1 

nop 0.857 1.384 nop 0.639 

R6 R1 R4 R3 
F2 

nop 0.659 nop 0.459 

R18 R8 R3 R6 R5 
F3 

nop nop 0.467 nop 0.267 

R19 R18 R5 R8 R7 
F4 

nop nop 0.271 nop 0.071 

R20 R12 R17 R2 R10 R9 
F5 

2.173 1.822 0.854 nop 1.344 0.653 

R14 R20 R9 R12 R11 
F6 

2.009 2.281 0.672 1.809 0.463 

R16 R11 R14 R13 
F7 

2.202 0.476 2.002 0.272 

R21 R13 R16 R15 
F8 

2.391 0.276 2.191 0.075 

 
یکی اه مزایای ریز شبکه ها تامين برق پایدار ببه موبتركين 
حساس امروهی است، كه تقاضای تامين برق پایدار و بی وقفبه را 

یبدار، اه شركت های توهیع نيبروی ببرق را دارنبد. تبامين ببرق پا
سيستم حفاظتی مقاوم و پایداری را می طلبد كه با هر تغييبر در 

 پيکره شبکه، بتواند عملکرد درستی را اه خود اراله دهد. 

 نتيجه گيری -8
حفاظت ریز شبکه ها ببه دليب  تغذیبه دو سبویه مبدارها در 

كبه  ،سطح شبکه، اه حفاظبت كالسبيک در شببکه هبای توهیبع
با تغيير مد یيده تر می باشد. بصورت شعاعی تغذیه می شوند، پي

كاری ریز شبکه اه حالت متص  ببه شببکه ببه حالبت كباركردی 
جزیره ای سبطح جریبان هبای اتصبال كوتباه تغييبر مبی كننبد. 
همینين ورود و خرو  مولبدها در سبطح ریبز شببکه توپولبوژی 
شبکه را تغيير می دهد. لذا ضروری است رله های اضبافه جریبان 

ملکرد درستی داشته باشند. تبدوین طبرح در شرایط جدید نيز ع

حفاظتی با لحاد نمودن اثرات تغيير در توپولوژی شبکه می تواند 
راهکاری مطمئن در در جنت رسيدن به  حفاظبت مبوثر باشبد و 
چنببين سيسببتمی اه شبباخ  هببای قابليببت اطمينببان ببباالتری 
برخوردار خواهد بود. پيونناد می گردد در مطالعات آتی در ایبن 

عدم قطعيت های بار و باهآرایی در سطح ریز شبکه و تاثير  همينه
 آننا در اراله طرح های حفاظتی مورد بررسی قرار گيرد.
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