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شرکت توانیر

 -2-2مقدمه
با توجه به گستردگی گزارشات طرح اتصال و همچنین ضرورت استفاده از نرمافزار در انجام مطالعات مربوطه،
ارائه یك راهنما که اوال اطالعاتی از قبیل تعاریف و دادههای مورد نیازی که به طور کلی در تهیه طرح
اتصال مورد نیاز است را جمعبندی کرده و ثانیا راهبردهای استفاده از نرمافزار و چگونگی تحلیل نتایج هر
یك از مطالعات را بیان کند ،ضروری به نظر میرسد.
از اینرو مجموعه حاضر با عنوان راهنمای انجام مطالعات تهیه طرح اتصال ارائه میگردد که در آن عالوه بر
موارد فوق به نحوه جمعآوری اطالعات و مدلسازی تجهیزات مختلف در یکی از قدرتمندترین و
محبوبترین نرمافزارهای تحلیل شبکه قدرت پرداخته شده است.

 -1-2هدف
هدف این راهنما آشنایی مشاوران با نحوه تهیه طرح اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه میباشد.

 -9-2محدوده اجرا
محدوده اجرای این مطالعات برای منابع تولید پراکنده گازسوز با ظرفیت حداکثر  25مگاوات است .سطح
ولتاژ مجاز برای نصب این مولدها برای استفاده از تسهیالت حمایتی سطح ولتاژ توزیع میباشد .در مواردی
که با توجه به محدودیتهای شبکه توزیع امکان اتصال ظرفیتهای باال به سطح ولتاژ توزیع فراهم نباشد
امکان اتصال به سطح ولتاژ فوق توزیع نیز وجود خواهد داشت.

 -4-2مسئولیت
 -1مسئولیت انجام این مطالعات بر عهده مالك تولید پراکنده میباشد .مالك تولید پراکنده با انتخاب مشاور
مورد تایید شرکت برق (شرکت توزیع یا برق منطقهای مربوطه) مسئولیت تهیه و ارائه طرح اتصال را به
مشاور واگذار مینماید.
 -2مسئولیت بازبینی و تایید نتایج مطالعات بر عهده شرکت برق (شرکت توزیع یا برق منطقهای مربوطه)
به عنوان صادرکننده مجوز اتصال میباشد.
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 -5-2تعاریف :
 -2-5-2تعاریف اصلي :
 مولد مقیاس كوچك:مجموعهای از دستگاهها یا تاسیسات ،به صورت یك واحد تولید برق است که بهرهبرداری از آن به صورت
متصل به شبکه برق از نظر فنی امکانپذیر بوده و ظرفیت عملی آن در محل اتصال به شبکه برق از 25
مگاوات بیشتر نباشد .مجموعه چند مولد که این شرط در مورد مجموع ظرفیت آنها رعایت شود و در یك
نقطه به شبکه برق متصل شوند نیز ،به عنوان مولد مقیاس کوچك در نظر گرفته میشوند.

 طبقهبندی مولدهای مقیاس كوچك با توجه به مقادیر ناميجدول ( : )1-1کالسهای مولدهای تولید پراکنده
كالس

مقادیر نامي

2

كمتر از  12كیلووات

1

بیشتر از  12كیلووات و كمتر از  122كیلووات

9

بیشتر از  122كیلووات و كمتر از  2222كیلووات

4

بیشتر از  2مگاوات و كمتر از  7مگاوات

5

بیشتر از  7مگاوات و كمتر از  15مگاوات

طبقهبندی فوق برای مولدهای سهفاز ارائه شدهاست .منابع تولید پراکندة تکفاز با ظرفیت کمتر از  5کیلووات
جزء کالس  1بوده و با استفاده از طرح  1که در شکل  1-1نشان داده شده است ،به شبکه متصل میشوند.
با توجه به طبقهبندی صورت گرفته در جدول  ،1-1طرحهایی که اکثراً برای اتصال منابع تولید پراکنده به
شبکهها مورد استفاده قرار میگیرند در شکل  1-1نمایش داده شدهاند.
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شکل ( : )1-1طرحهای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با توجه به مجموع قدرت نامی
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ترتیب شمارهگذاری این پنج طرح متناسب با افزایش ظرفیت  ،DGسطح خطا در نقطة اتصال مشترک
( )PCCو زمان و هزینة مورد نیاز برای برقراری اتصال  DGبا شبکه در نظر گرفته شده است .با توجه به
این مطلب ،طرحهای مجازی که با توجه به توان نامی منابع تولید پراکنده میتوان برای اتصال این منابع
به شبکه مورد استفاده قرار داد ،در جدول  2-1ارائه شده است.
جدول ( :)2-1طرحهای مجاز برای اتصال  DGبه شبکه با توجه به قدرت نامی

 نقطة اتصال واقعي  DGبه شبكه (: )ACPاین نقطه محل فیزیکی اتصال  DGبه شبکه میباشد اما چون باری از شبکه به آن متصل نیست ،در نتیجه
کنترل تغییرات ولتاژ آن در دست مالك  DGاست حتی اگر باری هم به این نقطه متصل باشد کنترل و
تغذیه این بار بر عهدة مالك  DGمیباشد.
 نقطة اتصال مشترك (: )PCCدر واقع ،نقطة اتصال مشترک ( )PCCبه عنوان نزدیكترین نقطه به نقطهای که تجهیزات  DGبه آن
متصل هستند ،تعریف میشود که سایر استفادهکنندگان شبکه نیز به آن متصل میشوند .این نقطه از
دیدگاه شبکه ،نقطة اتصال  DGبه شبکه بوده و اگر تغییری از جانب  DGروی آن نقطه اعمال شود روی
بارهای شبکه مؤثر خواهد بود .در واقع در این نقطه تأثیرات  DGروی شبکه بروز خواهد کرد و کنترل آن
بر عهدة بهرهبردار شبکه میباشد .نقطه اتصال مشترک ( )PCCباید در طراحی و نمودار تك خطی مشخص
شود .مالك شبکه (بهرهبردار) ،طراحی ،ساخت ،نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات طرف شبکه توزیع را در
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نقطه اتصال مشترک هماهنگ میکند .مالك  DGنیز مسئولیت هماهنگی ،طراحی ،ساخت ،نگهداری و
بهرهبرداری از تاسیسات سمت تولید را در این نقطه بر عهده دارد .مالك  DGمسئول هرگونه هزینه اضافی
تحمیلشده به شبکه انتقال و توزیع ناشی از اتصال است .مالك شبکه بررسی فنی ،طراحی و ساخت مورد
نیاز برای نصب را انجام میدهد و هزینههای مورد نظر را به عهده مالك  DGمیگذارد .هزینههای
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات در سمت فیدر نیز توسط بهرهبردار تقبل میشود بر خالف نقطه اتصال
واقعی ،بارهای متصل به  ،PCCبارهای تحت کنترل شبکه بوده و میتوانند تغییر کنند .شماتیك این دو
نقطه در شکل  2-1نشان داده شده است.

شکل ( : )2-1شماتیك نقاط  PCCو  ACPدر هنگام نصب DG

 شبكه پاییندست و باالدست : DGشبکههای توزیع معموالً به صورت از چند سو تغذیه طراحی و به صورت شعاعی بهرهبرداری میشوند .در
این پروژه ،از نقطه اتصال  DGبه سمت انتهای فیدر ،شبکه پاییندست نامیده میشود .شبکه باالدست DG

نیز از نقطه اتصال  DGبه سمت ابتدای فیدر که ممکن است پست توزیع یا فوق توزیع باشد ،تعریف
میگردد.
شبکه پایین دست

شبکه باالدست

DG

DG

DG

شکل ( : )3-1شبکه پاییندست و باالدست DG
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 نقطة اندازهگیری :نقطهای که انرژی الکتریکی تولیدی توسط نیروگاه تولید پراکنده ،توسط دستگاههای اندازهگیری منصوبه
اندازهگیری و تحویل شرکت برق میشود.
 شبكة اختصاصي :مجموعهای از تجهیزات مورد نیاز (شامل خط ،پست اختصاصی ،تجهیزات اندازهگیری ،حفاظت ،پایش و
مخابرات) که منابع تولید پراکنده را در نقطه اتصال مشترک به شبکة عمومی برق متصل میکند.
 فیدر عمومي :خطی که مولد پراکنده را به پست باالدست (پستی با باالترین سطح ولتاژ در محدوده انجام مطالعات) متصل
میکند.
 ترانسفورماتور عمومي :ترانسفورماتوری که در پست باالدست مولد پراکنده قرار دارد و شبکه باالدست آن به صورت مدار معادل
تونن مدل میشود.
 ترانسفورماتور اختصاصي :ترانسفورماتوری که مولد پراکنده را به فیدر شبکه و یا شینه متصل مینماید.
 فیدر اختصاصي :خطی که مولد پراکنده را به ترانسفورماتور اتصالدهنده منبع تولید پراکنده به شبکه و یا فیدر شبکه متصل
میکند.
 فیدرهای فشار متوسط :فیدرهای فشار متوسط دارای ساختار شعاعی بوده و تغذیه آنها توسط یك پست فوق توزیع انجام میگیرد
که معموالً دارای تپ چنجرهای اتوماتیك کنترل ولتاژ میباشد .در این حالت با توجه به تثبیت ولتاژ شینه
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مذکور میتوان ولتاژ پست فوقتوزیع را بعنوان مرجع در نظر گرفت .از طرف دیگر از آنجا که قدرت اتصال-
کوتاه شبکه انتقال در مقایسه با شبکه توزیع بسیار بزرگ میباشد میتوان شبکه انتقال را در مقایسه با
شبکه توزیع بصورت شینه بینهایت در نظر گرفت.
 فیدرهای فشار ضعیف :تفاوت مهم این فیدرها با فیدرهای فشار متوسط اینست که ترانسفورماتور توزیع فشار ضعیف فاقد تپ چنجر
اتوماتیك است و تپ آن زیر بار قابل تغییر نیست .از اینرو ولتاژ شینه پست با کم و زیاد شدن بار تغییر
میکند بنابراین ،فرض ثابت بودن این ولتاژ و در نتیجه استفاده از قضیه مدارهای موازی در این مورد منتفی
خواهد شد .بعبارت دیگر در این حالت منبع ولتاژ دیده شده از سر ترانسفورماتور توزیع منبع ولتاژ ایدهآل
نمی باشد ،در نتیجه بارگذاری فیدرهای مختلف روی افت ولتاژ ایجاد شده از سر پست فوق توزیع تا شینه
پست توزیع اثر دارند و عملکرد آنها مستقل از همدیگر نمیباشند .بنابراین اگر هدف مطالعه یکی از فیدرها
باشد و از هر گونه تقریبی اجتناب شود ،باید کل فیدرهای فشار ضعیف به همراه فیدر فشار متوسط مربوطه
تا پست فوق توزیع تحلیل شود .یعنی نمیتوان یکی را بدون دیگری مطالعه کرد.

پ ت ت و یع

ش ه ت و یع
ار م و

شکل ( : )4-1نمای کلی یك شبکه فشار ضعیف

 بار محلي :باری که در صورت باز شدن کلید نقطه اتصال مشترک از طریق منبع تولید پراکنده قابل تامین است.
 مانور :هر گونه عملیات قطع و وصل تجهیزات شبکه برای برقدار یا بیبرق کردن و جابجایی بار را مانور میگویند.

 شركت برق :8
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در این راهنما ،شرکت برق حسب مورد شامل شرکت توزیع نیروی برق و یا شرکت برق منطقهای میباشد.
 تجهیزات كلیدزنيبه کلیه تجهیزاتی اتالق میشود که برای قطع و وصل (برقدار /بیبرق کردن) یك فیدر یا یك سکشن از
فیدر مورد استفاده قرار میگیرند
 تجهیزات كنترليتجهیزات کنترلی که معموالً در ژنراتورهای سنکرون مورد استفاده قرار میگیرد از دو حلقه کنترلی مجزا
تشکیل شده است ،که عبارتند از  :حلقه کنترل گاورنر و حلقه کنترل تنظیم خودکار ولتاژ (.)AVR
 تجهیزات اندازهگیریتجهیزات اندازهگیری ،همانگونه که از نامشان برمیآید ،وظیفه اندازهگیری یك یا چند پارامتر الکتریکی در
نقطه اتصال را برعهده دارند؛ متداولترین این تجهیزات ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان و کنتورها هستند.
نقطه اندازهگیری توان اکتیو و راکتیو که صورتحسابها بر اساس آن صادر میشود ،باید دقیقاً مشخص
باشد ،که معموالً در نقطه اتصال مشترک ( )PCCدر نظر گرفته میشود.
 كلید قدرتتجهیزی است که میتواند مدار الکتریکی فشارقوی/متوسط را در شرایط عادی و شرایط بروز خطا (در مدت
زمان تعریف شده محدود) قطع و وصل نماید به گونهای که خود کلید آسیب ندیده و شبکه نیز به نحو
مطلوبی کنترل شود و خطری برای پرسنل بهرهبردار شبکه ایجاد نشود .کلیدهای قدرت برای قطع جریان-
های عادی و جریانهای اتصالکوتاه طراحی میشوند .کنترل این کلیدها میتوانند به صورت محلی توسط
شستیهای محلی ،یا توسط فرمان از راه دور و یا سیگنالهای مخابراتی صادر شده از تجهیزات حفاظتی
مربوط به کلید انجام شود ،بطوریکه با تجاوز جریان و ولتاژ خط و یا فرکانس سیستم و یا سایر پارامترهای
کنترلی از حد معینی که برای تجهیزات حفاظتی از پیش تعیین شده است ،رله تحریك شده و فرمان قطع
را برای کلید مربوطه صادر مینماید.
 -سكسیونر
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بر خالف کلیدهای قدرت ،سکسیونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند .آنها فقط در جریان صفر باز و
بسته میشوند .این کلیدها اصوالً جداکننده و ایزولهکننده هستند که بهرهبردار را به جدا کردن کلیدهای
قدرت ،ترانسفورماتورها ،خطوط انتقال و امثال آنها از شبکه برقدار قادر میسازند .البته در بعضی از شبکههای
توزیع نیز از سکسیونرهای قابل قطع زیر بار استفاده میشود که قابلیت قطع جریان بار شبکه را دارند ولی
نمیتوانند جریان خطا را قطع کنند .سکسیونرها جزو تجهیزاتی محسوب میشوند که بیشتر در هنگام
تعمیرات و تغییر مسیر جریان مورد استفاده قرار میگیرند .سکسیونرها از ملزومات اصلی انجام تعمیرات در
شبکه و تغییر مسیر جریان (مانور) بشمار میروند.
 بازبست خودكار (ریكلوزر)در واقع ،ریکلوزر نوعی رله است که فرمان وصل مجدد را به کلید قدرت میدهد .به این صورت که در حین
رخ دادن خطا یا اتصالکوتاه در شبکه ،توانایی چندین مرتبه (معموالً  3مرتبه) قطع و وصل را دارد.
بدین معنی که در صورت ایجاد خطا در شبکه و قطع کلید ،پس از گذشت یك دوره زمانی از پیش
تنظیمشده (مثالَ دو ثانیه) این تجهیز فرمان وصل مجدد را صادر میکند .اگر بعد از وصل همچنان خطا
پاکسازی نشده بود مجدداً قطع میکند و این عمل را چندین مرتبه انجام میدهد و اگر بعد از هر وصل،
خطا بر طرف شده بود که کلید وصل باقی میماند در غیر اینصورت مجدداً قطع میشود و زمانی که تعداد
قطع و وصل به اندازه تعریف شده رسید قطع باقی میماند.
 تنظیم كننده اتوماتیك ولتاژ (: )AVRدر عمل تمام تجهیزات مورد استفاده در یك سیستم قدرت برای سطح ولتاژ معینی (ولتاژ نامی) طراحی
میشوند .اگر ولتاژ سیستم از مقدار نامی کمتر یا بیشتر شود ،کارایی تجهیزات سیستم و احتماالً عمر آنها
کاهش مییابد .مثالً گشتاور یك موتور القایی متناسب با مجذور ولتاژ پایانه آن است و یا شار نوری
المپها شدیداً وابسته به ولتاژ میباشد .در سیستمهای قدرت تجهیزات مشابه که عملکرد آنها به شدت به
کیفیت ولتاژ شبکه وابسته است ،بسیار زیاد است .عالوه بر بارها ،اغلب عناصر یك شبکه قدرت مصرفکننده
توان راکتیو هستند.
بنابراین ،باید توان راکتیو در بعضی نقاط شبکه تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود .با تزریق
توان راکتیو به بعضی نقاط شبکه و انجام پخشبار در شبکه مشخص میشود که ولتاژ تمام شینها باال
میرود که این تأثیر بیش از همه روی ولتاژ همان شینی که تزریق توان راکتیو به آن صورت گرفته ،نمایان
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خواهد بود .البته این تزریق توان راکتیو تأثیر چندانی بر روی فرکانس شبکه ندارد .بنابراین ،میتوان گفت
که توان راکتیو و ولتاژ شبکه دارای تغییراتی در جهت یکسان هستند که به آن کانال کنترل( Q-Vتوان
راکتیو-ولتاژ یا مگاوار-ولتاژ) گفته میشود .با توجه به اینکه توان راکتیو مصرفی بارهای شبکه در ساعات
مختلف در حال تغییر است ،در نتیجه ولتاژ و توان راکتیو باید دائماً کنترل شود .در ساعات حداکثر بار
شبکه ،توان راکتیو مورد نیاز شبکه بیشتر میشود و در نتیجه شبکه نیاز به توان راکتیو زیادی دارد .اگر
توان راکتیو تامین نشود ،ولتاژ نقاط مختلف شبکه کاهش مییابد و ممکن است از محدوده مجاز خود خارج
شود .بدین منظور نیروگاهها دارای سیستم کنترل ولتاژی هستند که در این سیستمها کاهش ولتاژ پایانه
ژنراتور را حس میکنند تا فرمانهای کنترلی الزم برای باال بردن جریان تحریك ژنراتور و در نتیجه افزایش
ولتاژ تا سطح ولتاژ نامی را صادر نماید .با افزایش جریان تحریك (فوق تحریك) توان راکتیو توسط ژنراتور
تولید میشود و که در نتیجه توازن توان راکتیو در شبکه بر قرار میشود که این توازن توان راکتیو در شبکه
تضمینی بر ثابت بودن ولتاژ و کنترل توان راکتیو به منزله کنترل ولتاژ شبکه میباشد.
 آزمایشهای قبل از اتصال :آزمایشهایی که برای قبول عملکرد اتصال مولدهای مقیاس کوچك به شبکة توزیع ،بر روی کلیة تجهیزات
مولدهای مقیاس کوچك قبل از اتصال به شبکه (بهرهبرداری موازی) صورت میپذیرد .این آزمایشها شامل
آزمایشهای نوع (طراحی) ،آزمایشهای تولید و آزمایشهای راهاندازی میباشد که در فاز سوم پروژه به
طور مفصل توضیح داده خواهند شد.
 آزمایشهای دورهای :آزمایشهایی که برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات مولدهای مقیاس کوچك در دورههای زمانی
مشخص انجام میگیرد .در زمان انجام آزمایشهای راهاندازی ،توافقی بین بهرهبردار شبکه و سرمایهگذار
مولد مقیاس کوچك برای انجام آزمایشهایی به صورت دورهای و در فواصل زمانی معین انجام میگیرد.
 -1-5-2تعاریف مربوط به مطالعات پخش بار :
 پخش بارپخشبار عبارت است از محاسبه کمیتهای الکتریکی سیستم قدرت در حالت ماندگار به ازای بارهای
مشخص و معلوم .این کمیتها شامل ولتاژ شینهها ،توانهای اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها و توانهای
اکتیو و راکتیو جاری در خطوط انتقال و فیدرهای توزیع میباشند.
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انواع پخش بار عبارتند از :پخش بار نیوتن رافسون ،پخش بار پسرو-پیشرو ،پخش بار مستقیم
 پخش بار در شبكههای توزیعبا توجه به نامتعادل بودن سیستمهای توزیع باید پخش بار بصورت سه فاز انجام شود .همچنین با توجه به
تنوع بار در سیستم توزیع (بارهای توان ثابت ،جریان ثابت ،امپدانس ثابت و یا ترکیبی از آنها) مدلسازی
بارها نیز باید در محاسبات پخش بار لحاظ شود.
 انواع شینهها در شبكههای قدرتبر اساس تعریف مداری میتوان هر نقطهای از شبکه که محل اتصال حداقل  2عنصر شبکه باشد را یك
شینه نامید .در شبکههای انتقال شینهها یا گرهها ،پستهای تحویل توان به شبکه یا مصرفکنندهها
میباشند ،پارهای از پستها نیز برای تبدیل سطوح ولتاژ و یا سوئیچینگ بین خطوط مختلف احداث
میشوند .در شبکههای توزیع فشار متوسط شینهها معموال محل نصب ترانسفورماتورهای توزیع یا T-

offهای خطوط میباشند .در شبکههای توزیع فشار ضعیف هر یك از مصرف کنندگان میتواند بعنوان یك
شینه تلقی شود..
 شینه مرجعاین شینه را شینه مادر یا شینه اسلك و یا شینه سوئینگ هم مینامند .شینه مرجع در سیستمهای قدرت
دارای دو نقش اساسی زیر میباشد:
 -1مرجع ولتاژ برای مدار الکتریکی سیستم قدرت .معموال ولتاژ این شینه یك پریونیت با زاویه صفر انتخاب
میشود.
 -2تامین توان تلفاتی شبکه .ازاینرو تنها شینهای است که در معادالت پخش بار توان اکتیو تولیدی آن
متغیر میباشد.
در شبکههای توزیع فشار متوسط پست فوق توزیع و در شبکههای فشار ضعیف پست توزیع بعنوان شینه
مرجع انتخاب میشوند .الزم به ذکر است که در هر شبکه قدرت ،تنها یك شینه باید نقش مرجع را داشته
باشد.
 شینههای بار یا PQ12
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در این شینهها توانهای اکتیو و راکتیو مشخص میباشد و مقادیر مجهول آنها شامل اندازه و زاویه ولتاژها
میباشد .مدلسازی این شینهها بعلت عدم وجود محدودیتهای کنترلی نسبت به شینههای نوع  PVسادهتر
میباشد .شینههای بدون ژنراتوری که مقدار توان اکتیو و راکتیو مصرفی آنها مشخص میباشد ،در این دسته
قرار میگیرند.
در شبکههای توزیع سنتی تمام شینهها بجز شینه مرجع دارای توان اکتیو و راکتیو مصرفی مشخص
میباشند و از طرفی دیگر ولتاژ آنها مشخص نیست .بنابراین در زمره شینههای  PQدستهبندی میشوند.
 -شینههای كنترل ولتاژ یا PV

برای تنظیم پروفیل ولتاژ در شبکههای قدرت ،معموالً در شینههای دارای ژنراتور وسایل کنترل ولتاژ
(سیستم کنترل توربوژنراتور در نیروگاهها و یا ترانسفورماتورهای تنظیم) نصب میشود .با کمك این وسایل
اندازه ولتاژ شینه با تغییر تزریق توان راکتیو تثبیت میشود .از این رو به این شینهها ،شینههای کنترل
ولتاژ میگویند .کمیتهای مجهول در اینجا توان راکتیو و زاویه ولتاژ میباشند.
با توجه به اینکه اکثر نیروگاهها در بخش انتقال واقع هستند و در بخش توزیع عمال نیروگاهی وجود ندارد.
از اینرو مشخص است که بعلت نبود واحدهای تولید در شبکههای توزیع وجود چنین شینههایی نیز در این
بخش منتفی است .البته امروز با ورود منابع تولید پراکنده در این بخش نیز میتوان شاهد چنین شینههایی
بود.

 -9-5-2تعاریف مربوط به مطالعات اتصال كوتاه :
 اتصال كوتاههرگاه در نقطهای از شبکه ،قدرت عایقی بین یك نقطه و زمین و یا دو نقطه نسبت به یکدیگر از بین برود
اصطالحاً گفته میشود که در شبکه اتصالکوتاه رخ داده است .این موضوع معموالً موجب ایجاد جریانهای
بزرگ سلفی در شبکه میگردد.
 -اتصالكوتاه سهفاز متقارن:
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در این نوع اتصالکوتاه ولتاژ شینهها به صورت سهفاز متقارن بوده و این نوع اتصالکوتاه از نظر شدت،
شدیدترین نوع اتصالکوتاه بوده و به علت تقارن و به منظور تحلیل این نوع اتصالکوتاه میتوان از مدل
مدار تكخطی استفاده نمود.
 اتصال كوتاه نامتقارن:این نوع اتصالکوتاه به انواع زیر تقسیمبندی میشود:
الف :اتصالکوتاه یك فاز به زمین ()L.G
ب :اتصالکوتاه دو فاز به هم ()L.L
ج :اتصالکوتاه دو فاز به هم به زمین ([7] )L.L.G

 سطح اتصال كوتاه شبكه :حداکثر جریان خطایی که ممکن است در شبکه رخ دهد.
 سطح اتصال كوتاه تجهیزات :برای تجهیزات حفاظتی ،حداکثر جریان خطایی که تجهیز قادر به قطع آن باشد .برای سایر تجهیزات
شبکه ،حداکثر جریان خطایی که در مدت محدود به تجهیز آسیب نرساند.
 منحني OCCمنحنی مشخصه مغناطیسی مدار باز ژنراتور
 سهم مشاركت در جریان اتصال كوتاه:به درصدی از جریان اتصال کوتاه که توسط مولد پراکنده و یا شبکه باالدست تزریق میگردد سهم مشارکت
مولد پراکنده و یا سهم مشارکت شبکه باالدست در جریان اتصالکوتاه گفته میشود.
 -4-5-2تعاریف مربوط به مطالعات پایداری گذرا :
 -پایداری گذرا :
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پدیده پایداری گذرا در شبکههای برق با اختالالتی مانند اتصالکوتاه ،خروج ناگهانی یك خط پر بار ،کاهش
ناگهانی ولتاژ تحریك یك ژنراتور سنکرون و غیره شروع میگردد .در این پدیده کمیتی که تغییراتش به
عنوان شاخص و مالک اصلی پایداری و یا ناپایداری شناخته میگردد ،انرژی جنبشی تك تك توربین-
ژنراتورهای موجود در شبکه میباشد.
 انواع پایداری گذرا :بطور کالسیك ،پدیدههای پایداری که میتوانند شبکههای توزیع شامل مولدهای تولید پراکنده را شامل
شوند عبارتند از :
 پایداری ولتاژ
 پایداری فرکانسی
 پایداری اغتشاش کوچك توان -زاویه
 پایداری گذرای توان -زاویه
 پایداری ولتاژ :پایداری ولتاژ عمدتاً با نحوه بارگذاری ،افزایش بار و منابع توان راکتیو مرتبط بوده و مولدهای پراکنده نقش
چندانی در آن نداشته و تهدید خاصی برای آنها نمیباشند.

 پایداری فركانسي :پایداری فرکانسی نیز عمدتاً در حالت کمبود تولید ناشی از ایزوله شدن شبکه توزیع به همراه مولدهای
پراکنده ایجاد میشود و در صورتی قابل توجه خواهد بود که بخواهیم عملکرد ایزوله از شبکه را برای
مولدهای پراکنده بررسی نمائیم.
 پایداری اغتشاش كوچك توان -زاویه :15
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پایداری اغتشاش کوچك توان-زاویه نیز عمدتاً با میرائی نوسانات روتور مولدها مرتبط میباشد و از آنجائیکه
مقاومت اهمی خطوط در شبکههای توزیع نسبتاً بزرگ است و همچنین عدم وجود سیستمهای تحریك
خیلی سریع (مانند سیستم تحریك استاتیك) در مولدهای پراکنده ،میرائی نوسانات تهدید و یا الزام خیلی
مهمی برای اتصال اینگونه مولدها به شبکه توزیع قلمداد نمیشود.
 پایداری گذرای توان -زاویه :پایداری زاویه ای روتور توانایی ماشینهای به هم پیوسته سنکرون یك سیستم قدرت است که در حالت
سنکرون با یکدیگر باقی بمانند .مساله پایداری در این حالت شامل مطالعه نوسانهای الکترو مکانیکی است
که به طور ذاتی در سیستم قدرت وجود دارد .عامل مهم در این مساله نحوه رفتار توان خروجی ماشینهای
سنکرون در مقابل نوسانهای روتور است.
 دورههای زماني روند تغییرات انرژی جنبشي در پایداری گذرا :در پدیده پایداری گذرا برای روند تغییرات انرژی جنبشی ژنراتور بطور کلی سه دوره متمایز و اصلی بشرح
زیر را میتوان در نظر گرفت.
 دوره ماندگار پیش از اختالل ): (Pre Faultدر این دوره کلیه کمیات الکتریکی و مکانیکی مانند توان الکتریکی خروجی ژنراتور ،سرعت مکانیکی ،انرژی
جنبشی و زاویه بار روتور همگی دارای مقادیر ثابتی هستند .همچنین ،توان الکتریکی خروجی ژنراتور با
توان مکانیکی توربین برابر بوده و توان شتاب دهنده ژنراتور صفر میباشد .در این دوره بعلت صفر بودن
توان شتاب دهنده ،کلیه کمیات در حالت ماندگار ثابت باقی میمانند .در این دوره منحنی انتقال توان
ژنراتور به منحنی  P-δقبل از خطا معروف میباشد.
 دوره حین اختالل (: )During faultدر این دوره بعلت وقوع اختالل توازن بین توان الکتریکی خروجی ژنراتور و توان مکانیکی توربین بهم خورده
و لذا روتور ژنراتور تحت تأثیر توان شتاب دهندهای قرار میگیرد و به همین دلیل سرعت مکانیکی( 𝑚𝜔)،
انرژی جنبشی) (Wو زاویه روتور ( )δهمگی دچار تغییرات میگردند .در این دوره بعلت تغییر ساختار
شبکه ،منحنی انتقال توان الکتریکی ژنراتور به شبکه متفاوت از حالت قبل از اختالل خواهد بود و عمدتاً
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کوچکتر میشود .در این دوره انرژی جنبشی مجموعه توربین -ژنراتور نسبت به حالت سنکرون ،تحت تأثیر
توان شتاب دهنده افزایش و یا کاهش مییابد.
 دوره پس از اختالل (: )Post faultدر این دوره با عملکرد سیستم حفاظتی اختالل از شبکه برطرف گردیده و منحنی انتقال توان (𝛿 )𝑃 −
ژنراتور به شبکه دارای شکل جدیدی میگردد .البته در بعضی شرایط ممکن است این دوره دقیقاً مشابه
همان دوره ماندگار قبل از اختالل باشد .در این دوره روند تغییرات انرژی جنبشی توربین-ژنراتور عموماً
عکس دوره حین اختالل میباشد ،یعنی اگر ژنراتور در دوره حین اختالل انرژی جذب نموده است در این
دوره انرژی از دست میدهد.
 زمان بحراني رفع خطا :برای نشان دادن درجه پایداری شبکه و ژنراتورها نسبت به یك اختالل معین ،میتوان از شاخص حداکثر
زمان تحمل خطا استفاده نمود .حداکثر زمان تحمل خطا برابر زمان بحرانی رفع خطا ( )CCTمیباشد و
برابر با حداکثر زمانی است که رفع خطا را میتوان به تأخیر انداخت با شرط اینکه ژنراتورها پایدار باقی
بمانند .واضح است که هر چه مقدار این زمان بیشتر باشد درجه پایداری ژنراتورها بزرگتر خواهد بود.
 امپدانس انتقالي :امپدانس معادلی که بدون انشعاب میانی مولد پراکنده را مستقیماً به شین بینهایت در شبکه متصل
مینماید ،به عنوان امپدانس انتقالی مولد پراکنده تا شین بینهایت تعریف میشود .امپدانس انتقال یك
مفهوم کلی است که راکتانس انتقال حالت خاصی از آن است که در آن از مقاومت اهمی خطوط و یا
ترانسفورماتورها صرفنظر میشود.

 توان انتقالي مولد پراكنده :توان تولیدی ژنراتور که به زاویه روتور ( ( ) P(δوابسته است.
سنكرونكردن :
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

سنکرون کردن به عمل تطابق دامنة ولتاژ ،زاویة فاز و فرکانس بین شبکة برق و مولد مقیاس کوچك در
محدوده مجاز ،قبل از اتصال مولد مقیاس کوچك به شبکه گفته میشود.
 جزیره شدن ناخواسته :جزیرهای شدن ناخواسته به قطع ارتباط و قطع تغذیه مجموعهای از شبکه برق با شبکه سراسری و تغذیه
این بخش از شبکه برق توسط منابع تولید پراکنده اطالق میشود که به دلیل از دست رفتن توان یا به دلیل
از دست رفتن خطوط ارتباطی ایجاد میشود .باید توجه داشته شود که تغذیه بار محلی توسط منبع تولید
پراکنده (نیروگاههای خود تأمین) در صورت قطع ارتباط با شبکه سراسری ،جزیره شدن محسوب نمیشود.
 -5-5-2تعاریف مربوط به مطالعات كیفیت توان :
 تنظیم ولتاژ :تنظیم ولتاژ توانایی سیستم برای تولید یك ولتاژ ثابت را در محدودهای از بار نشان میدهد .مسئولیت تنظیم
ولتاژ در شبکه برق برعهده بهرهبردار شبکه است بنابراین ،منابع تولید پراکنده در هنگام بهرهبرداری موازی
با شبکه مجاز به تنظیم ولتاژ فعال در نقاط مختلف فیدر نیستند.
 فلیكر :فلیکر یکی از پدیدههای کیفیت توان میباشد که غالباً با تغییرات قابل توجه در نور خروجی از چراغهای
تابان در ارتباط است که به وسیلة تغییرات ناچیز در سطوح ولتاژ ایجاد میشود .علت اصلی به وجود آمدن
فلیکر مخصوصاً برای المپهای التهابی ،نوسانات ولتاژ متناوب تغذیه المپ است.
فرورزنانس:فرورزنانس یك پدیده تشدید غیر خطی است که میتواند شبکه را تحت تأثیر قرار دهد .این پدیده میتواند
در یك مدار الکتریکی که حداقل شامل یك اندوکتانس غیر خطی فرومغناطیسی ،یك خازن و یك منبع
ولتاژ سینوسی باشد رخ دهد.
 -6-5-2تعاریف مربوط به مطالعات هماهنگي حفاظتي :
 -هماهنگي حفاظتي
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

هماهنگی حفاظتی به عملکرد به موقع و صحیح تجهیزات حفاظتی(رله های جریانی) پیش بینی شده در
مکانهای مناسب برای حفاظت از شبکه توزیع به هنگام وقوع خطا گفته میشود بطوریکه توالی عملکرد
رلههای جریانی موجود رعایت شود .اصلی ترین تجهیز حفاظتی پیش بینی شده رلهها میباشند .رلهها به
هنگام وقوع خطا دو نقش میپذیرند :اصلی و پشتیبان
رله اصلی ،نزدیكترین رله به محل وقوع خطا و اولین رلهای است که مسئولیت قطع جریان خطای تزریقی
به محل وقوع خطا را به عهده دارد و رله پشتیبان رلهای است که در صورتیکه رله اصلی به هر دلیلی عمل
نکند با رعایت ( CTIفاصله زمانی هماهنگی) مسئولیت قطع جریان خطا را بر عهده دارد .با وجود سیستم
تولید پراکنده و ایجاد شبکه های از دو سو تغذیه رله هائی که در طرفین خطا قرار می گیرند در نقش اصلی
بوده و رله هائی که در طرفین دو رله اصلی وجود دارند در نقش رله پشتیبان رلههای اصلی قرار می گیرند.
 تجهیزات حفاظتيتجهیزات حفاظتی جانبی ،در برگیرنده کلیه تجهیزاتی هستند که برای حفاظت شبکه یا منابع تولید پراکنده
مورد نیاز هستند .به طورکلی تجهیزات حفاظتی جانبی را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد.
دسته اول شامل تجهیزاتی است که برای حفاظت شبکه توزیع در برابر تأثیرات ناشی از حضور  DGدر
شبکه به کار میروند .این تجهیزات معموالً در نقطه اتصال مشترک ( )PCCو یا در بریکر فیدر اصلی عمل
میکنند .دسته دوم دربرگیرنده تجهیزات حفاظت خود ژنراتور است که به منظور حفاظت خود ژنراتور مورد
استفاده قرار میگیرند.

 جهت مستقیم و معكوس رلهدر شبکه های فوق بدلیل استفاده از رله های جهتی الزم است جهت عملکرد مستقیم و معکوس رله ها
مشخص گردد .بطور قراردادی جهت جریانی که از شبکه به محل وقوع خطا وارد میشود جهت اصلی و
جهت جریانی که از  DGبه محل وقوع خطا میرسد جهت معکوس قرار داده می شود.
 -فاصله زماني هماهنگي
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

فاصله زمانی بین عملکرد رله اصلی و رلههای پشتیبان
 انواع رلههاجدول ( : )3-1شماره رلهها مطابق استاندارد ANCI/IEEE
عملکرد

شماره رله

عملکرد

شماره رله

رله تعادل ولتاژ یا از دست رفتن تغذیه

60

رله تأخیر زمانی وصل یا شروع به کار

2

رله زمینشدن میدان

64F

رله دیستانس

21

رله اضافه ولتاژ زمین ژنراتور

64B

رله ولت بر هرتز

24

حفاظت  %111زمینشدن استاتور با تزریق
فرکانس پایین

64S

رله سنکرون چك

25

رله اضافهجریان جهتدار AC

67

رله افت ولتاژ

27

رله خروج از گام

68

رله افت ولتاژ هارمونیك سوم نوترال

27TN

رله آالرم

74

رله توان معکوس یا توان جهتدار

32

رله اضافه جریان DC

76

رله افت جریان یا افت توان

37

رله اندازهگیری زاویه فاز

78

رله حذف تحریك (از دست رفتن تحریك)

40

رله فرکانسی

81

رله اضافه جریان توالی منفی

46

رله نرخ تغییرات فرکانس

81R

رله اضافه ولتاژ توالی منفی

47

کنترل انتخابی اتوماتیك یا رله انتقالی

83

رله حرارتی ماشین یا ترانسفورماتور

49

رله حامل یا سیم پایلوت

85

رله اضافه جریان آنی

50

رله قفل ()lock out

86

رله دیفرانسیلی قطع فاز

50DT

رله دیفرانسیل

87

تحریك غیرعمدی

50/27

رله کمکی تریپ

94

رله خرابی بریکر فاز

50BF

رله اضافه ولتاژ

59

رله اضافه جریان معکوس زمانی AC

51

تمامی رلههای موجود در جدول  3-1به طور مفصل در گزارش تجهیزات جانبی و گزارش تجهیزات حفاظتی
معرفی شدهاند.
 -7-5-2تعاریف مربوط به مطالعات سیستم زمین :
 زمین (ارت):رسانندگی جرم زمین در صورتی که پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر
در نظر گرفته شود ،را زمین (ارت) مینامند.
 الكترود زمین (الكترو ارت):21
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

رسانا یا گروهی از رساناهای متصل به هم که اتصال الکتریکی به زمین را فراهم میکنند
 -سیستم اتصال به زمین (ارتینگ):

یك یا چند الکترود همراه با سیمهای زمین را که قابلیت اتصال به ترمینال اصلی داشته باشند ،سیستم
اتصال به زمین (ارتینگ) مینامند.
 انواع سیستمهای زمیناستاندارد بینالمللی  IEC 60364نحوه زمین کردن سیستم قدرت و تجهیزات را به سه دسته تقسیمبندی
میکند :سیستمهای  ،TNسیستمهای  TTو سیستمهای  .ITکه در این سیستمها حرف اول نشاندهنده
نحوه اتصال بین تجهیزات تأمینکننده توان و زمین (ژنراتور یا ترانسفورماتور) است :
 : Tنشاندهنده اتصال مستقیم یك نقطه با زمین است.
 : Iهیچ نقطهای از سیییسییتم یا تجهیزات به طور مسییتقیم به زمین متصییل نیسییت (ایزوله) مگر با یك
امپدانس بزرگ.
حرف دوم نشاندهنده نحوه اتصال تجهیزات الکتریکی تغذیه شونده و زمین است :
 : Tاتصال مستقیم یك نقطه از تجهیزات تغذیه شونده با زمین (چاه ارت جداگانه)
 : Nاتصال مستقیم به سیم نوترال شبکه در محل نصب تجهیز
سیستمهای :TN
در سییسیتمهای زمین  TNیك نقطه از ژنراتور یا ترانسفورماتور به زمین متصل میشود که معموالً نقطه
سیتاره یك سیستم سهفاز می باشد .بدنه تجهیزات الکتریکی از طریق اتصال زمین ترانسفورماتور به زمین
متصل میشود.

شکل ( : )5-1سیستم زمین TN
21
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

متصیل کردن قسیمتهای فلزی در معرض برقدار شدن تجهیز به زمین را زمین حفاظتی( )PEمینامند و
هادی که به منظور مورد استفاده قرار میگیرد هادی حفاظتی نامیده می شود .و هادی که به نقطه ستاره
یك سییمپیچ در یك سییستم سهفاز متصل می شود و یا جریان برگشتی را در یك سیستم تکفاز از خود
عبور میدهد ،زمین الکتریکی یا نوترال ( )Nنامیده میشییود .سیییسییتمهای  TNبه چند دسییته تقسیییم
میشوند :
 : TN-Sدر این سییسیتم زمین حفاظتی و نوترال ،هادیهای جداگانهای هستند که تنها در نزدیکی منبع
به یکدیگر متصل میشوند.
 : TN-Cدر این سیستم یك هادی ( )PENهم نقش هادی حفاظتی را بر عهده دارد و هم نقش نوترال.
 : TN-C-Sدر این سیستم از محل ترانسفورماتور تا محل مشترک از یك هادی مشترک ( )PENجهت
هادی حفاظتی و هادی نوترال استفاده میشود اما در محل استقرار تجهیزات الکتریکی ،هادی حفاظتی و
هادی نوترال از هم جدا میشوند.

c

b

شكل ( )a : )6-2شبكه زمین  )b TN-Sشبكه زمین TN-C

a
 )cشبكه زمین TN-C-S

سیستمهای : TT
در یك سییسیتم زمین  ،TTاتصال زمین حفاظتی تجهیزات مشترکین از طریق اتصال زمین محلی (چاه
ارت جداگانه) فراهم میشییود که مسییتقل از هرگونه اتصییال زمین در محل ژنراتور میباشیید .مزیت عمده
سییستمهای  ،TTمصون بودن آن از هرگونه نویز و اغتشاش فرکانس باال و فرکانس پایین که میتواند در
اثر عملکرد تجهیزات متصل به نوترال به وجود آید ،است.
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

شکل ( : )7-1سیستم زمین TT

سیستمهای :IT
در یك سییسیتم  ،ITشبکه توزیع هیچ گونه اتصالی به زمین ندارد یا تنها از طریق یك امپدانس بزرگ به
زمین متصیل میشیود .در چنین سییسیتمی ،از یك تجهیز جهت مونیتورینگ وضعیت عایقی سیستم به
منظور مونیتور کردن امپدانس استفاده میشود .معموالً به دلیل امنیت پایین این نوع سیستمها ،از چنین
سیستمی خیلی کم استفاده میشود.

شكل ( : )8-2سیستم زمین IT
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شرکت توانیر

فصل دوم
دادههاي مورد نياز
و نحوه جمعآوري آنها
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

 -2-1مقدمه
در این فصییل نخسییت به معرفی دادههای مورد نیاز تجهیزات مورد اسییتفاده در طرح اتصییال منبع تولید
پراکنده به شبکه پرداخته میشود و سپس نحوه جمعآوری این اطالعات و مراجع مربوطه بیان میگردد.

 -1-1دادههای مورد نیاز
 -2 –1-1ژنراتورها :
جدول ( : )4-1دادههای مورد نیاز ژنراتور

داده مورد نیاز ژنراتور

پخش
بار

























ولتاژ تحریك ماکزیمم به ولتاژ تحریك
نامی





منحنی مغناطیسی







توان نامی ژنراتور
ولتاژ نامی ژنراتور




اتصال پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا
کوتاه

نسبت مقاومت به راکتانس زیرگذر ژنراتور
ضریب قدرت نامی ژنراتور



امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر
آرایش سیم پیچی



نحوه اتصال نقطه نول به زمین
ثابت اینرسی مولد پراکنده و محرک اولیه
مقاومت اهمی آرمیچر
راکتانس سنکرون












راکتانس کندگذر
راکتانس تندگذر
راکتانس اشباع شده
قطب صاف و یا برجسته



ثابت زمانی مدار باز تحریك

پارامترهای سیستم تحریك
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

 -1-1-1فیدرهای عمومي و اختصاصي :
جدول ( : )5-2دادههای مورد نیاز فیدرهای عمومی و اختصاصی

دادههای مورد نیاز
نوع خط
مقاومت خط
راکتانس خط
طول خط
ولتاژ نامی
منحنی بار سالیانه
∗ Req
Zeq

پخش
بار

اتصال
کوتاه






































































امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر
سوسپتانس

پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا



*  :نسبت مقاومت معادل به امپدانس معادل شبکة باالدست در نقطه اتصال فیدر
 -9 –1-1ترانسفورماتورهای عمومي و اختصاصي و پست باالدست :
جدول ( : )6-2دادههای مورد نیاز ترانسفورماتورهای عمومی و اختصاصی و پست باالدست

داده مورد نیاز
توان نامی ترانسفورماتور
تپ ترانسفورماتور پست باالدست DG

امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور
نسبت تبدیل نامی

پخش
بار

اتصال
کوتاه













امپدانسهای توالی مثبت و منفی و صفر
نوع سیمبندی و گروه برداری
منحنی اشباع (در صورت وجود)

پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا

















جریان و تلفات بیباری
تلفات بار در جریان نامی
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ویرایش :اول

شرکت توانیر

 -4-1-1بارهای موجود در شبكه مورد مطالعه :
جدول ( : )7-2دادههای مورد نیاز بارهای موجود در شبکه مورد مطالعه

داده مورد نیاز

پخش
بار

اتصال
کوتاه

پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا

نوع مصرف (خانگی ،تجاری ،صنعتی و
)....













ضریب توان





































) Pو  )Qیا ( Rو )X
ضریب بار
ضریب همزمانی
مختصات جغرافیایی بر حسب ()x,y
-5-1-1كلیدهای قدرت

جدول ( : )8-2دادههای مورد نیاز کلیدهای قدرت

داده مورد نیاز کلیدهای قدرت

اتصال پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا
کوتاه

پخش
بار




جریان نامی
ولتاژ نامی






جریان قطع (قدرت قطع)




زمان عملکرد
ولتاژ حالت گذرا ()TRV












 -6-1-1تجهیزات حفاظتي
جدول ( : )9-2دادههای مورد نیاز تجهیزات حفاظتی

داده مورد نیاز تجهیزات حفاظتی

اتصال
کوتاه

پخش
بار






مشخصات فنی رلهها
توابع حفاظتی موجود
محدوده تنظیمات
مقادیر نامی CTها و PTها
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کالس دقت CTها و PTها





 -7-1-1تجهیزات اندازهگیری
جدول ( : )11-2دادههای مورد نیاز تجهیزات اندازهگیری

داده مورد نیاز تجهیزات حفاظتی

اتصال
کوتاه

پخش
بار




محدوده اندازهگیری
کالس دقت

پایداری کیفیت هماهنگی سیستم
توان حفاظتی زمین
گذرا










 -8-1-1سایر دادههای فني شبكه :
 اطالعات پایه ی پخش بار نظیر نقشه کامل شبکهی مورد مطالعه در محیط نرم افزارهایی چون  GISو
 Autocadبه همراه طول فیدرها به صورت جزء به جزء و جنس و سطح مقطع فیدرها در هر قسمت
از خط میباشد( .چنانچه در مورد خطوط توزیع چه به صورت هوایی و چه به صورت کابل عموماً
اطالعات اتصال کوتاه نظیر امپدانسهای مولفه صفر و منفی در دسترس نباشد ضرایب متفاوتی که در
مراجع معرفی شدهاند قابل استفاده میباشند)
 مانورهای قابل انجام با فیدری که  DGبر روی آن نصب می گردد.
 دیاگرام تك خطی پست باال دست به همراه تمامی تجهیزات منصوبه آن نظیر ترانسفورماتورهای قدرت
و خازنها و ترانسفورماتور زمین و ....
 سطح اتصال کوتاه پست باال دست (تکفاز و سه فاز) در هر دو سطح ولتاژ دو سر ترانسفورماتور قدرت
پست باال دست
 آمار دقیق تعداد ،ظرفیت و محل  DGهای نصب شده (یا در حال نصب) در شبکه مورد مطالعه
 هارمونیك تزریقی از شبکه باالدست
 تنظیمات و نوع منحنی رلههای اضافه جریان و اتصال زمین در پست باالدست
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 -9-1نحوه جمعآوری دادههای مورد نیاز
به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز بایستی به مرجع مربوطه مراجعه شود ،در این بخش به معرفی
مراجع ذیربط و دادههایی که در اختیار آنها است میپردازیم .اولین مرجع برای دریافت اطالعات شرکت
توزیع مربوطه است ،شرکت توزیع اطالعات زیر را در اختیار دارد :
 اطالعات شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف
 اطالعات مربوط به پستهای هوایی و زمینی
 اطالعات میزان مصرف و دیماند مشترکین
 مشخصات منابع تولید پراکندهای که در شبکه فشار ضعیف و یا فشار متوسط نصب شدهاند
دومین مرجع شرکت برق منطقهای است ،از این شرکت میتوان دادههای زیر را دریافت نمود.
 بار فیدرها
 مشخصات ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال
 مشخصات شبکه فوق توزیع و انتقال
 مشخصات پست فوق توزیع و تنظیمات حفاظتی آن
 مشخصات منابع تولید پراکندهای که در شبکه فوق توزیع نصب شدهاند
سومین مرجع برای جمعآوری اطالعات ،سازندگان تجهیزات الکتریکی هستند .مشخصات منابع تولید
پراکنده و کلیه تجهیزاتی که در پست اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرند (مانند ترانسفورماتورها ،کلیدها،
تجهیزات اندازهگیری و حفاظتی و فیدرهای اختصاصی) میبایست توسط شرکتهای سازنده این تجهیزات
در اختیار مالك تولید پراکنده قرار بگیرد.
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فصل سوم
مطالعات پخش بار
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 -2-9مقدمه
تحلیل یك شبکهی قدرت شامل مطالعهی آن در شرایط بهرهبرداری نرمال و پایدار (تحلیل پخش بار) و
همچنین مطالعه آن در شرایط اتصالکوتاه (تحلیل اتصال کوتاه) میباشد .مطالعه پخشبار به محاسبه
کمیتهای الکتریکی سیستم قدرت در حالت ماندگار به ازای بارهای مشخص و معلوم میپردازد .این
کمیتها شامل ولتاژ شینهها ،توانهای اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتورها و توانهای اکتیو و راکتیو جاری در
خطوط انتقال و فیدرهای توزیع میباشد .بنابراین به طور خالصه میتوان گفت که محاسبات پخشبار بطور
کلی حل یك سیستم قدرت در حالت ماندگار است .تقریبا در همه موضوعات مربوط به توسعه ،بهرهبرداری
و مدیریت شبکههای قدرت از قبیل کاهش تلفات ،کنترل ولتاژ ،برنامهریزی توان راکتیو ،خازنگذاری،
تحلیل امنیت و  ...پخشبار جزء اولویتهای اصلی میباشد.
ماهیت غیر خطی معادالت مربوط به محاسبات اتصالکوتاه در شبکههای توزیع و گستردگی و تنوع زیاد
تجهیزات به کار رفته در این شبکهها از یك طرف و لزوم تصمیمگیری سریع و صحیح در هنگام بهرهبرداری
از طرف دیگر موجب شده است که برای انجام مطالعات اتصال کوتاه نیازمند استفاده از نرمافزار باشیم .در
این راهنما برای حفظ جنبه كاربردی راهنمای ارائه شده نحوه انجام مطالعات در نرمافزار
 DIgSILENTتوضیح داده شده است( .شایان ذكر است استفاده از نرمافزار مذكور الزامي نیست
و ميتوان از هر نرمافزار مورد تایید دیگر استفاده نمود)

 -1-9هدف
هدف اصلی از مطالعات پخش بار محاسبه ولتاژ شینهها و جریان خطوط است.

 -9-9انجام محاسبات پخش بار به وسیله نرمافزار
ماهیت غیر خطی معادالت مربوط به محاسبات پخشبار در شبکههای توزیع و گستردگی و تنوع زیاد
تجهیزات به کار رفته در این شبکهها از یك طرف و لزوم تصمیمگیری سریع و صحیح در هنگام بهرهبرداری
از طرف دیگر موجب شده است که برای انجام مطالعات پخشبار و به طور کلی تمامی مطالعات سیستم
نیازمند استفاده از نرمافزار باشیم .استفاده از یك نرمافزار جهت حل یك مسئله پخش بار شامل مراحل زیر
میباشد:
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 -2-9-9جمع آوری اطالعات
نحوه جمعآوری اطالعات در بخش  3-2توضیح داده شده است.
 -1-9-9مدلسازی
 نحوه مدلسازی اجزای مختلف شبكه :در این قسمت به صورت گام به گام نحوه مدلسازی تجهیزات برای اتصال کوتاه را توضیح خواهیم داد.
تجهیزات را به ماشین ٬ترانسفورماتور ٬خط ٬شین بینهایت که در ادامه به صورت توضیح داده میشود.
الف) ژنراتور سنكرون
ژنراتور سنکرون برای محاسبات پخشبار باید به صورت منبع توان اکتیو و راکتیو در سه مولفه مثبت و
منفی و صفر به شکل زیر مدلسازی گردد :
برای مثال در نرمافزار  DIgSILENTدادههای پایهی ژنراتور به صورت زیر مدل میشود ،که شامل توان
ظاهری (بر حسب  ،)MVAولتاژ نامی ،ضریب توان و اتصال آن (برای مثال ستاره) میباشد.

شکل ( : )1-3دادههای پایهی ژنراتور سنکرون برای محاسبات پخش بار

دیگر دادههای مورد نیاز مربوط به توان اکتیو و راکتیو نامی ژنراتور و همچنین محدودیتهای تولید توان
اکتیو و راکتیو ژنراتور میباشد ،در نرمافزار  DIgSILENTاین دادهها ژنراتور به صورت زیر مدل میشود:
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شکل ( : )2-3توان تولیدی اکتیو و راکتیو ژنراتور و محدودیتهای آن

همان طور که در شکل  2-3دیده می شود ژنراتور به صورت ضریب قدرت ثابت مدل میگردد که در شکل
با انتخاب گزینه  Power Factorمشخص شده است.
موارد مربوط به تولید پراکنده در شکل  2-3به صورت زیر است:
 گزینه  Reference Machineمربوط به زمانی است که تولید پراکنده فقط بار محلی را تغذیه میکند،زمانی انتخاب میشود که ژنراتور مرجع (اسلك) باشد.
 توان اکتیو ( )Active powerتولیدی ژنراتور بر اساس مقدار خروجی حقیقی موتور محرک ژنراتور کهدر برگه مشخصات موتور آمده است مشخص میگردد.

33

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

 ضریب قدرت ( )power factorعموما در محدوده  1885تا  1895انتخاب میگردد که در صورت وجودمحدودیت ولتاژی در شینههای فشار ضعیف پست تولید پراکنده ضریب قدرت بر اساس اضافه ولتاژ یا افت
ولتاژ تنظیم میگردد.
 ماکزیمم و مینیمم توان راکتیو ( )Reactive power operation limitsدر شکل  2-3بر اساستوان اکتیو و ضریب قدرت وارد شده در شکل  2-3و ظرفیت نامی ژنراتور در شکل  1-3به صورت خودکار
محاسبه شده و نیازی به وارد نمودن توسط کاربر نمیباشد.
برای مطالعات پخش بار به مقادیر 𝐪 𝐗 و 𝐝 𝐗 نیز نیاز است که این اطالعات به صورت شکل  3-3وارد
میشود.

شکل ( : )3-3راکتانس طولی و عرضی ژنراتور

ب) ترانسفورماتور :
برای مدلسازی ترانسفورماتورهای قدرت چه ترانسفورماتورهای پست تولید پراکنده و چه ترانسفورماتورهای
پست باالدست  DGپس از مشخص شدن سطح ولتاژ ترانسفوماتورها و شرکت سازنده باید تمامی اطالعات
ترانسفورماتور را در نرمافزار مورد نظر وارد کرد .برای مثال  Uk%و مقدار تلفات سیم پیچی و گروه برداری
ترانسفورماتور  1000KVAایران -ترانسفو طبق شکل زیر وارد نرم افزار  DIgSILENTشده است.
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شکل ( : )4-3اطالعات ترانسفورماتور

عالوه بر این اطالعات ،دادههای مربوط به تپ ترانسفورماتور نیز به صورت شکل  5-3در نرمافزار وارد
میشود:

شکل ( : )5-3دادههای تپ ترانسفورماتور
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ج) كابل
کابلها و خطوط ارتباطی بین پست تولید پراکنده و شبکه را با داشتن اطالعات مربوط به خط یا کابل مورد نظر
در فیدر خاص مربوطه مدل میکنیم.
در شکل زیر اطالعات خط هوایی  minkبا سطح مقطه  71وارد نرم افزار  DIgSILENTشده است

شکل ( : )6-3اطالعات خط و کابل

باید به این نکته توجه داشت که اصلیترین پارامتر خط در محاسبات پخشبار امپدانس کل آن میباشد .همانطور
که از شکل باال مشخص است واحد امپدانس خط اهم بر کیلومتر است ،در نتیجه باید طول خطوط نیز مشخص
باشد و همچنین تعداد خطوط موازی نیز در این قسمت وارد میشود:

شکل ( : )7-3دادهی طول و تعداد خطوط موازی
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در ضمن در شکل  6-3رزیستانس و راکتانس مولفه صفر خط صفر وارد شده است ٬اما باید برای خطوط
و کابلها با در نظر گرفتن اثر سیم نوترال از رابطه زیر استفاده کرد :
𝐋 𝐱)𝟎 𝐗 𝐨𝐥 ≈ (𝟑, 𝟓 … 𝟒.

,

𝐥𝐚𝐫𝐭𝐮𝐞𝐧 𝐑 𝐑 𝐨𝐥 = 𝐑 𝐋 + 𝟑.

برای آشنایی بیشتر با محدوده مقادیر امپدانس مولفه صفر و مقایسه با مقادیر امپدانس مؤلفه مثبت کابلها،
مقادیر مربوطه برای چند نمونه کابل با اقتباس از  IEC 60909در جدول ( )1-3آورده شده است.
جدول ( : )1-3نمونهای از مشخصات کابلهای ولتاژ باال و ولتاژ پایین (مرجع )IEC 60909

اما از خازن خطوط هوایی در شبکه توزیع به علت استفاده از مدل خط کوتاه صرف نظر می شود .ولی در
مورد کابلها با توجه به نوع ساختار کابل سه رابطه می توان برای آن در نظر گرفت.
با توجه به شکل  8-3سه نوع ساختار می توان برای کابلها در نظر گرفت :
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c ) single-core cable

b ) SL and H type cable
شکل ( : )8-3سه نوع ساختار برای کابل

a ) Belted cable

در کابلهای نوع  beltedخازن خط همانند خطوط بلند هوایی از رابطه زیر محاسبه می شود:
𝒈𝑪𝟑 𝑪𝐛 = 𝑪𝑬 +
در کابلهای نوع  slو تك هستهای و  hochstadterخازنی بین هادیها وجود نداشته و خازن کل کابل برابرست
با فقط خازن بین کابل و زمین .برای مثال در جدول  2-3مولفه مثبت خازن کابل مسی یا آلومینیمی نوع
 Hبا غالف و زره نمایش داده شده است .در جدول  2-3پارامتر  Cبیانگر مؤلفه مثبت ظرفیت خازنی خط
در هر کیلومتر است
جدول ( : )2-3ظرفیت خازنی در سیستم مؤلفه مثبت برای یك نمونه کابل () hochstadtercable

)C (μF/km
 33کیلوولت

 21کیلوولت

سطح مقطع کابل

-

1/212

3 × 25

-

1/222

3 × 35

1/231

1/247

3 × 51

1/251

1/279

3 × 71

1/281

1/312

3 × 95

1/311

1/342

3 × 121

1/331

1/369

3 × 151

1/361

1/412

3 × 185

1/411

1/447

3 × 241

1/431

1/489

3 × 311

38

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

در نهایت باید خازن مولفه صفر کابل را نیز در داخل تایپ کابل نرمافزار وارد کرد که در این زمینه نیز
مراجع مختلف از روشهای متفاوتی استفاده کردهاند.

شکل ( : )9-3اطالعات مربوط به سوسپتانس و کنداکتانس

در مورد کابلها عالوه بر داده های فوق باید حد ماکزیمم تحمل جریان کوتاه مدت کابل نیز در برگه اتصال
کوتاه آن وارد گردد ٬برای مثال در جدول  3-3حد مجاز جریان قابل تحمل کابلهای مختلف ارائه گشته
است.
جدول ( : )3-3جریان اتصال کوتاه برای کابلهای گوناگون

فلز رسانا دما ( )°Cجریان اتصال كوتاه ()A

نوع عایق
 2تا  kv 9و تا 𝒎𝒎𝟐 922
PVC
بیشتر از 𝒎𝒎𝟐 922

مس

آلومینیوم 72-252
مس

72-292

آلومینیوم 72-292
مس

 XPLEو EPR

72-252

32-122

آلومینیوم 32-152

𝟐𝟏𝟏𝟎 × 𝐒𝐓 −𝟏/
𝟐−𝟏/

𝐓𝐒 × 𝟏𝟕

𝟐𝟗𝟔 × 𝐒𝐓 −𝟏/
𝟐−𝟏/

𝐓𝐒 × 𝟐𝟔

𝟐𝟏𝟒𝟒 × 𝐒𝐓 −𝟏/
𝟐−𝟏/

𝐓𝐒 × 𝟐𝟗

در جدول  T 2-3مدت زمان اتصال کوتاه و  Sسطح مقطع هادی میباشد .با توجه به این جدول با فرض
آنکه حداکثر دمای قابل تحمل کابل

XLPE

 81الی  91درجه و مدت زمان تحمل جریان  1ثانیه باشد

جریان اتصال کوتاه ماکزیمم برابر  21کیلو میشود.
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د) بار :
در محاسبات پخش بار مقدار توان اکتیو و راکتیو هر یك از بارهای شبکه نقش تعیینکنندهای دارد البته
در برخی موارد اطالعات سرفیدر به صورت جریان و ضریب توان موجود است که میبایست توسط روابط
مربوطه به توان اکتیو و توان راکتیو تبدیل گردد و سپس مقدار آن در نرمافزار مربوطه وارد شود:

شکل ( : )11-3دادههای مربوط به یك بار شبکه

همانگونه که از شکل باال مشخص است متعادل بودن و نامتعادل بودن بار نیز مشخص میگردد.
شایان ذکر است که در مطالعات پخش بار ،بارها را توان ثابت در نظر میگیریم.
 -9-9-9ورود دادهها به نرمافزار و تنظیم پارامترها و شرایط اولیه
بعد از تعیین دادههای مورد نیاز شبکه و مدلسازی اجزای شبکه برای محاسبات پخش بار ،کاربر باید اطالعات
مربوط به هر یك از تجهیزات شبکه را که در مدلسازی ترسیم نموده است بر اساس اطالعات جمعآوری
شده در قسمت  1-3-3در نرمافزار تنظیم نماید .بدین منظور در نرمافزار پس از استفاده از المان مورد نظر
شکل  11-3جداول مخصوصی برای ورود اطالعات طراحی شده است که کاربر بایستی با توجه به نوع
اطالعات درخواستی توسط نرمافزار برای هر تجهیز ،اطالعات را در نرمافزار تنظیم نماید.
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شکل ( : )11-3تعریف اولیهی یك المان

برای مثال در نرمافزار  DigSILENدو روش برای ورود دادهها به این نرمافزار وجود دارد.
 .1استفاده از کتابخانهی موجود در نرم افزار و یا تعریف شده توسط کاربر
 .2تعریف یك المان جدید بر اساس دادههای موجود

شکل ( : )12-3وارد کردن دادههای المان مورد نظر
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در شکل  12-3گزینه  Global typeجهت استفاده از انواع ژنراتورهای تعریف شده در خود نرمافزار
 DIgSILENTکه توسط سازندگان آن ایجاد شده است میباشد و گزینه  Project typeبه کاربر این
امکان را میدهد که خود بر اساس برگه مشخصات ژنراتور یك  typeتعریف نماید.
 -4-9-9اجرای برنامه
بعد از مدلسازی شبکه و انجام تنظیمات مناسب در نرمافزار ،بمنظور تحلیل شبکه برنامه اجرا میشود .در
این مرحله چنانچه شبکه به درستی مدلسازی شده باشد و اطالعات مربوط به تجهیزات و شبکه کامل و
بینقص در نرمافزار وارد شده باشند ،نرمافزار ،شبکه مدلسازی شده را تحلیل کرده و نتایج مورد درخواست
کاربر را ارئه مینماید .در صورت بروز مشکل در حین اجرای برنامه ،نرمافزار پیغام خطا میدهد که کاربر
باید بعد از بررسی و رفع خطا ،برنامه را دوباره اجرا نماید.
پیامهای خطایی که ممکن است در هنگام اجرای محاسبات پخش بار داده شود میتوانند یکی از انواع زیر
باشند:
 .1عدم رعایت محدودیتهای شبکه ،از جمله :محدودیت حرارتی ،محدودیت ظرفیت انتقال توان خطوط
شبکه ،محدودیت تولید توان راکتیو واحدهای تولیدی و ...
 .2پیام مربوط به همگرا نشدن پخش بار
... .3
سناریوهای اصلی پخش بار جهت مطالعات طرح اتصال شامل دو بخش اصلی به شرح زیر میباشد:
 -1بار فیدرها  :بار فیدرها در دو حالت ماکزیمم بدون DGو ماکزیمم در حضور  DGبررسی میگردد.
 -2مانورها  :تمام حالتهای مانوری بین فیدر نصب  DGو سایر فیدرها باید در مطالعات شبیهسازی در
نظر گرفته شود.
ترکیب دو بخش باال حاالت مختلفی را برای بهرهبرداری از شبکه ایجاد میکنند که برای مثال عبارتند از :
حالت اول  :پخش بار در حالت ماکزیمم بار بدون  DGو بدون مانور
حالت دوم  :پخش بار در حالت مینیمم بار در حضور  DGو بدون مانور
هر کدام از حالتهای فوق میبایست برای تمام مانورهای ممکن بررسی شود .یادآور میگردد مانورهای
ممکن و مجاز میبایست از شرکت برق استعالم گردد.
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 -5-9-9تحلیل نتایج
بعد از اجرای کامل برنامه ،نتایج مطالعات در اختیار کاربر قرار میگیرد که بایستی مورد تحلیل قرار گیرند.
نتایج دور از انتظار باید به دقت بررسی شده و دلیل غیر منطقی بودن آنها که ممکن است نشانة بروز خطا
در محاسبات باشد ،بررسی و مرتفع گردد .بعد از اینکه از درست بودن نتایج اطمینان حاصل شد ،بمنظور
بررسی سایر شرایط بهرهبرداری و سایر سناریوهای بهرهبرداری از شبکه ،میتوان برنامه را برای تحلیل سایر
شرایط بهرهبرداری و توپولوژیهای مختلف شبکه به کار گرفت.
در صورت اطمینان از صحت نتایج ،نتایج به دستآمده با مقادیر مجاز که در دستورالعمل اتصال مولدهای
تولید پراکنده ذکر شده است ،مقایسه میشوند .اگر نتایج درحدود مجاز قرار داشته باشد نصب منبع تولید
پراکنده از لحاظ مطالعات پخش بار بالمانع است .اما اگر نتایج خارج از حدود مجاز باشند نصب منبع تولید
پراکنده مجاز نمیباشد.
در صورتی که نتایج از حدود مجاز تجاوز کند .نتایج خارج از محدوده بررسی میشوند و اقدامات الزم از
قبیل تعویض تجهیزات ،تغییر طرح اتصال ،تغییر ظرفیت منبع تولید پراکنده و غیره جهت بر طرف شدن
مشکل پیشنهاد میگردد.
شایان ذکر است تصمیمگیری در مورد تغییرات الزم با هماهنگی مالك منبع تولید پراکنده و شرکت برق
مربوطه انجام میشود.
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فصل چهارم
مطالعات اتصال كوتاه
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 -2-4مقدمه
در کنار مزایایی که اتصال منابع تولید پراکنده به سیستم به همراه دارد ،این منابع ممکن است که تأثیرات
بالقوهای نیز بر بهرهبرداری ،حفاظت و کنترل سیستمهای توزیع و انتقال داشته باشند .احداث این ژنراتورها،
توزیع مجدد بار را به همراه خواهد داشت و همچنین در مواردی باعث افزایش جریان خطا و مشکالت اضافه
ولتاژ خواهد شد.
بنابراین ،یك الزام اساسی که اتصال آنها را به شبکه مجاز میکند برقراری هماهنگی مناسب بین طرحهای
حفاظتی ژنراتورهای مستقل تولید پراکنده و شرکتهای برق میباشد .در یك سیستم حفاظتی کارآمد و
هماهنگ ،خطا در کمترین زمان ممکن برطرف میشود و کمترین بخش از سیستم به دلیل وقوع خطا از
سیستم جدا میشود.
احداث  DGدر شبکه میتواند باعث به وجود آمدن مشکالت متعددی در زمینة عملکرد نادرست سیستم
حفاظتی شود .ناسازگاری بین  DGو سیستم حفاظتی عموماً مربوط به مسایل زیر میباشد:
 -1افزایش در جریانهای اتصالکوتاه
 -2کارایی وصل مجدد خط بعد از بروز خطا
 -3هماهنگی سیستم حفاظتی
با توجه به مطالب فوق ،انجام مطالعات اتصالکوتاه در شبکة توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با توجه
به آثار این منابع در شبکه ،بیش از پیش الزامی میباشد .در گزارش اتصال کوتاه هدف اصلی تعیین محدوده،
شرایییط و نیازمندییهای مطالعات اتصالکییوتاه جهت اتصیال  DGبه شبکیة توزیییع میباشد .بنابییراین،
ابتدا توضیحاتی در مورد نحوة انجام محاسبات اتصالکوتاه در سیستم قدرت ارائه میگردد و در بخشهای
بعدی راجع به چگونگی انجام این محاسبات در شبکههای توزیع با حضور منابع تولید پراکنده اشاره میگردد.
اتصالکوتاه در یك شبکه آثار سوء بسیار زیادی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 عبور جریان نسبتاً زیاد از عناصر مختلف شبکه ( خط ،ترانسفورماتور ،کلید و  ) ...و تولید گرمای زیاد ودر نتیجه وارد آمدن خسارت به تجهیزات و همچنین ایجاد نیروی الکترومغناطیسی و احتماالً خسارت
مکانیکی در صورت عدم طراحی صحیح
 افت بیش از حد ولتاژ شینهها و عدم امکان توانرسانی به مصرفکنندگان واحیاناً آسیب دیدن آنها امکان از دسترفتن پایداری ژنراتورها و سیستم قدرت ،به علت این که به واسطة افت ولتاژ ،ژنراتورها قادربه انتقال توان اکتیو تولیدی در درون خود نبوده و لذا انباشتگی توان و انرژی در ژنراتورها باعث افزایش
انرژی جنبشی آنها و در صورت عدم کنترل موجب ناپایداری و از دست رفتن سنکرونیزم آنها با شبکه گردد.
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با توجه به آثار سوء اتصالکوتاه که به بعضی از آنها در باال اشاره گردید و ضرورت حفاظت سیستم قدرت
در مقابل این جریانها و به منظور طراحی صحیح سیستم حفاظتی الزم است که محاسبات و مطالعات
اتصالکوتاه در یك شبکه به طور دقیق انجام شود.
در این راهنما برای حفظ جنبه كاربردی راهنمای ارائه شده نحوه انجام مطالعات در نرمافزار
 Digsilentتوضیح داده شده است.

 -1-4هدف
هدف از محاسبات اتصالکوتاه تعیین موارد زیر میباشد:
 -1تأثیر حرارتی جریانهای خطا بر روی اجزاء شبکه
 -2فشارهای مکانیکی بر روی اجزاء شبکه
 -3هماهنگی تجهیزات حفاظتی
 -4تعیین قدرت قطع مناسب برای کلیدهای قدرت
 -5چگونگی تأثیرگذاری وقوع اتصالکوتاه بر پایداری گذرای ژنراتورها

 -9-4انجام محاسبات اتصال كوتاه به وسیله نرمافزار
استفاده از یك نرمافزار جهت حل یك شبکة توزیع شامل مراحل زیر میباشد:
 -2-9-4جمع آوری اطالعات :
اولین مرحله برای انجام بررسی و مطالعات اتصالکوتاه بر روی یك شبکه ،جمعآوری اطالعات مورد نیاز
برای انجام مطالعات میباشد .به طور کلی ،اطالعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات اتصالکوتاه و شبیهسازی
شبکه به صورت زیر میباشد:
 مشخصات فنی تجهیزات ،ترانسفورماتورها ،خطوط شبکه و ... مشخصات تجهیزات قطعکننده و قدرت قطع آنها و سطح اتصالکوتاه شبکه فاصله نصب منبع تولید پراکنده از پست با استفاده از اطالعات GIS مقدار تپ ترانسفوماتورها اطالعات مربوط به ظرفیت و مشخصات فنی منبع تولید پراکنده و تجهیزات کنترل و حفاظت آن...
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نحوه جمعآوری این اطالعات در بخش  3-2آمده است.
اییین گام معموالً زمانبییرترین گام استفاده از ییك نیییرمافزار میباشد .این اطالعات به عنوان ورودی به
نرمافزار انجام مطالعات وارد میگردد.
 -1-9-4مدلسازی
در این مرحله از اطالعات جمعآوری شده در مرحله قبل برای بدست آوردن مدل مطلوب شبکه و تجهیزات
استفاده مینماییم .در اکثر نرمافزارهای مهندسی که در حال حاضر بهمنظور انجام مطالعات و تحلیل شبکه
مورد استفاده قرار میگیرند ،کاربر میتواند طرح تجهیزات و شبکه را به صورت شماتیك در نرمافزار رسم
کند و بدین ترتیب یك مدل از شبکه را به صورت دیاگرام در اختیار داشته باشد.
در صورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصال منبع تولید پراکنده وجود دارد ،مطالعات اتصالکوتاه
باید به ازای تمامی مانورهای ممکن انجام شود.
 نحوه مدلسازی اجزای مختلف شبكه :در این قسمت به صورت گام به گام نحوه مدلسازی تجهیزات برای اتصال کوتاه را توضیح خواهیم داد.
تجهیزات را به ماشین ٬ترانسفورماتور ٬خط ٬شین بی نهایت که در ادامه به صورت جزئی توضیح داده می
شود.
الف) ژنراتور سنكرون:
ژنراتور سنکرون برای محاسبات اتصال کوتاه باید به صورت منبع ولتاژ در سه مولفه مثبت و منفی و صفر
به شکل زیر مدلسازی گردد:

47

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

شکل ( : )1-4ژنراتور سنکرون برای محاسبات اتصال کوتاه

برای مثال در نرم افزار  DIgSILENTداده های اتصال کوتاه ژنراتور به شکل زیر مدل می شود :

شکل ( : )2-4دادههای اتصال کوتاه برای ژنراتور سنکرون

همان طور که در شکل  2-4دیده می شود مشاور باید طبق  data sheetژنراتور خریداری شده باید
تمامی داده های شکل باال را پر کند.
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البته با توجه به روش انتخابی اتصال کوتاه نظیر  IEC60909اطالعات در خواستی تغییر می کند .همان
طور که در شکل  3-4زیر نمایش داده شده است در روش  Xdsat 60909و نوع ماشین جهت محاسبه
جریان حالت پایدار ( ))IK(Steady Stateطبق نمودار شکل  4-4مورد نیاز می باشد.

شکل ( : )3-4برگه داده های اطالعات اتصال کوتاه طبق IEC60909

جریان اتصال کوتاه سه فاز

جریان اتصال کوتاه سه فاز

شکل ( : )4-4تعیین جریان حالت پایدار طبق  Xdsatو نوع ماشین
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ب) ترانسفورماتور :
مدلسازی ترانسفورماتور برای مطالعات اتصال کوتاه شبیه به مطالعات پخش بار است.
ج) كابل
مدلسازی کابل برای مطالعات اتصال کوتاه شبیه به مطالعات پخش بار است.
د) بریكرها و سكسیونرها :
در مورد کلیدها و سکسیونرها در مطالعات اتصال کوتاه فقط باید به این نکته توجه شود که کلید مورد نظر
قابلیت تحمل جریان اتصال کوتاه پیك را داشته باشد و بتواند جریان اتصال کوتاه برکینگ را قطع نماید.
بنابراین نیازی به وارد کردن داده های فنی این تجهیزات در نرم افزار نمی باشد ٬فقط کاربر باید از نوع
سکسیونر بودن یا بریکر بودن کلیدها مطلع بوده و میزان جریان قابل قطع کلید را بداند و نیازی به وارد
کردن این اطالعات در نرم افزار نمی باشد.
در نهایت با مدل کردن تمام تجهیزات با توجه به مشخصات فنی آنها باید با قرار دادن خطاها (متقارن-
نامتقارن) بر روی نقاط حساس و بحرانی شبکه مانند:
 پست تولید پراکنده(یعنی برای انتخاب کلیدهای داخل تولید پراکنده چه در حالت تك مولد و چه
در حالت چند مولدی)
 پست فوق توزیع باال دست
 DG های موجود بر روی فیدر مجاور
 مانورهای موجود بین فیدر نصب  DGو سایر فیدرها
محاسبات اتصال کوتاه را انجام دهد.
 -9-9-4ورود دادهها به نرمافزار و تنظیم پارامترها و شرایط اولیه
بعد از مدلسازی شبکه ،کاربر باید اطالعات مربوط به هر یك از تجهیزات شبکه را که در مدلسازی ترسیم
نموده است بر اساس اطالعات جمعآوری شده در قسمت اول در نرمافزار تنظیم نماید .بدین منظور ،برای
هر یك از اجزای شبکه که در مدلسازی آورده شدهاند در نرمافزار جداول مخصوصی برای ورود اطالعات
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طراحی شده است که کاربر بایستی با توجه به نوع اطالعات درخواستی توسط نرمافزار برای هر تجهیز،
اطالعات را در نرمافزار تنظیم نماید.
در صورت حضور چند مولد پراکنده در محدوده مورد مطالعه بسته به طرح اتصال مربوطه مولدهای موجود
در برخی از مطالعات باید در نظر گرفته شوند در این بخش این مسئله را مورد بررسی قرار میدهیم :
 طرح 2درحالتیکه مولد جدیدی با طرح  ،1قصد اتصال به شبکهای شامل یك یا چند مولد پراکنده را داشته
باشد ،در صورتیکه در شبکه مورد نظر منبع تولید پراکندهای با
طرح  1روی همان فیدر فشار ضعیف
طرح  2روی همان شینه فشار ضعیف
طرح  3روی همان فیدر فشار متوسط
وجود داشته باشد ،الزم است در انجام مطالعات اتصال کوتاه در نظر گرفته شوند.

شکل ( : )5-4مکانهای خطا و مولدهایی که در صورت ورود مولد طرح  1باید در مطالعات اتصال کوتاه بررسی شوند

 طرح 1در حالتیکه مولد جدیدی با طرح  ،2قصد اتصال به شبکهای شامل یك یا چند مولد پراکنده را
داشته باشد ،در صورتیکه در شبکه مورد نظر منبع تولید پراکندهای با
طرح  2و  3روی همان فیدر فشار متوسط
طرح  1و  2روی همان شینه فشار ضعیف
51

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

وجود داشته باشد ،الزم است در انجام مطالعات اتصال کوتاه در نظر گرفته شوند.

شکل ( : )6-4مکانهای خطا و مولدهایی که در صورت ورود مولد طرح  2باید در مطالعات اتصال کوتاه بررسی شوند

 طرح 9در حالتیکه مولد جدیدی با طرح  ،3قصد اتصال به شبکهای شامل یك یا چند مولد پراکنده را داشته باشد،
در صورتیکه در شبکه مورد نظر منبع تولید پراکندهای با طرح  3روی همان فیدر و یا فیدر مجاور طرح 4
روی فیدر اختصاصی فشار متوسط و طرح  5روی شینه فشار قوی پست فوق توزیع وجود داشته باشد ،الزم
است در انجام مطالعات اتصال کوتاه در نظر گرفته شوند.
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شکل ( : )7-4مکانهای خطا و مولدهایی که در صورت ورود مولد طرح  3باید در مطالعات اتصال کوتاه بررسی شوند

 طرح 4در حالتیکه مولد جدیدی با طرح  ،4قصد اتصال به شبکهای شامل یك یا چند مولد پراکنده را داشته باشد،
در صورتیکه در شبکه مورد نظر منبع تولید پراکندهای با طرح  3و  4وجود داشته باشد ،الزم است در
انجام مطالعات اتصال کوتاه در نظر گرفته شود .در مورد طرح  5موجود ،اگر در محاسبات سطح اتصال
کوتاه پست مورد نظر مولد طرح  5لحاظ شده باشد نیازی به در نظر گرفتن این مولد نیست در غیر
اینصورت باید در نظر گرفته شود.
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شکل ( : )8-4مکانهای خطا و مولدهایی که در صورت ورود مولد طرح  4باید در مطالعات اتصال کوتاه بررسی شوند

 طرح 5در حالتیکه مولد جدیدی با طرح  ،5قصد اتصال به شبکهای شامل یك یا چند مولد پراکنده را داشته باشد،
برای تمام پستهایی که با خط انتقال هوایی یا زمینی به پست مذکور متصل شدهاند اطالعات اتصال کوتاه
از سمت فشارقوی باید موجود باشد .به دلیل امپدانس باالی ژنراتورهای کوچك و ترانسفورماتورها و خطوط
انتقال مربوطه مولدهای موجود دیگر تاثیر قابل توجهی در جریان اتصال کوتاه  DGطرح  5ندارند و فقط
مولد طرح  5موجود روی همان شینه و یا در پست دیگر در نظر گرفته میشود.
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شکل ( : )9-4مکانهای خطا و مولدهایی که در صورت ورود مولد طرح  5باید در مطالعات اتصال کوتاه بررسی شوند

 -4-9-4اجرای برنامه
بعد از مدلسازی شبکه و انجام تنظیمات مناسب در نرمافزار ،بمنظور تحلیل شبکه برنامه اجرا میشود .در
این مرحله چنانچه شبکه به درستی مدلسازی شده باشد و اطالعات مربوط به تجهیزات و شبکه کامل و
بینقص در نرمافزار وارد شده باشند ،نرمافزار ،شبکه مدلسازی شده را تحلیل کرده و نتایج مورد درخواست
کاربر را ارئه مینماید .در صورت بروز مشکل در حین اجرای برنامه ،نرمافزار پیغام خطا میدهد که کاربر
باید بعد از بررسی و رفع خطا ،برنامه را دوباره اجرا نماید.
در انجام مطالعات اتصالکوتاه موارد زیر باید در نظر گرفته شود :
 سناریوهای مختلف بهرهبرداری
 حضور و عدم حضور مولدهای پراکنده در شبکه
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 انواع مختلف خطا
 بروز خطای تكفاز
 بروز خطای سهفاز
 نقاط مختلف بروز خطا در شبکه (خطای تكفاز و سهفاز)
 بروز خطا در شبکه پاییندست مولد مقیاس کوچك
 بروز خطا در شبکه باالدست مولد مقیاس کوچك
 بروز خطا در در داخل نیروگاه تولید پراکنده
 بروز خطا در فیدرهای مجاور
 -5-9-4تحلیل نتایج
بعد از اجرای کامل برنامه ،نتایج مطالعات در اختیار کاربر قرار میگیرد که بایستی مورد تحلیل قرار گیرند.
نتایج دور از انتظار باید به دقت بررسی شده و دلیل غیر منطقی بودن آنها که ممکن است نشانة بروز خطا
در محاسبات باشد ،بررسی و مرتفع گردد .بعد از اینکه از درست بودن نتایج اطمینان حاصل شد ،بمنظور
بررسی سایر شرایط بهرهبرداری و سایر سناریوهای اتصالکوتاه در شبکه ،میتوان برنامه را برای تحلیل سایر
شرایط بهرهبرداری و توپولوژیهای مختلف شبکه بکار گرفت.
در صورت اطمینان از صحت نتایج ،نتایج به دستآمده با مقادیر مجاز که در دستورالعمل اتصال مولدهای
تولید پراکنده ذکر شده است ،مقایسه میشوند .اگر نتایج درحدود مجاز قرار داشته باشد نصب منبع تولید
پراکنده از لحاظ مطالعات اتصال کوتاه بالمانع است .اما اگر نتایج خارج از حدود مجاز باشند نصب منبع
تولید پراکنده مجاز نمیباشد.
ذکر این نکته ضروریست که جریان اتصال کوتاه عبوری از کلیدهای قدرت میتواند حداکثر  81درصد
جریان قابل قطع کلید (با توجه به قدرت قطع آن) باشد.
در صورتی که نتایج از حدود مجاز تجاوز کند .نتایج خارج از محدوده بررسی میشوند و اقدامات الزم از
قبیل تعویض تجهیزات ،تغییر طرح اتصال ،تغییر ظرفیت منبع تولید پراکنده و غیره جهت بر طرف شدن
مشکل پیشنهاد میگردد.
شایان ذکر است تصمیمگیری در مورد تغییرات الزم با هماهنگی مالك منبع تولید پراکنده و شرکت برق
مربوطه انجام میشود.
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فصل پنجم
مطالعات پايداري گذرا
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 -2-5مقدمه
در دو دهه اخیر تکامل تکنولوژی ،تغییر نگرش اقتصادی در صنعت برق و نیز مالحظات زیست محیطی،
موجبات رویکرد مجدد به تولید پراکنده را فراهم نموده است .امروزه نیروگاههای تولید پراکنده به
نیروگاههایی با ظرفیت تولیدی کم ،معموالً از چند کیلووات تا چند مگاوات (در یك تعریف از  51کیلووات
تا  111مگاوات و در تعریف دیگر از چند کیلووات تا پنجاه مگاوات) که برای تولید انرژی الکتریکی مورد
نیاز در نزدیکی مصرفکنندهها مورد استفاده قرار میگیرند ،اطالق میشود .این نیروگاهها شامل نیروگاههای
بادی ،خورشیدی ،پیل سوختی ،موتورهای رفت و برگشتی ،توربینهای صنعتی ،میکروتوربینها و ...
میباشند .عوامل بسیاری را میتوان برای رویکرد مجدد صنعت برق به تولید پراکنده نام بردIEA )2112( .
 ،پنج عامل اساسی را در رابطه با رویکرد مجدد به تولید پراکنده بر میشمرد؛ که عبارتند از :پیشرفت
تکنولوژیهای تولید پراکنده ،محدودیت در ساختن خطوط انتقال نیروی جدید ،افزایش تقاضای مصرف و
نیاز به تولید برق با قابلیت اطمینان باال ،آزادسازی (تجدید ساختار) صنعت برق و نگرانیهای زیست محیطی.
برخی نیز بر این اعتقادند که پنج عامل فوق را میتوان در دو فاکتور مهم و اساسی تجدید ساختار برق و
مسائل زیست محیطی خالصه نمود.
تعاریف گوناگونی از منابع تولید پراکنده ارائه شده است ولی عموماَ منظور از تولید پراکنده ،استفاده از
توربینهای بادی ،توربینهای آبی ،واحدهای توربین گازی کوچك ،پیلهای سوختی و ...میباشد که تییییوان
خیروجی آنها از چندین کیلووات تا چندین مگیاوات متغیر بوده و به صورت پیراکنده در شبکة توزیع برای
تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرفکنندگان مورد استفاده قرار میگیرند.
اتصال منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع منافع الکتریکی زیادی به همراه دارد که از آن جمله میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
 -1پشتیبانی اضطراری در هنگام بروز خاموشیهای تحمیل شده به شبکه
 -2جبران افت ولتاژ
 -3افزایش قابلیت اطمینان شبکه
 -4کاهش تلفات الکتریکی
 -5بهبود ضریب قدرت فیدرها با آزادسازی ظرفیت سرویسدهی
 -6تغذیة بارهای محلی در مدت جزیرهای شدن شبکه در صورت عملکرد جزیرهای
 -7ارزشمند نمودن ذخایر انرژی به واسطة کاهش پیك بار در زمانهای اوج مصرف
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در کنار مزایایی که اتصال منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع به همراه دارند ،این منابع دارای تأثیرات
بالقوهای نیز بر بهرهبرداری و پایداری سیستمهای توزیع و انتقال میباشند .اتصال این ژنراتورها به شبکه،
توزیع مجدد بار را به همراه خواهد داشت که میتواند باعث ایجاد مسائل و مشکالت دینامیکی و پایداری
در شبکههای توزیع گردد.
همانگونه که در گزارش "تعیین محدوده ،شرایط و نیازمندیهای مطالعات دینامیك و حاالت گذرا
جهت اتصال  DGبه شبكة توزیع" توضیح داده شده است ،در حالتی که شبیهسازی و مطالعه پایداری
چند ژنراتور واقع در یك فیدر واحد الزم باشد در اینصورت استفاده از روش شبیهسازی حوزه زمان به کمك
نرمافزار ضروری میگردد .در این راهنما برای حفظ جنبه كاربردی راهنمای ارائه شده نحوه انجام
مطالعات در نرمافزار  DIgSILENTتوضیح داده شده است.

 -1-5هدف
نتایج این مطالعات برای تصمیمگیری در موارد زیر اهمیت دارد :
 -1میزان توانایی تحمل اغتشاشات توسط DG
 -2میزان تأثیرگذاری  DGبر پایداری دینامیکی و گذرای شبکه
 -3عملکرد  DGدر حالت جزیرهای شدن (خواسته یا ناخواسته)
 -4کفایت سیستم حفاظتی
 -5پدیدههای کیفیت توان
در واقع یکی از اهداف مهم مطالعات پایداری گذرا تنظیم رلهها و سیستمهای حفاظتی داخل پست تولید
پراکنده است که خود میتواند شامل یك یا چند ژنراتور باشد .تنظیم رله روکوف در حالتی که DGاز شبکه
باالدست قطع شده و تنها بار محلی خود را تامین میکند نیز با استفاده از نتایج به دست آمده از این
مطالعات صورت میگیرد.
همچنین زمان بحرانی رفع خطا که تنظیم حداقل زمان رلههای اضافه جریان موجود در پست تولید پراکنده
بر اساس آن میباشد با استفاده از مطالعات پایداری گذرا مشخص میگردد.
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 -9-5انجام محاسبات پایداری گذرا به وسیله نرمافزار
مراحل انجام محاسبات و مطالعات به کمك نرم افزار به شرح زیر میباشد.
 -2-9-5جمع آوری اطالعات:
دیاگرام تك خطی شییبکه مورد مطالعه به همراه اطالعات راکتانسییی تجهیزات دخیل در محاسییبات و
همچنین شیرایط بارگذاری شیبکه شامل بار و تولید مولدها باید تهیه گردد و به عنوان ورودی به نرمافزار
اعمال شییود .پارامترهای ترانسییفورماتورها و هادیها باید از دادههای آماری مربوطه اسییتخراج شییده و
اطالعات مربوط به قسییمتهای مختلف شییبکه باید از بهرهبردار مربوطه کسییب شییود .کلیه پارامترهای
راکتانسی مولدها ،خطوط ،ترانسفورماتورها ،بارها باید به یك مبنای پریونیت مناسب تبدیل شوند.
بنابراین در این نوع مطالعه مشیییاور باید سیییه طیف داده را تهیه و ارزیابی کند طیف اول داده های پایه
پخش بار ژنراتور مانند راکتانس طولی و عرضی حالت پایدارِ ژنراتور و داده های اتصال کوتاه ژنراتور نظیر
راکتانسها و ثابتهای زمانی اتصال کوتاه و داده های دینامیکی ژنراتور نظیر ثابت اینرسی و میزان دمپینگ
نوسانی روتور و منحنی اشباع و  ...می باشد ٬تمامی داده های طیف اول باید از برگه مشخصات فنی خود
ژنراتور استخراج شود که این برگه باید توسط سازنده به صاحب  DGتحویل داده شده باشد.
داده های طیف دوم عبارتسیت از داده های پخش باری شیبکه باال دست و پایین دست که البته بسته به
طرح انتخابی اتصیال  DGمتفاوت می باشید .به عنوان مثال در طرح  3باید داده های شبکه باال دست و
پایین دسیییت را در محیط  Autocadیا  GISبه طور کامل از شیییرکت توزیع مربوطه دریافت کرد .این
اطالعات شیامل سیطح مقطع ٬طول و جنس خطوط و کابلها و بار مشیترکین می باشد .در طرح  4و 5
نیازی به اطالعات شبکه پایین دست نمی باشد و داده های پخش باری پست باالدست مورد نیاز می باشد
که این داده ها باید از شرکتهای برق منطقه ای مربوطه دریافت گردند.
داده های طیف سییوم داده های دینامیکی و اتصییال کوتاه شییبکه باالدسییت و ژنراتورهای مقیاس کوچك
فیدرهای مجاور یا  DGهای منصیوبه بر روی پسیت باال دست و فیدر مجاور یا خود فیدر مد نظر مشاور
می باشیید .تمامی داده های دینامیکی مربوط به شییبکه باال دسییت باید از برق منطقه ای دریافت گردد و
داده های مربوط به  DGفیدر مجاور یا فیدر مد نظر مشییاور عموماً در اختیار شییرکتهای توزیع بوده ولی
داده های دینامیکی  DGهای موجود در پست باالدست را باید از برق منطقه ای دریافت کرد.
اییین گام معموالً زمانبییرترین گام استفاده از ییك نیییرمافزار میباشد .این اطالعات به عنوان ورودی به
نرمافزار انجام مطالعات وارد میگردد.
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 -1-9-5مدلسازی
با توجه به موقعیت شیین بینهایت شبکه برای مولدها و مسیر راکتانسی مولدها ،دیاگرام تكخطی شبکه
مورد مطالعه مشیخص شیده و سیپس در محیط نرمافزار ترسییم و ساخته میشود .فیدرهایی که صرفاً به
صیورت پاسیو و بدون مولد هستند در نظر گرفته نمیشوند و تنها بار آنها در نظر گرفته میشود .اطالعات
عناصری که در دیاگرام تكخطی شبکه هستند وارد نرمافزار میگردد و بدین ترتیب یك شبکه مدلسازی
میشود.
در صییورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصییال مولد مقیاس کوچك وجود دارد ،مطالعات پایداری
دینامیکی باید به ازای مانورهای مختلف انجام شود.
 نحوه مدلسازی اجزای مختلف شبكه :در این بخش نحوه مدلسازی تجهیزات مختلف شبکه نظیر ژنراتور و ترانسفورماتور و شبکه باالدست به
صورت کامل شرح داده می شود.
 مدلسازی ژنراتور:در مورد ژنراتور همان طور که در قست جمع آوری اطالعات گفته شد باید ابتدا داده های پخش باری را
وارد کرد.

شکل ( : )1-5دادههای پایه ژنراتور
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بخش دوم دادههای ژنراتور عبارتند از داده های اتصال کوتاه ژنراتور (همان طور که می دانیم در مطالعات
پایداری گذرا باید بر روی یك سری مکانهای بحرانی شبکه خطا رخ داده و تاثیر آن بر زاویه روتور ژنراتور
را بررسی نمود ٬بنابراین داده های اتصال کوتاه نقشی اساسی در این مطالعات دارند) در ادامه نحوه ورود
دادههای اتصال کوتاه ژنراتور در شکل  2-5نمایش داده می شود.

شکل ( : )2-5داده های اتصال کوتاه ژنراتور

در نهایت باید دادههای دینامیکی ژنراتور نظیر ثابت اینرسی و منحنی اشباع را مطابق شکل  3-5وارد نرم
افزار کرد.

شکل ( : )3-5داده های دینامیك ژنراتور
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به طور کلی تمامی داده های مربوط به پست تولید پراکنده که توسط صاحب  DGنصب می شود جز
دادههایی قرار می گیرد چرا که باید به طریقی از خود سازندگان تجهیزات دریافت شود .بنابراین تمامی
داده های پخش بار و اتصال کوتاه ترانسفورماتورها و کابلهای داخل پست تولید پراکنده باید طبق برگه
مشخصاتی که از سازندگان دریافت می گردد همانند شکلهای  4-5و  5-5در نرم افزار وارد شوند.
برای مثال  Uk%و مقدار تلفات سیم پیچی و گروه برداری ترانسفورماتور  1000 KVAایران-ترانسفو طبق
شکل زیر وارد نرم افزار  DIgSILENTشده است.

شکل ( : )4-5اطالعات پایه ترانسفورماتور
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شکل ( : )5-5منحنی اشباع و راکتانس پراکندگی ترانسفورماتور

اطالعات پخش بار و اتصال کوتاه کابلها و خطوط داخل پست تولید پراکنده بر اساس برگه مشخصات
سازندگان عیناً مثل فصل اتصال کوتاه تکرار می شوند.
دادههای بخش بعد ،دادههای پخش بار شبکه باالدست و پاییندست است که بر اساس طرح اتصال DG
متفاوت می باشند .برای مثال در طرح  3باید فیدر نصب  DGو فیدرهای قابل مانور با آن همگی در نرمافزار
مدلسازی گردند.
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شکل ( : )6-5شبیه سازی فیدر نصب  DGو فیدر مانوری با آن

داده های خطوط و بارهای فیدر نصب  DGو فیدر مانوری همانند فصل اتصال کوتاه باید در نرم افزار وارد
شوند.
اما در طرح  4و  5باید داده های پخش بار شبکه باالدست همانند شکل  7-5وارد نرم افزار گردند.

شکل ( : )7-5داده های پخش باری شبکه باال دست DG
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دادههای بخش بعد مربوط به داده های دینامیکی و اتصال کوتاه شبکه باالدست و DGهای موجود بر روی
خود فیدر نصب  DGیا فیدرهای مجاور می باشد .دادههای دینامیکی و اتصال کوتاه DGهای مجاور باید
از شرکت برق مربوطه دریافت و مانند اطالعات مربوط به  DGمورد نظر مشاور وارد نرم افزار گردند .اما
اطالعات دینامیکی اتصال کوتاه شبکه باال دست نظیر سطح اتصال کوتاه سه فاز و تك فاز و ثابت اینرسی
شبکه باال دست و ضریب کنترل ثانویه فرکانس شبکه باال دست باید به طور کامل از برق منطقهای مزبور
دریافت و همانند شکل زیر وارد نرم افزار شود.

شکل ( : )8-5دادههای دینامیکی و اتصال کوتاه شبکه باالدست

 -9-9-5ورود دادهها به نرمافزار و تنظیم پارامترها و شرایط اولیه
بعد از دو گام اول کاربر باید شرایط بارگذاری شبکه ،تپچنجر ترانسفورماتورها و تنظیمات سایر ادوات
کنترلی شبکه را برای نرمافزار مشخص کند .عالوه بر اینها ،پارامترهای دیگر شبکه که به نوعی مربوط به
شرایط و تنظیمات اولیه شبکه است باید در این مرحله تنظیم شود.
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در مطالعات پایداری گذرا زمان مطالعه معموال محدود به  3یا  5ثانیه بعد از اولین اغتشاش می شود هر
چند ممکن است برای سیستمهای بسیار بزرگ با مدهای نوسانی بین ناحیه ای غالب این زمان به  11ثانیه
هم برسد.
 پارامترهای دخیل در محاسبات پایداری گذرا زاویه اولیه یا قبل از خطای ژنراتور
 ماکزیمم زاویه ناپایداری ژنراتور
 مکان خطا
 نوع خطا
 راکتانس گذرای ژنراتور (بسته به مقدار  Tdoژنراتور راکتانس زیرگذرای ماشین )
 لختی ژنراتور
 اندازه ولتاژ داخلی ژنراتور(’ )Eکه به تحریك بستگی دارد
 منحنی مشخصه مغناطیسی مدار باز ژنراتور (OCC
 مشخصات شین بی نهایت
در ادامه نحوه تعیین هرکدام از پارامترهای باال ارائه می شود.
* زاویه اولیه یا قبل از خطای ژنراتور
زاویه اولیه یا قبل از خطا که به بار شیبکه بسیتگی دارد و در هر حالت شبیه سازی می شود ولی بدترین
حالت که معادل بیشیییترین زاویه ماندگار روتور می باشییید در حالت بار ماکزیمم رخ می دهد .بنابراین در
طرحهای مختلف اتصیال  DGبه شیبکه باید ماكزیمم بار با حضور  DGدر نظر گرفته شود .اگر چه در
فصل پخش بار انواع طرحها توضیح داده شد  ٬در اینجا نیز اجماالً توضیحاتی اضافه می گردد :
 در طرح  3در حالتی که بر فیدر مجاور  DGنصب شده باشد ٬باید فیدر مجاور را به طور کامل مدل
کرده و اثر خطا بر روی  DGمجاور و رفع آن در پست تولید پراکنده مد نظر مشاور لحاظ گردد.
همچنین در طرح  3اگر از قبل  DGنصب شده ای بر روی فیدر نصب  DGمد نظر مشاور قرار داشته
باشد ٬باید مطالعات پایداری گذرا به ازای مکان خطا بر روی  DGاز قبل نصب شده و حد فاصل آن
 DGو  DGمد نظر مشاور صورت بگیرد.
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 در طرح  3مانورهای موجود بین فیدرها که باعث بدترین حالت و بار ماکزیمم هر کدام از فیدرها می
شود را باید در مطالعات پایداری گذرا دخیل کرد.
 در طرح  3اگر تعداد  DGهای مورد مطالعه از  1بیشتر باشد ٬مقدار  CCTعموماً با توجه به بدترین
خطا در داخل پست تولید پراکنده انتخاب می شود و زمان بدست آمده از پایداری گذرا در داخل پست
تولید پراکنده کمتر از  DGفیدر یا فیدر مجاور می باشد .ولی اگر فقط یك  DGبخواهد به شبکه
متصل شود فقط باید زمان بحرانی رفع خطا را با توجه به DGهای از قبل نصب شده و موجود ب روی
فیدر محاسبه کرد.
 در طرحهای  4و 5نیز شبیه به طرح  3باید پایداری گذرا در حالت ماکزیمم بار انجام شود ٬و اثر DG
های نصب شده بر شینه  21یا  33کیلوولت یا  63کیلوولت یا 132کیلوولت پست موجود یا پستهای
فوق توزیع مجاور باید در محاسبات وارد شود .سایر نکات موجود در این طرحها مشابه طرح  3میباشد.
* مكان خطا
به طور کلی مکانهای مورد بررسی جهت اعمال خطا در مطالعات پایداری گذرا همان مکانهای مورد نظر
در مطالعات اتصال کوتاه میباشد که در بخش  3-3-4اشاره شده است با این تفاوت که در اینجا هدف از
اعمال خطا محاسبه حداکثر زمان رفع خطا است .یادآور میگردد انجام مطالعات پایداری گذرا برای طرحهای
 1و  2الزامی نیست.
* نوع خطا
سه فاز و تك فاز باید هر دو تست شوند و بدترین حالت انتخاب شود.
* راكتانس گذرای ژنراتور (بسته به مقدار  Tdoژنراتور راكتانس زیرگذرای ماشین )
راکتانسهای گذرا و زیرگذرای ژنراتور و ترانسفورماتورها طبق  DATA SHEETژنراتور و ترانس انتخاب
میشود که در قسمت اتصال کوتاه توضیح داده شد.
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* لختي:
در یك واحد تولید پراکنده موتور گاز سوز ثوابت اینرسی موتور ،ژنراتور و تحریك همگی در تعیین میزان
کل ثابت زمانی اینرسی واحد شرکت می کنند .البته میزان اینرسی موتور بسیار بیشتر از اینرسی ژنراتور
و تحریك می باشد که در واقع به تفاوت مقدار (jممان اینرسی) ماشین و موتور بر می گردد .مثال در یك
واحد  11کیلو واتی شرکت  kuhlerبا اینرسی  1819ثانیه ممان اینرسی موتور برابر 0.32kg.m2و ممان
اینرسی ژنراتور برابر 0.11 kg.m2می باشد.
در جدول  1-5رنج ثابتهای اینرسی ژنراتورهای مقیاس کوچكِ گاز سوز ساخت شرکت  UljanikIncبر
حسب مقدار ولت آمپر نامی نمایش داده می شود.
جدول ( : )1-5ثابتهای اینرسی ژنراتورهای مقیاس کوچك
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KVA RATED
)H(S

رنج اینرسی ژنراتورهای نیروگاهی بزرگ عموما بین  9-2ثانیه می باشد که به سرعت چرخش و نوع نیروگاه
و توان نامی آن ارتباط دارد .رابطه  6-5روش بدست آوردن ثابت اینرسی ( )Hرا نشان می دهد.
()6-5

1

)H=( .J.ω2×10-6)/(Rated MVA machine
2

که در آن :
 : Hثابت اینرسی بر حسب ثانیه
 : Jممان اینرسی بر حسب کیلوگرم در مترمربع
 : ωسرعت چرخش روتور بر حسب رادیان بر ثانیه (یکه در ماشینهای دو قطبه و چهار قطبه متفاوت می
باشد)
بنابراین در طرح  3عالوه بر مشخصات فنی ژنراتور نصب شونده ٬باید پارامترهای دینامیك ژنراتورهای
فیدر های مجاور یا  DGموجود بر فیدر نصب  DGاز جمله ثابت اینرسی آنها را داشته باشیم تا بتوانیم
مطالعات پایداری گذرا را انجام دهیم .در طرحهای  4و  5نیز باید این اطالعات را چه برای  DGهای نصب
شده بر پست فوق توزیع نصب  DGو  DGهای پستهای مجاور وچه ژنراتورهای قرار داده شده به جای
پستهای انتقالِ باال دست داشته باشیم.
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* اندازه ولتاژ داخلي ژنراتور(’)E
اندازه ولتاژ داخلی ژنراتور در طول زمان خطا برای مطالعات پایداری گذرا به مدلسازی سیستم تحریك
بستگی دارد .از آنجایی که منبع تولید پراکنده در حالت اتصال به شبکه در مود ضریب توان ثابت بهرهبرداری
می گردد لذا در زمان وقوع خطا با کاهش توان اکتیو سیستم تحریك ژنراتور ولتاژ را پایین میآورد تا توان
راکتیو نیز کاهش یابد و نسبت توان اکتیو و راکتیو ثابت باقی بماند .از اینرو سیستم تحریك در این حالت
نه تنها باعث بروز ناپایداری نمیگردد بلکه با کاهش ولتاژ بر پایداری تاثیر مثبت دارد ،لذا مدلسازی سیستم
تحریك برای این این مطالعه ضرورتی ندارد.
اما در حالتی که منبع تولید پراکنده از شبکه جدا است و بار محلی را تغذیه میکند ،مولد در مود ولتاژ
ثابت بهرهبرداری میشود در این حالت هنگام بروز خطا و در نتیجه وقوع افت ولتاژ ،سیستم تحریك ژنراتور
به منظور ثابت نگه داشتن ولتاژ ژنراتور از طریق افزایش جریان تحریك اقدام به جبران ولتاژ کاهش یافته
میکند و در نتیجه خطر ناپایداری را افزایش میدهد .از این رو در این حالت مدلسازی سیستم تحریك
ضرورت مییابد.
بنابراین  AVRفقط باید در حالتهایی وارد مدلسازی گردد که به نحوی ارتباط بین  DGمد نظر مشاور
و پست فوق توزیع قطع گردد ٬که این حالت فقط در طرح  3که  DGاز قبل نصب شده ای بر روی فیدر
نصب  DGجدید وجود داشته باشد ٬رخ می دهد .در طرحهای  4و  5چنین مسئله ای پیش نمیآید و
جزیره تشکیل نمی شود .در نهایت اگر حالت جزیره ای پیش بیاید باید باتوجه به نوع  AVRنصب شده
بر ژنراتور از یکی از مدلهای  IEEEاستفاده کرد.

شکل ( : )9-5حضور  AVRدر حالت تامین بار محلی
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به عنوان مثال برای تحلیل سیستم تحریك بدون جاروبك  PMGعموما از سیستم تحریك مدل
 ACA2IEEEاستفاده می شود که پارامترها و ثابت زمانیهای آن طبق مرجع مربوطه انتخاب شده است،
البته تغییر این پارامترها باعث تغییرات بسیار در زاویه روتور می گردد.
مقادیر پارامترها و بلوگ دیاگرام این سیستم تحریك در شکل  11-5ارائه می شود.

شکل ( : )11 -5مدل سیستم تحریك

ACA2

همان طور که در فصول ابتدایی گفته شد حضور  AVRباعث غیر نوسانی شدن رابطه توان-زاویه و افزایش
 CCTمی گردد.
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 پارامترهای انتخابی سیستم تحریك: )2-5( جدول

نام پارامتر

نام پارامتر

مقدار پارامتر

Tr
TB
TC
KA
TA
KB
KH
KF
TF
KC
KD
TE
KE
E1
E2
SE1
SE2
VFMAX
VRMIN
VRMAX
VAMIN
VAMAX

Measurement Delay
Filter Delay Time
Filter Derivative Time Constant
Amplifier Gain
Controller Time Constant
Controller Gain
Minor Stabilization Path Gain
Stabilization Path Gain
Stabilization Path Time Constant
Rectifier Regulation Constant
Armature Reaction Constant
Exciter Time Constant
Exciter Constant
Saturation Factor 1
Saturation Factor 3
Saturation Factor 2
Saturation Factor 4
Exciter Maximum Output
Controller Minimum Output
Controller Maximum Output
Amplifier Minimum Output
Amplifier Maximum Output

0
0
0
400
0
25
0/28
0/65
0/4
5
0/037
3/3
2
0/02
0/03
1
0/09
10
-8
-95
8
105
OCC * منحني

 شرایط و نیازمندیهای مطالعات،مطالب مورد نیاز در خصوص این منحنی در گزارش " تعیین محدوده
. به شبکة توزیع" ارائه شده استDG اتصالکوتاه جهت اتصال
: كیلوولت به باال69 * شبكه معادل
:شبکه بی نهایت دارای دو پارامتر اساسی می باشد
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 سطح اتصال کوتاه
 ثابت اینرسی
سطح اتصال کوتاه پست باال دست هم در حالت سه فاز متقارن و هم در حالت تك فاز باید در دست باشد.
ثابت اینرسی پست باال دست باید از اینرسی واحد تولید پراکنده بیشتر باشد تا مفهوم بی نهایت بودن شبکه
را تداعی کند اگر چه مقدار  Hشبکه باال دست در محاسبات  CCTاثر گذار نیست و تاثیر آن در محاسبات
کنترل فرکانس و تنظیمات بار-فرکانس می باشد.
 -4-9-5اجرای برنامه
در این مرحله ابتدا باید محاسبات پخشبار را انجام داد .چنانچه محاسبات پخشبار همگرا نشود باید سعی
شود با کنترل توان راکتیو و اصالح ولتاژ شینها ،محاسبات پخشبار را به عنوان شرایط اولیه همگرا نمود.
پس از همگرائی محاسیبات پخشبار ،برای کنترل و ارزیابی شرایط اولیه پایداری ،محاسبات پایداری گذرا
بدون در نظر گرفتن هیچگونه اختاللی در شیبکه ،انجام میشیود .در چنین شرایطی ،در تمام مدت زمان
شبیهسازی بایستی کلیه متغیرهای مولدها مانند سرعت و زاویه روتور آنها بدون تغییر و برابر همان مقدار
اولیه باقی بمانند .در صییورتیکه چنین شییرایطی برقرار باشیید میتوان محاسییبات پایداری را با وارد نمودن
اختالل انجام داد .اما چنانچه بدون اختالل کمیتهای سیستم تغییر نمایند این بدین معنا است که شرایط
اولیه سیستم برای محاسبات پایداری به درستی برقرار نشده است و باید مشکل عدم تطابق را پیدا نموده
و آن را اصالح نمود.
پس از برقراری شرایط اولیه ،محاسبات پایداری گذرا برای شدیدترین خطا انجام میشود .بدترین اختالل،
خطایی اسیت که باعث میشیود در دوره اختالل توان انتقالی مولد به شیبکه صفر گردد .برای این منظور
اتصیالکوتاه سیهفازی در مسیر اصلی فیدر تغذیه کننده مولدها اعمال میگردد .سپس با تکرار محاسبات
پایداری گذرا بصورت سعی و خطا زمان بحرانی رفع خطا محاسبه میشود.
 -5-9-5تحلیل نتایج
بعد از اجرای کامل برنامه ،نتایج مطالعات در اختیار کاربر قرار میگیرد که بایستی مورد تحلیل قرار گیرند.
نتایج دور از انتظار باید به دقت بررسی شده و دلیل غیر منطقی بودن آنها که ممکن است نشانة بروز خطا
در ورود دادهها باشد ،بررسی و مرتفع گردد.
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بزرگتر بودن زمان بحرانی رفع خطا (حداکثر زمان تحمل خطا توسط مولد پراکنده) در مقایسه با زمان
عملکرد رله های حفاظتی موجود در شبکه به عنوان قید و فاکتور اصلی برای اتصال تأسیسات یك DG
جدید به شبکه مطرح میباشد.
کوچکترین زمان بحرانی تحمل خطا برای مولد باید حداقل  1/5برابر بیشترین زمان عملکرد رلههای شبکه
باشد.
به ازای یك طرح اتصال داده شده برای یك مولد پراکنده معین ،پس از محاسبه زمان بحرانی تحمل خطا
میتوان بررسی نمودکه آیا زمان بحرانی تحمل خطای ( )CCTمولد از  1/5برابر بزرگترین زمان عملکرد
max
 𝑇clearموجود در شبکه بزرگتر است یا خیر.
رله حفاظتی

max
𝐶𝐶𝑇 > 1.5 𝑇clear

چنانچه شرط فوق برقرار باشد الزام دینامیکی پایداری گذرا برای طرح اتصال برقرار میباشد .اما چنانچه
شرط فوق برقرار نشود باید یکی از اجرای راهکارهای زیر پیشنهاد گردد:
 )1زمان عملکرد رلهها بگونهای تنظیم شوند که شرط فوق برقرار شود.
 )2طرح اتصال بگونهای اصالح شودکه زمان بحرانی تحمل خطا بزرگ شده و شرط فوق را ارضاء نماید.
 )3در صیورتیکه امکان برقراری دو شیرط فوق وجود نداشیته باشد و اجرای اتصال مولد به شبکه ضروری
باشد در اینصورت مولد باید حتماً به رله حفاظتی خروج از سنکرون مجهز گردد .توصیه میگردد به منظور
افزایش امنیت و پایداری مولدها و شبکه تمامی مولدها به رله های حفاظتي خروج از سنكرون مجهز
گردند تا در صیورتیکه مولد به دلیل شیرایط ،عوامل و اختالالت ناشیناختهای ناپایدار گردید و از سنکرون
خارج شد رله مانع از آسیب جدی به مولد گردد.
در حالتی که پست تولید پراکنده شامل یك ژنراتور باشد و فاصله اتصال  DGاز پست باالدست زیاد باشد
مقدار  CCTممکن اسییت از  511میلی ثانیه بیشییتر گردد که در این صییورت باید از معیار نرخ تغییرات
فرکانس ( ) df/dtبه منظور جلوگیری از ایجاد جزیره ناخواسیته و تنظیم حداقل زمان قطع رلههای اضافه
جریان استفاده شود
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فصل ششم
مطالعات كيفيت توان
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 -2-6مقدمه
افزایش تقاضیا برای مصیرف انرژی الکتریکی با توجه به مزایای این نوع انرژی و رشید صیینعتی کشورهای
مختلف ،نیاز به تولید بیشییتر این انرژی ارزشییمند و پاک را در پی داشییته اسییت .از همینرو کشییورهای
مختلف جهت پاسیخگویی به نیاز مصیرف ،به استفاده از منابع تولید پراکنده جهت تولید انرژی الکتریکی
روی آوردهاند .اسییتفاده از منابع تولید پراکنده مزایای زیادی به همراه دارد که اسییتفاده از این مولدها را
توجیهپذیر میکند .افزایش حضیییور منابع تولید پراکنده در نزدیکی بارها ،کاهش تلفات و افت ولتاژ را در
پی خواهد داشیت .بعالوه ،وجود این منابع میتواند نیاز به سرمایهگذاری جدید جهت توسعه شبکه توزیع
موجود را به تعویق بیاندازد .اما بایسیتی توجه داشیت که اتصیال این منابع تولید پراکنده به شبکه ،بدون
شك تأثیراتی را برای شبکه به دنبال خواهد داشت ،مثل شارش توان در دو جهت و افزایش سطح جریان
خطا ،که میتواند عملکرد تجهیزات مختلف و بهرهبرداری از شیبکه و تأسیسات مختلف را تحت تأثیر قرار
دهد .عالوه بر این ،افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شیییبکه میتواند تأثیرات عمدهای بر کیفیت توان
شبکه توزیع داشته باشد.
کیفیت توان باال در سییستم قدرت ،به معنی توانایی سیستم برای تحویل برق بدون نوسان ،در ولتاژ
و جریان نامی گفته میشییود .در صییورت شییدت پدیدههای کیفیت توان در شییبکه ،صیینایع و شییرکتهای
مختلف متحمل هزینههای متفاوتی خواهند شدکه دالیل آن شامل موارد زیر است:
 خسارات وارد شده به تجهیزات از بین رفتن محصوالت موجود در خط تولید برخی از کارخانهها هزینههای نگهداری اضافی هزینه تعمیر تجهیزات خسارت دیده از دست رفتن درآمد در زمان خرابی تجهیزات هزینههای پرسنلی اضافیبنابراین ،یکی از مطالعاتی مهمی که قبل از اتصیییال منابع تولید پراکنده باید انجام شیییود مطالعات
کیفیت توان خواهد بود .در استانداردهای مختلف شاخصهایی جهت ارزیابی کیفیت توان معرفی شده که
برای بهرهبرداری مناسیب از شیبکه و عملکرد مناسب تجهیزات ،هر یك از این شاخصها باید در محدوده
مجاز تعریف شیده در اسیتاندارد قرار داشته باشند .در این راهنما برای حفظ جنبه كاربردی راهنمای
ارائه شده نحوه انجام مطالعات در نرمافزار  Digsilentتوضیح داده شده است.
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 -1-6انجام محاسبات كیفیت توان به وسیله نرمافزار
 -2-1-6جمع آوری اطالعات :
در این نوع مطالعه مشاور باید سه طیف داده را تهیه و ارزیابی کند طیف اول داده های خود ژنراتور می
باشند که به  4قسمت تقسیم می گردند و عبارتند از :
بخش اول :اطالعات پایه پخش بار ژنراتور مانند راکتانس طولی و عرضی حالت پایدارِ ژنراتور
بخش دوم :داده های اتصال کوتاه ژنراتور نظیر راکتانسها ی مولفه مثبت ومنفی و صفر
بخش سوم :منحنی اشباع و نمودار تغییر راکتانس و رزیستانس ژنراتور بر حسب فرکانس
بخش چهارم :هارمونیك(جریان یا ولتاژ) تولیدی ژنراتور در مراتب مختلف هارمونیك
تمامی داده های بخش اول باید از برگه مشخصات فنی خود ژنراتور استخراج شود که این برگه باید توسط
سازنده به صاحب  DGتحویل داده شده باشد.
داده های بخش دوم عبارتسیت از داده های پخش باری شیبکه باال دست و پایین دست که البته بسته به
طرح انتخابی اتصال  DGمتفاوت می باشد .در طرح  3باید داده های شبکه باال دست و پایین دست را در
محیط  AutoCADیا  GISبه طور کامل از شرکت توزیع مربوطه دریافت کرد .این اطالعات شامل سطح
مقطع ٬طول و جنس خطوط و کابلها و بار مشترکین می باشد .در طرح  4و  5نیازی به اطالعات شبکه
پایین دست نمی باشد (زیرا شبکه پاییندست به صورت بار مدلسازی میشود) ولی داده های پخش باری
پست باالدست مورد نیاز می باشد که این داده ها باید از شرکتهای برق منطقه ای مربوطه دریافت گردند.
دادههای بخش سوم اطالعات هارمونیکی ( )THDبارهای موجود بر شبکه باال دست و پایین دست DG
در طرح  3و کال بارهای تغذیه شییده از پسییت فوق توزیع در طرحهای  4و  ،5که این قسییمت نیازی به
اطالعیات دریافتی از شیییرکتهای توزیع ندارد چرا که مثال در طرح  3میتوان از جدول  1-6با توجه به
نسییبت جریان نامی هر بار به جریان اتصییال کوتاه سییر فیدر میزان هارمونیك مجاز آن بار را تخمین زد
بنابراین با فرض آنکه تمامی بارهای شییبکه در محدوده مجاز هارمونیکی خود قرار داشییته باشییند میتوان
محاسبات را انجام داد.
دادههیای بخش چهیارم دادههیای هیارمونیکی ژنراتورهیای مقیاس کوچك فیدرهای مجاور یا  DGهای
منصییوبه بر روی پسییت باال دسییت و فیدر مجاور یا خود فیدر مد نظر مشییاور می باشیید .تمامی داده های
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هارمونیکی مربوط به DGهای مجاور باید از برق منطقه ای یا شرکت توزیع مربوطه دریافت گردد .تمامی
داده های گفته شده در بخش اول در این قسمت نیز باید راجع به  DGهای مجاور دریافت گردد.
در این بخش نحوه جمعآوری اطالهات مورد نیاز برای انجام محاسبات کیفیت توان بیان میگردد.
 شبكه باالدستعموما هارمونیك تزریقی از پست باال دست  DGدر طرح  3بسیار کم بوده و پست باال دست  DGعموما با
هارمونیك صفر در نظر گرفته می شود مگر آنکه در پست باالدست  DGای دیگری نصب شده باشد که آن
 DGبه شبکه هارمونیك تزریق نماید .در طرحهای  4و  5نیز خود پست باال دست هارمونیکی تزریق نمی
کند  ٬مگر آنکه  DGهای موجود بر فیدرهای منشعب از پست دارای هارمونیك تزریقی به شبکه باشند.
بنابراین شبکه باال دست به تنهایی هارمونیکی تزریق نمیکند .در شکل زیر منظور از شبکه باالدست به
صورت تصویری مشخص گشته است.

شکل ( : )1-6نمایشی از یك نمونه شبکه باالدست
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 ترانسفورماتور فوق توزیع سیستم:در مورد ترانسفورماتور فوق توزیع عالوه بر داده های پخش بار ترانسفورماتور نظیر امپدانس اتییصالکییییوتاه

و نوع سیمبندی و گروه برداری (گروه برداری ترانسفورماتور تاثیر بسزایی در حذف یا عدم حذف هارمونیك
سوم دارد) باید مشخصه اشباع ترانسفورماتور که به علت منحنی هیسترزیس هسته بوجود میاید و باعث
هارمونیکی شدن جریان کشیده شده از ترانسفورماتور می گردد را تهیه نمود .برای مثال در شکل زیر
مشخصه اشباع ترانسفورماتور  31مگاولت آمپری ایران ترانسفو از طریق آزمایش بی باری مشخص شده
است.
جدول ( : )1-6مشخصه بی باری ترانسفورماتور  63/21کیلو ولت ایران ترانسفو
مقادیر اندازهگیری شده در حالت بیباری ترانسفورماتور  31مگاولتآمپری شرکت ایرانترانسفو
جریان

جریان

جریان

جریان

مقدار

بیباری

بیباری

بیباری

ولتاژ

فاز 3

فاز 2

فاز 1

مؤثر

9/64

11/54

8/61

8/79

22111

5/14

3/69

3/81

21111

1/84

1/98

21111

1/28

19111

1/94

18111

میانگین

تلفات

توان

توان

توان

هسته

فاز 3

فاز 2

فاز 1

36561

15561

32821

11820

1/11

28351

12341

17531

- 1520

1/48

4/18

22811

11161

11421

2331

1/24

2/12

2/53

19145

8312

7427

3316

1/16

1/34

1/61

1/15

16371

7151

5861

3461

1/11

1/98

1/17

1/83

بیباری

جریان

پریونیت

در آزمایش باال ولتاژ فشار ضعیف (ستون اول) و درصد جریان جریان بی باری (ستون ششم) برای رسم
منحنی اشباع به کار می آیند.
 ژنراتورها :در مطالعات هارمونیکی مربوط به ژنراتورها عالوه بر داده های پخش بار نظیر راکتانس و مقاومت باید رنج
و منحنی تغییر راکتانس و مقاومت بر حسب فرکانس را داشته باشیم تا بتوانیم در فرکانسهای مختلف نظیر
 151هرتز و  251هرتز و  ...پخش بار هارمونیکی انجام دهیم.
عالوه بر آن همان طور که در ابتدای فصل گفته شد هدف از محاسبات هارمونیك تعیین میزان هارمونیك
تزریقی به شبکه توسط  DGمی باشد ٬بنابراین باید مراتب هارمونیکی تزریقی توسط  DGمورد نظر
مشخص باشد .برای مثال در شکل  2-6مراتب هارمونیکی تزریقی ولتاژ توسط ژنراتور  SR4Bارائه گشته
است.
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شکل ( : )2-6هارمونیك ولتاژ تولیدی ژنراتور  SR4Bساخت CAT

داده دیگری که در مورد ژنراتور مورد نیاز می باشد ٬منحنی اشباع ژنراتور است که بر مطالعات هارمونیك
تاثیر گذار است.
 ترانسفورماتورهای توزیع :20kV/400Vتمامی داده هایی که در مورد ترانسفورماتور فوق توزیع مورد نیاز است درباره ترانسفورماتور توزیع نیز باید
باشد.
 خطوط موجود در شبكه :در مورد خط و کابل اتصالی بین پست تولید پراکنده و شبکه یا سایر خطوط موجود در شبکه عالوه بر
داده های پخش بار و داده های اتصال کوتاه نظیر راکتانس و مقاومت مولفه مثبت منفی و صفر باید مقاومت
و راکتانس خطوط در فرکانسهای مختلف ( 151هرتز و  251هرتز و  351هرتز) در دست باشند .اما در
مورد کابل داده مهم دیگری که مورد نیاز می باشد خازن کابل در فرکانسهای مختلف است که هم در
محاسبات پخش بار هارمونیکی تاثیر گذار است و هم در محاسبات فروروزونانس.

81

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

 بارهای موجود در شبكههمان طور که می دانیم بارهای شبکه عموما نا متعادل بوده و باعث ایجاد هارمونیك جریان در شبکه می
شوند .به خصوص در مورد بارهای صنعتی نظیر کارخانجات ذوب آهن و ریسندگی میزان هارمونیك جریان
کشیده شده توسط بار به شدت باال میرود .البته عموما داده ی کاملی از میزان هارمونیك کشیده شده
توسط بارهای شبکه در دسترس نمی باشد .به همین دلیل فرض می شود که تمامی بارهای موجود در
شبکه فشار متوسط از استاندارد هارمونیك جریان کشیده شده پیروی می کنند که در جدول  2-6ارائه
گشته است.
جدول ( : )2-6حدهای مجاز اعوجاج جریان برای مشترکین در شبکههای توزیع عمومی  381ولت و  21کیلوولت
ماكزیمم اعوجاج جریان مجاز هر مشترك به درصد نسبت به ماكزیمم جریان ماكزیمم مصرفي بدون هارمونیك
مشترك

مرتبه هارمونیك فرد
𝑛 < 11

R

𝑛 ≤ 11
< 17

𝑛 ≤ 23
< 35

𝑛 ≤ 17
< 23

𝑛 < 35

اعوجاج کلی
جریان

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

𝑅<5

4

1

2

1/5

1/5

1/4

1/6

1/1

1/3

1/1

5

2<𝑅≤5

11

1/7

3/5

1/9

2/5

1/6

1

1/2

1/5

1/1

8

1<𝑅≤2

12

2/5

4/5

1/1

4

1

1/5

1/4

1/7

1/1

12

𝑅 < 0/1
≤1

17

3

5/5

1/4

5

1/2

2

1/5

1

1/2

15

𝑅 ≤ 0/1

15

3/8

7

1/7

6

1/5

2/5

1/6

1/4

1/3

21

 : Rبزرگی مشترک یا درصد ماکزیمم جریان مصرفی بدون هارمونیك به جریان اتصال در محل تغذیه
جدول ( : )3-6حدهای مجاز اعوجاج جریان برای مشترکین در شبکههای توزیع عمومی  63کیلوولت و  132کیلوولت
ماكزیمم اعوجاج جریان مجاز هر مشترك به درصد نسبت به ماكزیمم جریان ماكزیمم مصرفي بدون هارمونیك
مشترك

مرتبه هارمونیك فرد
R

𝑛 < 11

𝑛 ≤ 11
< 17

𝑛 ≤ 17
< 23

𝑛 ≤ 23
< 35

𝑛 < 35

اعوجاج کلی
جریان

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

فرد

زوج

𝑅<5

2

1/5

1

1/2

1/7

1/2

1/3

1/1

1/1

1

2/5

2<𝑅≤5

3/5

1/9

1/7

1/4

1/2

1/3

1/5

1/1

1/2

1

4

1<𝑅≤2

5

1/2

2/2

1/6

2

1/5

1/7

1/2

1/3

1/1

6

𝑅 < 0/1
≤1

6

1/5

2/7

1/7

2/5

1/6

1

1/2

1/5

1/1

7/5

81

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر
𝑅 ≤ 0/1

7/5

1/9

3/5

1/9

1/7

3

1/2

1/3

1/7

1/2

11

 -1-1-6مدلسازی
با توجه به موقعیت شین بینهایت شبکه برای مولدها و مسیر راکتانسی مولدها ،دیاگرام تكخطی شبکه
مورد مطالعه مشخص شده و سپس در محیط نرمافزار ترسیم و ساخته میشود .فیدرهایی که صرفاً به
صورت پاسیو و بدون مولد هستند در نظر گرفته نمیشوند و تنها بار آنها در نظر گرفته میشود .اطالعات
عناصری که در دیاگرام تكخطی شبکه هستند وارد نرمافزار میگردد و بدین ترتیب یك شبکه مدلسازی
میشود.
در صورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصال منبع تولید پراکنده وجود دارد ،مطالعات کیفیتتوان
باید به ازای مانورهای مختلف انجام شود.
 نحوه مدلسازی اجزای مختلف شبكه :در این بخش نحوه مدلسازی تجهیزات مختلف شبکه نظیر ژنراتور و ترانسفورماتور و بارها در مطالعات
کیفیت توان شرح داده می شود.
 مدلسازی ژنراتور:در مورد ژنراتور داده های بخش اول و دوم در قسمت پخش بار و اتصال کوتاه تشریح شد و در اینجا دیگر
تکرار آنها خسته کننده خواهد بود بنابراین در این مبحث فقط داده های بخش سوم و چهارم از داده های
طیف اول ژنراتور تشریح می گردند.
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شکل ( : )3-6رابطه و نمودار راکتانس و رزیستانس ژنراتور بر حسب فرکانس
در شکل باال رابطه تغییر راکتانس و و رزیستانس ژنراتورها بر حسب فرکانس که توسط پارامترهای  aو b

معین می گردند نمایش داده شده است.
در ادامه در شکل  4-6مراتب هارمونیك ولتاژ تولیدی ژنراتور  SR4Bدر نرم افزار  DIGSILENTنمایش
داده می شود.

شکل ( : )4-6مراتب هارمونیك ولتاژ تولیدی ژنراتور  SR4Bدر نرم افزار DIGSILENT

دادههای بخش سوم مربوطه به  THDبارهای شبکه می باشد که که در شکل زیر طبق جدول و استاندارد
 IEC61000وارد شده است.

شکل ( : )5-6هارمونیك های فرد یك بار  21کیلو ولت
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 -9-1-6ورود دادهها به نرمافزار و تنظیم پارامترها و شرایط اولیه
بعد از تعیین دادههای مورد نیاز شبکه و مدلسازی اجزای شبکه برای محاسبات کیفیت توان ،کاربر باید
اطالعات مربوط به هر یك از تجهیزات شبکه را که در مدلسازی ترسیم نموده است بر اساس اطالعات
جمعآوری شده در قسمت  1-2-6در نرمافزار تنظیم نماید .سپس باید دادههای مورد نیاز برای محاسبات
هارمونیکی (مرتبهی هارمونیك مورد مطالعه ،فرکانس شبکه) تعیین گردد .در نرمافزار DIgSILENT
این دادهها به صورتی که در شکل  6-6آمده است ،برای نرمافزار تعریف میشوند.

شکل ( : )6-6ورود دادههای مورد نیاز برای محاسبات مربوط به کیفیت توان به نرافزار DIgSILENT

 -4-1-6اجرای برنامه
بعد از مدلسازی شبکه و انجام تنظیمات مناسب در نرمافزار ،بمنظور تحلیل شبکه برنامه اجرا میشود .در
این مرحله چنانچه شبکه به درستی مدلسازی شده باشد و اطالعات مربوط به تجهیزات و شبکه کامل و
بینقص در نرمافزار وارد شده باشند ،نرمافزار ،شبکه مدلسازی شده را تحلیل کرده و نتایج مورد درخواست
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کاربر را ارائه مینماید .در صورت بروز مشکل در حین اجرای برنامه ،نرمافزار پیغام خطا میدهد که کاربر
باید بعد از بررسی و رفع خطا ،برنامه را دوباره اجرا نماید.
 -5-1-6تحلیل نتایج
در مطالعات کیفیت توان هارمونیكهای ولتاژ از طرف منبع تولید پراکنده مورد بررسی قرار میگیرد که
میبایست با مقادیر مجاز که در دستورالعمل اتصال مولدهای پراکنده ذکر شده است ،مقایسه گردد و در
صورتیکه از مقادیر مجاز تجاوز نکند اجرای طرح اتصال از نظر مطالعات کیفیت توان بالمانع است.
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فصل هفتم
مطالعات هماهنگي حفاظتي
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 -2-7مقدمه
در کنار مزایایی که اتصال منابع تولید پراکنده به سیستم به همراه دارد ،این منابع ممکن است که تأثیرات
بالقوهای نیز بر بهرهبرداری ،حفاظت و کنترل سیستمهای توزیع و انتقال داشته باشند .نصب این ژنراتورها،
توزیع مجدد بار را به همراه خواهد داشت و همچنین در مواردی باعث افزایش جریان خطا و مشکالت اضافه
ولتاژ خواهد شد.
با اضافه شدن تولیدات پراکنده به سیستم توزیع ،نحوه تحلیل رخدادهایی که در شبکه اتفاق می افتند از
این تولیدات متاثر خواهد شد .غالبا فرض اساسی شعاعی بودن سیستم توزیع در اینحالت برقرار نیست .لذا
عنصر حفاظتی در یك سیستم دارای چندین منبع تولید پراکنده باید دارای حساسیت جهتی باشد ،فیوزها
و ریکلوزرها خواص جهتی ندارند ،در حالی که رله ها می توانند به آسانی با حساسیت جهتی ساخته شوند.
از لحاظ اقتصادی جابجایی فیوزها و ریکلوزرها با رله های جهتی درتمام سیستم توزیع غیر عملی خواهد
بود .بنابراین نیاز به یك تحلیل کلی برای تشخیص دقیق مشکالت هماهنگی فیوز – فیوز و فیوز – ریکلوزر
خواهیم داشت.
بنابراین ،یك الزام اساسی که اتصال آنها را به شبکه مجاز میکند برقراری هماهنگی مناسب بین طرحهای
حفاظتی ژنراتورهای مستقل تولید پراکنده و شرکتهای برق میباشد .در یك سیستم حفاظتی کارآمد و
هماهنگ ،خطا در کمترین زمان ممکن برطرف میشود و کمترین بخش از سیستم به دلیل وقوع خطا از
سیستم جدا میشود.
احداث  DGدر شبکه میتواند باعث به وجود آمدن مشکالت متعددی در زمینة عملکرد نادرست سیستم
حفاظتی شود .ناسازگاری بین  DGو سیستم حفاظتی عموماً مربوط به مسایل زیر میباشد:
 افزایش در جریانهای اتصالکوتاه کارایی وصل مجدد خط بعد از بروز خطا هماهنگی سیستم حفاظتیبا توجه به مطالب فوق ،انجام مطالعات اتصالکوتاه در شبکة توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با توجه
به آثار این منابع در شبکه ،بیش از پیش الزامی میباشد .هدف اصلی برقراری هماهنگی حفاظتی شبکه
توزیع در حضور منابع تولید پراکنده است .مطالعات اتصالکییوتاه پایه مطالعات هماهنگی حفاظتی میباشد.
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بنابییراین ،ابتدا توضیحاتی در مورد نحوة انجام محاسبات اتصالکوتاه در سیستم قدرت و سپس در بخش-
های بعدی نحوه طراحی سیستم حفاظتی ،در حضور منابع تولید پراکنده ارائه میگردد.
اتصالکوتاه در یك شبکه آثار سوء بسیار زیادی دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 عبور جریان نسبتاً زیاد از عناصر مختلف شبکه ( خط ،ترانسفورماتور ،کلید و  ) ...و تولید گرمای زیاد ودر نتیجه وارد آمدن خسارت به تجهیزات و همچنین ایجاد نیروی الکترومغناطیسی و احتماالً خسارت
مکانیکی در صورت عدم طراحی صحیح
 افت بیش از حد ولتاژ شینهها و عدم امکان توانرسانی به مصرفکنندگان واحیاناً آسیب دیدن آنها امکان از دسترفتن پایداری ژنراتورها و سیستم قدرت ،به علت این که به واسطة افت ولتاژ ،ژنراتورها قادربه انتقال توان اکتیو تولیدی در درون خود نبوده و لذا انباشتگی توان و انرژی در ژنراتورها باعث افزایش
انرژی جنبشی آنها و در صورت عدم کنترل موجب ناپایداری و از دست رفتن سنکرونیزم آنها با شبکه گردد.
با توجه به آثار سوء اتصالکوتاه که به بعضی از آنها در باال اشاره گردید و ضرورت حفاظت سیستم قدرت
در مقابل این جریانها و به منظور طراحی صحیح سیستم حفاظتی الزم است که محاسبات و مطالعات
اتصالکوتاه در یك شبکه به طور دقیق انجام شود.
عالوه بر انجام مطالعات اتصال کوتاه ،مطالعات پایداری گذرا نیز بسیار مهم می باشد .هدف از انجام مطالعات
پایداری گذرا در مطالعات طرح اتصال به شبکه محاسبه زمان بحرانی رفع خطا  CCTمی باشد .از این زمان
برای تنظیم هماهنگ رلههای حفاظتی مربوطه استفاده می شود.
در مواردی که بهره بردار DGبه منظور افزایش قابلیت اطمینان ،حتی با وجود وقوع خطا در شبکه قصد
تامین بار محلی به صورت مستقل از شبکه را داشته باشد انجام مطالعات پایداری گذرا می تواند شرایط
حصول این خواسته را ارزیابی نماید.
به طور کلی ،سیستم حفاظتی که اصطالحاً به عملکرد مجموعهای از رلههای حفاظتی گفته میشود بر
اساس استراتژی ایزوله و منفك نمودن محل خطا در کوتاهترین زمان و محدودترین مکان مبتنی میباشد.

88

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

 -1-7هدف
هدف از هماهنگی حفاظتی در حضور منابع تولید پراکنده ،طراحی یك سیستم حفاظتی با عملکرد صحیح
به هنگام وقوع خطا در شبکه توزیع است بطوریکه فقط محل وقوع خطا را از شبکه جدا کرده بدون اینکه
خللی در عملکرد سیستم های بدون خطای شبکه داشته باشد .این سیستم به منظور جلوگیری از آسیبهای
احتمالی ناشی از اتصال کوتاه در شبکه توزیع طراحی میشود .برخی از آسیبهای احتمالی ناشی از اتصال
کوتاه عبارتند از:
 تأثیر حرارتی جریانهای خطا بر روی اجزای شبکه فشارهای مکانیکی بر روی اجزای شبکه چگونگی تأثیرگذاری وقوع اتصالکوتاه بر پایداری گذرای ژنراتورهابطورکلی بحث هماهنگی حفاظتی در مورد رله های جریانی مطرح می باشد که برای انجام آن باید ابتدا
نقش و جهت رلهها را برای انواع خطاها مشخص نمود.
مهمترین نکته برای اجرای دقیق یك سیستم حفاظتی تعیین نوع تجهیزات حفاظتی و سپس مکان نصب
آنها می باشد .بر اساس طرحهای مجاز برای اتصال  DGبه شبکه قدرت میتوان تجهیزات حفاظتی مورد
نیاز هر طرح را در جدول 1-7لیست نمود.
عالوه بر تعیین نوع تجهیز حفاظتی الزم است مکان های مختلف بروز خطا در شبکه و همچنین نوع خطا
که در مطالعات هماهنگی حفاظتی باید لحاظ گردد نیز مشخص گردد .بطور کلی نقاط مختلف بروز خطا
در شبکه عبارتند از:
 بروز خطا روی فیدر محل اتصال ( DGباالدست و پایین دست) بروز خطا در داخل سایت نیروگاه تولید پراکنده-

بروز خطا در فیدرهای مجاور محل اتصال DG

انواع خطاهائی که در مطالعات هماهنگی حفاظتی مد نظر قرار می گیرند عبارتند از:
 خطاهای تکفاز -خطاهای سه فاز
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جدول ( : )1-7حداقل تجهیزات حفاظتی برای اتصال  DGدر کالس ها و طرح های مختلف
كالس های مختلف و طرح های اتصال آنها به شبكه

شماره
تجهیزات
حفاظتي

كالس 2

كالس 2

كالس 1

كالس 1

كالس 9

كالس 4

كالس 4

كالس 5

كالس 5

(طرح )2

(طرح )1

(طرح)1

(طرح)9

(طرح)9

(طرح)9

(طرح )4

(طرح )4

(طرح)5
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معموالً برای انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی در یك شبکه ،با توجه به عناصر ،تجهیزات و توپولوژی
شبکه ،به دادههایی نیاز است که با توجه به نوع ،تعداد و محل تجهیزات در شبکه متفاوت میباشند .با توجه
به اینکه پایه و اساس هماهنگی تجهیزات حفاظتی محاسبات اتصال کوتاه  ،پخش بار و مطالعات پایداری
گذرا میباشد در این بخش دادههای مورد نیاز برای انجام محاسبات اتصالکوتاه و پخش بار ارائه میگردد.
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 -9-7نحوه تنظیم رلهها بمنظور حفاظت از شبكه مقابل خطای متقارن سه فاز
اگر به ترتیب خطاهای اعمال شده به شبکه از محل اتصال  DGتا نقطه  PCCرا خطای  F1تا Fn
نامگذاری کنیم ،در ابتدا به تنظیم رلهها اعم از اصلی در کمترین زمان ممکن و پشتیبان با در نظر گرفتن
( CTI > 2/4sفاصله زماني هماهنگي) >  2/15sبرای خطای  F1که همه رلهها درجهت مستقیم عمل
میکنند ،میپردازیم .جریان خطای عبوری از رلههایی که تا پیش از این نقش رله پشتیبان را داشتند،برای
خطاهای بعدی بیشتر خواهد بود ،به همین دلیل اگر عملکرد رلهها با رعایت فاصله زمانی هماهنگ نبود ،از
تنظیم تابع حفاظتی زمان معین در پله بعدی (یعنی برای جریانهای بیشتر) رله اضافه جریان زمان معکوس
در زمان مناسب استفاده میگردد ،به عبارت دیگر این حالت در زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که فاصله
زمانی هماهنگی رله نتواند ترتیب عملکرد به منظور تنظیم رلههای پشتیبان برقرار کند و یا فاصله زمانی
هماهنگی رعایت نشود ،لذا با جابجا کردن عمودی منحنی رله ،از تابع زمان معین رله (در زمان مناسب) در
پله بعدی استفاده میکنیم.
رلهها در جهت معکوس به نحوی تنظیم میشوند که با رلهای که نقش اصلی را دارد و در جهت مستقیم
تنظیم شده است ،در یك زمان عمل نمایند .برای نقش پشتیبان رلهها ،همانند رلههای تنظیم شده در
جهت مستقیم در صورت برقرار نبودن فاصله زمانی هماهنگی ،تابع حفاظتی زمان معین رله اضافه جریان
زمان معکوس برای پلههای بعدی آن تنظیم میشود.
قابل ذکر است که ممکن است برای برقراری هماهنگی حفاظتی ،به ناچار فاصله زمانی هماهنگی کمتر از
 1/25ثانیه تنظیم شود.
 -4-7نحوه تنظیم رلهها به منظور حفاظت از شبكه در مقابل خطای نامتقارن یك فاز به زمین
الف) برای تنظیم رلهی خطای زمین در سمتی که اتصال ترانسفورماتور ستاره زمین شده است (عموما
سمت فشار ضعیف) و جریان خطای یك فاز به زمین برای رله قابل رویت است ،میتوان از شیوه باال استفاده
کرد .ولی الزم است اصول زیر برای تنظیم رله اضافه جریان اتصال زمین رعایت شود:
 جریان تحریك رله اضافه جریان اتصال زمین زمان معکوس روی  81تا  111درصد جریان نامیمدار حاصل از نتایج پخش بار تنظیم میشود .این جریان باید از حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به
زمین خط مجاور کمتر باشد.
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 جریان تحریك رله اضافه جریان اتصال زمین زمان معین روی  1/5برابر جریان نامی مدار حاصل ازنتایج پخش بار تنظیم می شود .این مقدار باید بزرگتر از ماکزیمم جریان ناشی از نامتعادلی بار باشد.
همچنین این مقدار باید بزرگتر از خطای ترانسفورماتور جریان ناشی از اشباع برای خطاهای سه فاز
باشد .برای این منظور مقدار جریان تنظیمی را  21درصد بیشتر در نظر می گیرند.
ب) برای تنظیم رلهی خطای زمین در سمتی که اتصال ترانسفورماتور مثلث است (عموما سمت فشار
متوسط) و جریان خطای یك فاز به زمین برای رله قابل رویت نیست ،میتوان از روش استفاده از سه
ترانسفورماتور ولتاژ استفاده نمود.
در این روش از سه ترانسفورماتور ولتاژ ) (PTتکفاز که اولیه آنها به صورت ستاره زمین شده متصل
میشود و ثانویه آنها به صورت مثلث باز است ،استفاده میشود .در گوشه باز مثلث یك رله ولتاژی )(59I
قرار میگیرد که در هنگام وقوع خطا به مدار هشدار دهنده فرمان میدهد.

شکل ( : )1-7روش ایجاد نقطه نوترال با استفاده از سه ترانسفورماتور ولتاژ

ج) در شبکه فوق توزیع که سیسم نوترال وجود ندارد ،از ترانسفورماتور زمین استفاده میشود و جریان
خطای یك فاز به زمین برای رلهها قابل رویت است ،لذا میتوان از رله های جریانی خطای زمین استفاده
نمود.
موارد مطرح شده به عنوان راهنمای انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی در تمامی طراحی ارائه شده
برای اتصال نیروگاه تولید پراکنده به شبکه می تواند مورد استفاده قرار گیرد .ولی خصوصیات و ویژگیهای
طرح  5باعث میشود که در بحث هماهنگی حفاظتی مالحظات بیشتری مد نظر قرار گیرد که در ادامه به
آن پرداخته می شود.
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در طرح  5بدلیل باال بودن توان سیستم نیروگاه تولید پراکنده (کالس  ،)5بعضاً الزم است سیستم
مذکور به شبکه فوق توزیع متصل شود .در طرح های قبلی محل نصب  DGتا شبکه باال دست توسط چند
سوئیچگیر ،خط ویا کابل به هم متصل می شود و از طرفی بدلیل پائین بودن سطح توان ( DGحداکثر 7
مگاوات) ،متناسب با آن سطح اتصال کوتاه تزریقی به شبکه نسبتاً کم خواهد بود ،در صورتیکه در طرح ،5
منبع تولید پراکنده مستقیما به شبکه فوق توزیع متصل میشود و با توجه به توان  DGجریان اتصال کوتاه
تزریقی به شبکه زیادتر از طرح های قبلی خواهد شد .در نتیجه می توان گفت تاثیر پذیری شبکه از طرح
 5بیشتر از دیگر طرح های ذکر شده میباشد .لذا اولین تاثیر آن در بحث حفاظت ،امکان ایجاد عدم
هماهنگی حفاظتی رلههای جریانی است که در نتیجه آن بررسی ستینگ رلهها ضروری خواهد بود.
همچنین شبکه های فوق توزیع بیشتر دارای آرایش حلقوی می باشند و برای حفاظت جریانی آنها
اکثرا از رله های جهت دار استفاده میشود ،لذا این موضوع نیز به اهمیت بیش از پیش بررسی هماهنگی
حفاظتی رله های مجاور محل نصب  DGدر شبکه فوق توزیع داللت دارد.
در صورت وجود یك سیستم نیروگاه تولید پراکنده با حداکثر توان 25 MWمقدار جریان اتصال کوتاه
تزریق شده از منبع تولید پراکنده به سمت شبکه فوق توزیع  63کیلوولت حدود  4کیلو آمپر می باشد .این
مقدار جریان تزریقی میتواند هماهنگی رلههای جریانی را از مخدوش نماید .برای درک بهتر موضوع به
شکل)  (2-7توجه نمایید.
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L3

L1

L2

رله مورد نظر
 63كيلوولت

مو ل د
پراکنده
شکل ( : )2-7شبکه نمونه برای اتصال منبع تولید پراکنده با طرح 5
جریان عبوری از رله مور نظر هنگامی که محل اتصال کوتاه پشت رله یا جلوی رله باشد متفاوت است

در شبکه نشان داده شده در شکل ( )2-7با وجود یا عدم وجود سیستم نیروگاه تولید پراکنده در مدار،
چنانچه یك اتصال کوتاه روی شینه  63 kVرخ دهد تنظیم جریانی و نقش رلههای خطوط  L2 ،L1و L3
تغییر نخواهد کرد ولی چنانچه خطا در محل نشان داده شده روی خط  L1اتفاق بیافتد تنظیم جریانی رله
خط  L1در صورت وجود یا عدم وجود  DGمتفاوت خواهد شد.
با کمی دقت مشخص می شود که اگر سیستم نیروگاه تولید پراکنده در مدار نباشد ،جریان های
اتصال کوتاه عبوری از رله واقع در خط  L1از خطوط  L2و  L3به نقطه اتصال تزریق میشود ولی در
صورتیکه سیستم نیروگاه تولید پراکنده در مدار باشد ،جریان های اتصال کوتاه عبوری از رله خط L1عالوه
بر جریان خطوط  L2و  L3جریان اتصال کوتاه سهم  DGرا نیز شامل میشود که از نظر مقدار با حالت
بدون  DGمتفاوت خواهد بود ،همین استدالل برای وقوع خطا پشت رلههای خطوط  L2و  L3نیز وجود
دارد ،لذا الزم است برای هماهنگی حفاظتی این مسئله مد نظر قرار گیرد.
در هر صورت تنظیمات هماهنگی حفاظتی باید طوری صورت گیرد که در هر دو حالت در مدار بودن
یا در مدار نبودن منبع تولید پراکنده ،اصول هماهنگی حفاظتی رعایت شده و نقش رلههای اصلی و پشتیبان
برای هر یك از خطاهای ممکن در شینههای نزدیك منبع تولید پراکنده مشخص بوده و فاصله زمانی
عملکرد رلهها تعریف و مشخص شده باشد.
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 -5-7انجام مطالعات هماهنگي حفاظتي به وسیله نرمافزار
جهت انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی نرم افزارهای متفاوتی با قابلیتهای مختلف قابل استفاده هستند.
در این بخش برای هماهنگی با سایر بخش های این راهنما روش استفاده از نرم افزار DIGSILENT
توضیح داده شده است.
استفاده از این نرمافزار جهت حل یك شبکة توزیع شامل مراحل زیر میباشد:
 -2-5-7جمعآوری اطالعات :
اطالعات مورد نیاز برای انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی شبیه به مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه
است با این تفاوت که در این قسمت میبایست اطالعات مربوط به رلههای موجود و رلههای جدید مورد نیاز
را به ترتیب از شرکت برق مربوطه و شرکت سازنده دریافت شود.
 -1-5-7مدلسازی
اطالعات جمعآوری شده از گام قبلی در این گام برای بدست آوردن مدل مطلوب شبکه و تجهیزات
به کار میرود .در اکثر نرمافزارهای تجاری که در حال حاضر بهمنظور انجام مطالعات و تحلیل شبکه مورد
استفاده قرار میگیرند ،کاربر میتواند طرح تجهیزات و شبکه را به صورت شماتیك در نرمافزار رسم کند و
بدین ترتیب یك مدل از شبکه را به صورت دیاگرام در اختیار داشته باشد.
در صورتی که امکان انجام مانور در فیدر محل اتصال مولد مقیاس کوچك وجود دارد ،مطالعات باید به ازای
مانورهای مختلف انجام شود.
در مطالعات هماهنگی حفاظتی نحوه مدلسازی اجزای مختلف شبکه از قبیل ژنراتور ،ترانسفورماتور،
کابل شبیه به مطالعات اتصال کوتاه و پخش بار است زیرا در مطالعات هماهنگی حفاظتی جریان نامی
عبوری از خطوط و کلیدها و همچنین جریان اتصال کوتاه عبوری از تجهیزات مزبور مورد نیاز است و تنها
تفاوت در مورد رلهها است لذا در این بخش به آن پرداخته میشود.
 تعیین مكان رلههاهمانطور که قبال نیز ذکر شد نخستین گام در انجام تنظیمات حفاظتی ،تنظیم رله های اضافه جریان
است که شامل رلههای اضافه جریان زیر است:
95

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

 رله .DG
 رله روی شینه  LVو  HVترانسفورماتور واسط.
 رله ابتدای شاخهی فرعی که همان نقطه اتصال مشترک است.
 رله روی شینه  21کیلو ولت پست فوق توزیع
به دلیل تزریق جریان از دو سمت (جریان تزریق شده از سمت واحد تولید پراکنده و جریان تزریق شده
از سمت پست فوق توزیع) نیاز به تنظیم رله در مکانهای ذکر شده در دو جهت هستیم.
 تعیین نقش و جهت رلههابرای تمام خطاهای ممکن نقش رلهها به همراه جهت عملکرد آنها را باید مشخص کرد.
اولین رلههایی که در دو سمت خطا قرار میگیرند ،رلههای اصلی و رلههایی که پس از آن قرار میگیرند
نقش رلههای پشتیبان را خواهند داشت.
توجه :باید خطای روی هر شینه را دو خطا (پشت رله و جلوی رله) در نظر گرفت زیرا برای این دو خطا با
اینکه جریان عبوری از رلهها یکسان است نقش و جهت عملکرد رلهها تغییر خواهد کرد.
با پیش فرض جهت مستقیم برای جریان تزریق شده از سمت پست فوق توزیع و جهت معکوس برای جریان
تزریق شده از سمت  DGجهت رلهها را مشخص میکنیم.
 تعیین CTیکی دیگر از نکاتی که در هماهنگی حفاظتی باید رعایت شود انتخاب نوع و سایز  CTمیباشد .نوع CT
که باید حتما حفاظتی باشد .استفاده از  CTاندازه گیری به هیچ وجه توصیه نمی گردد.
همچنین جهت سایز  CTباید ابتدا جریان عبوری و نامی مدار را از مطالعه پخش بار تعیین نمود سپس
اولین رنج استاندارد بیشتر از جریان نامی را به عنوان اولیه  CTانتخاب میشود .همچنین الزم است CT
با ازای جریان اتصال کوتاه ماکزیمم مدار به اشباع نرود .برای تعیین ثانویه  CTالزم است مشخصات تجهیز
یا تجهیزاتی که باید در ثانویه آن قرار بگیرد مشخص گردد و سپس مقدار  Berdenنامی  CTتعیین می
گردد ،در نتیجه می توان سایز ثانویه  CTرا تعیین نمود.
 -9-5-7ورود دادهها به نرمافزار و تنظیم پارامترها و شرایط اولیه
هر رله میتواند دارای توابع حفاظتی مختلفی باشد مانند :
 اضافه جریان زمان معکوس96
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 اضافه جریان آنی یا زمان معینمنحنی مشخصه عملکرد رلههای اضافه جریان زمان معکوس با استفاده از رابطهی کلی زیر توصیف میشود:
)𝛽𝑘(
𝐼
( )𝛼 − 1
𝑚𝐼

()1-4

= 𝑐𝑇

: Iجریان خطا
 : Imجریان تحریك
در رابطه فوق پارامتر های  αو  ، βشیب منحنی مشخصه را تعیین می کند K ،ضریب تنظیم زمانی
( )TMSاست.
براساس مقادیر  αو  βمنحنی قطع میتواند ،شکلهای مختلف داشته باشد .جدول  2-7دسته بندی
نوع منحنی برای مقادیر  αو  βرا براساس استاندارد  IECنشان میدهد.
جدول ( : )2-7ثابت های رله های اضافه جریان استانداردIEC 60255

منحني

α

β

معكوس استاندارد

2/22

2/14

بسیار معكوس

1

13/5

فوق العاده معكوس

2

12

پروسه انتخاب تنظیمات رله به دو بخش تقسیم میشود:
 انتخاب جریان تحریك رله انتخاب زمان بهرهبرداری یا رفع خطاجریان تحریك رله اضافه جریان زمان معکوس روی  182تا  2برابر جریان نامی مدار حاصل از نتایج
پخش بار تنظیم می شود.
تنظیم جریان تحریك رله اضافه جریان زمان معین از دو روش امکان پذیر است:
  6تا  11برابر جریان ماکزیمم مدار (باید همه خطاهای موجود را ببیند)  51درصد خطای فاز به فاز انتهای خط ،این مقدار باید از دو برابر جریان نامی مدار بیشتر باشد .انتخاب زمان بهرهبرداری یا رفع خطا به دو عمل بستگی دارد.
 موقعیت رله نسبت به خطا و منبع97
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 زمان بحرانی رفع خطا  CCTحاصل از نتایج مطالعات پایداری گذرااگر رله نسبت به منبع دورترین رله باشد زمان بهرهبرداری روی کمترین مقدار تنظیم شود ولی باید
در تنظیمات زمان رله مقدار  CCTرا نیز در نظر گرفت.
بطور مثال پروسه انتخاب تنظیمات یك رله اضافه جریان زمان معکوس و زمان معین در نرم افزار
 DIGSILENTبه ترتیب در شکلهای زیر آورده شده است.

شکل ( : )3-7پروسه انتخاب تنظیمات یك رله اضافه جریان زمان معکوس
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شکل ( : )4-7پروسه انتخاب تنظیمات یك رله اضافه جریان زمان معکوس و زمان معین
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 -4-5-7اجرای برنامه
بعد از مدلسازی شبکه و انجام تنظیمات مناسب در نرمافزار ،بمنظور تحلیل شبکه برنامه اجرا میشود .در
این مرحله چنانچه شبکه به درستی مدلسازی شده باشد و اطالعات مربوط به تجهیزات و شبکه کامل و
بینقص در نرمافزار وارد شده باشند ،نرمافزار ،شبکه مدلسازی شده را تحلیل کرده و نتایج مورد درخواست
کاربر را ارائه مینماید .در صورت بروز مشکل در حین اجرای برنامه ،نرمافزار پیغام خطا میدهد که کاربر
باید بعد از بررسی و رفع خطا ،برنامه را دوباره اجرا نماید.
شایان ذکر است پس از مدلسازی شبکه و انجام محاسبات اتصال کوتاه و پخش بار ،الزم است نتایج حاصله
برای مطالعات بعدی (هماهنگی حفاظتی ،پایداری گذرا ،کیفیت توان) ذخیره گردد.
به منظور انجام مطالعات هماهنگی حفاظتی در ذخیره سازی محاسبات اتصالکوتاه الزم است سهم واحد
تولید پراکنده و شبکه در ماکزیمم جریان اتصالکوتاه در هر یك از محلهای خطا به تفکیك محاسبه و
ذخیره گردد.
 -5-5-7تحلیل نتایج
از آنجایی که ممکن است شبکه مورد نظر حاالت مختلف مانوری و یا شامل تعداد DGهای زیادی باشد،
عملکرد رلهها برای تمام حاالت مختلف بررسی میشود ،که در بیشتر موارد تنظیم رلهها همانطور که در
باال ذکر شد جوابگوی یك طرح حفاظتی صحیح برای حفاظت شبکه میباشد ،اما اگر در برخی موارد وقوع
خطا ،بعضی از رلهها عملکرد مطلوبی نداشتند ،مجددا به شیوه باال به تنظیم رلهها با این تفاوت که فاصله
زمانی را تغییر دهیم میپردازیم و یا تغییرات محدودی که مشکل هماهنگی را بهبود دهد .در مجموع شیوه
ذکر شده اصول کلی هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده میباشد.
به طور کلی بعد از نصب مولدهای مقیاس کوچك موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
 -1هماهنگی رلههای اضیافه جریان فاز از پایینترین سطح یعنی ژنراتور ،تا یك سطح ولتاژ باالتر از
نقطه اتصال  DGبه شبکه
 -2هماهنگی رلههای اضافه جریان زمین
 -3هماهنگی رلههای ولتاژی و فرکانسییی در سییطوح مختلف حفاظتی از ژنراتور تا یك سییطح ولتاژ
باالتر از مکان اتصال  DGبه شبکه
 -4همیاهنگی حفیاظتی بین رلههای حفاظتی خارجکننده  DGاز شیییبکه با ریکلوزرها (بازبسیییت
خودکار)
111

راهنماي انجام مطالعات تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

ویرایش :اول

شرکت توانیر

 -5هماهنگی سیستم انتقال تریپ با ریکلوزرها
 -6هماهنگی رلههای مورد استفاده برای آشکارسازی جزیره ناخواسته در شبکه
 -7هماهنگی رلههای مورد استفاده برای تشخیص وقوع خطای تکفاز به زمین در شبکه توسط DG

 -8هماهنگی حفاظتی رلههای موجود در شبکه بعد از اتصال  DGبه شبکه تا یك سطح ولتاژ باالتر
از مکان اتصال  DGبه شبکه
 -9هماهنگی حفاظتی رله ها به ازای مانورهای ممکن (در صورتی که امکان انجام مانور در فیدرهای
مختلف وجود دارد که اتصال  DGبه پست فوق توزیع را از چند مسیر ممکن میسازد)
 -11هماهنگی رلههای جهت دار مورد اسیتفاده در شیبکه بعد از حضور مولدهای مقیاس کوچك در
شبکه ،به ازای خطاهای مختلف
در تمام موارد فوق فاصله زماني هماهنگي بین رلههای اصلي و پشتیبان ميبایست در محدوده
( CTI > 2/4sفاصله زماني هماهنگي) >  2/15sقرار گیرد.
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فصل هشتم
مطالعات سيستم زمين

 -2-8مقدمه
وقوع خطای اتصیال زمین در شیبکه قدرت تأثیرات سیوء بسییار زیادی بر تجهیزات شبکه ،از جمله
ترانسیفورماتورها ،ژنراتورها و سیایر تجهیزات شیبکه خواهد داشت .بنابراین ،سیستم زمین باید به گونهای
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طراحی شییود که تا حد امکان جریان خطا را در مقادیر مجاز محدود کند و مانع از آسیییبدیدن تجهیزات
شود.
روشهای مختلفی برای محدود کردن میزان جریان خطا در شییبکه و تجهیزات وجود دارد که از آن
جمله میتواند به اسییتفاده از امپدانس در سیییسییتم اتصییال نقطه نوترال تجهیزات به زمین ،اشییاره نمود.
تعیین نوع این امپدانس و مقدار دقیق آن یکی از مسائل مهم در طراحی سیستم زمین می باشد.
نوع اتصال ترانسفورماتور متصلکننده  DGبه شبکه و نحوه اتصال به زمین نقطه نوترال ژنراتور نیز از
جمله فاکتورهای تأثیرگذار در میزان مشییارکت منبع تولید پراکنده در جریان خطا بوده و تأثیر زیادی در
مسیائل فنی بهرهبرداری از شیبکه مانند محدود کردن جریانها و ولتاژهای هارمونیکی در شبکه خواهند
داشیت .سییستم زمین مراکز تولید پراکنده باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تأثیر نامطلوبی بر شبکه
توزیع نداشییته باشیید و بهرهبرداری از منبع تولید پراکنده در سییناریوهای مختلف ،چه به صییورت مجزا از
شبکه یا موازی با شبکه ،تداخلی در سیستم حفاظتی و همچنین بهرهبرداری از شبکه توزیع ایجاد نکند.
 -1-8هدف
هدف از انجام این مطالعات محدودکردن جریان خطای زمین با استفاده از یك سیستم زمین مناسب
است که بتواند یك و یا چند مورد از موارد زیر را شامل گردد:
 )1کاهش خطرات ناشی از آتش سوزی و ذوب مواد در تجهیزاتی که خطا در آنها اتفاق افتاده باشد
مانند جعبه کلیدها ،ترانسفورماتورها ،کابلها و نیز ماشینهای دوار.
 )2کاهش استرس های مکانیکی در مدارات حامل جریان.
 )3کاهش خطرات ناشی از شوک های الکتریکی برای پرسنل که بر اثر جریان های سرگردان ناشی از
خطای زمین در مسیرهای برگشت اتفاق می افتد.
 )4کاهش خطرات ناشی از قوسهای الکتریکی و نیز خطرات ناشی از رعد و برق برای پرسنلی که
ممکن است بصورت اتفاقی در کنار ادواتی قرار گرفته باشند که دچار خطای زمین شده باشند.
 )5برای کاهش افت ولتاژهای گذرا که بر اثر وقوع خطا و رفع آن اتفاق می افتد.
 )6برای کنترل ایمن اضافه ولتاژهای گذرا در زمانی که خطای امپدانس باال اتفاق افتاده باشد و امکان
بهره برداری از شبکه در حین وقوع خطا وجود داشته باشد.
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 -9-8انجام مطالعات سیستم زمین جهت اتصال  DGبه شبكه توزیع با توجه به طرحهای مختلف
اتصال
در طراحی سییستم زمین و انتخاب نحوه زمین کردن منابع تولید پراکنده ،طراح همواره بایستی بین
دو نکته بسیار مهم زیر یك تعامل و مصالحه ایجاد کند:
 -1نحوه زمین کردن منیابع تولیید پراکنیده بیایید جریان خطا را به مقادیری محدود کند که باعث
آسییب دیدن تجهیزات تولید پراکنده نشیده و اضیافه ولتاژهای ایجاد شده در اثر بروز خطا را به
مقادیر مجاز محدود کند.
 -2نحوه زمین کردن منابع تولید پراکنده باید به گونهای باشییید که جریان خطا بیش از حد کاهش
نیابد یا به عبارت دیگر جریان خطا به اندازه ای باشد که قابل شناسایی توسط تجهیزات حفاظتی
باشد.
سیستم زمین طراحی شده برای منابع تولید پرکنده باید ویژگیهای زیر را دارا باشد:
 نحوه زمین کردن  DGنباید باعث اضافه ولتاژهایی باالتر از مقادیر نامی تجهیزات متصل به شبکهتوزیع گردد.
 نحوه زمین کردن  DGنباید باعث فراتر رفتن حدود اضییافه ولتاژهای موقت از حدود مجاز شییود( %125ولتاژ نامی سیستم ،تحت شرایط خاص تا  %131ولتاژ نامی)
 نحوه زمین کردن  DGنباید باعث برهم خوردن هماهنگی حفاظتی تجهیزات آشییکارسییاز خطایزمین سیستم توزیع گردد.
همچنین در صیورتی که تأسییسیات به صورت موازی و همزمان از بیش از یك منبع تغذیه میشوند
(مثالً برق شییهری و مولدها و یا چندین مولد به صییورت موازی) ،سیییسییتم زمین مرکز تولید پراکنده باید
طوری طراحی شییود که در صییورت نیاز ،هر یك از منابعی که میتوانند مسییتقل از منابع دیگر کار کنند،
اتصال زمین خود را حفظ کنند.
در انجام مطالعات سییسیتم زمین جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع چند فاکتور مهم
که نقش اساسی در انتخاب نحوه زمین کردن مولدها دارند عبارتند از:
 -1نحوه اتصال ژنراتور تولید پراکنده به شبکه (ژنراتور به صورت مستقیم به شبکه متصل شده باشد
یا از طریق ترانسفورماتور)
 -2نوع سیمبندی ترانسفورماتور متصلکننده  DGبه شبکه
 -3امکان بهرهبرداری از دو یا چند ژنراتور به صورت موازی با هم و جدا از شبکه
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 -4بهرهبرداری از ژنراتور به صورت موازی با شبکه
با توجه به دسیتهبندی سییسیتمهای زمین در استاندارد  IECکه در بخش  6-5-1آورده شده است
تمام سیستمهای زمین در طرح اتصال  1تا  5در دسته  TTقرار میگیرند .زیرا در تمام این طرحها ،زمین
الکتریکی ژنراتور و ترانسفورماتور آن مشترک بوده و بطور مستقیم (با امپدانس ناچیز) زمین می شوند اما
زمین حفاظتی این سیستمها مجزا میباشد یعنی برای زمین الکتریکی و زمین حفاظتی چاه ارت جداگانه
تعبیه می شود.
در مورد سییستم زمین بارهای موجود در شبکه توزیع میبایست مطابق استاندارد شبکه توزیع عمل
گردد.
هر کدام از این فاکتورها نقش بسزایی در طراحی و بهرهبرداری از سیستم زمین منابع تولید پراکنده دارند
و طراح سییسیتم زمین باید با توجه به نحوه اتصال  DGبه شبکه و استراتژی بهرهبرداری از آن ،سیستم
زمین را طراحی کند.
در قسیمت بعد سییسیتم زمین تأسیسات تولید پراکنده برای طرحهای مختلف اتصال  DGبه شبکه و با
توجه به استراتژیهای مختلف بهرهبرداری از آن ارائه شده است.
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 -2-9-8منابع تولید پراكندة متصل شده به شبكة توزیع از طریق طرح  2و 1
 منبع تولید پراكنده به صورت تكي و جدا از شبكهدر این روش بهره برداری ،منبع تولید پراکنده از شییبکه توزیع قطع بوده و به عنوان تنها منبع تغذیه،
بار محلی تأسیییسییات مورد نظر را تأمین میکند .در این حالت نقطه نوترال مولد به ترمینال زمین اصییلی
متصییل شییده و یا از طریق یك الکترود زمین به طور مسییتقل زمین میشییود .در این طرح اتصییال چون
مصیارف محلی که به منبع تولید پراکنده متصل هستندمی توانند از نوع مصارف تکفاز باشند جلوگیری از
وقوع اضافه ولتاژ در هنگام بروز اتصالکوتاههای تکفاز به زمین از اهمیت زیادی برخوردار است.
حفاظت از ژنراتور در برابر خطاهای تکفاز حسیییب مورد به یکی از سیییه روش مذکور در شیییکل زیر
میتواند انجام میشود.

R
R

R

شكل ( :)2-8روشهای گوناگون آشكارسازی خطای زمین در نوترال ژنراتورهای تكي غیر موازی
الف) استفاده از یك ترانسفورماتور در نقطه صفر زنزاتور
ب) استفاده از سه ترانسفورماتور بصورت مثلث باز برای حفاظت %95
ج) استفاده از سه ترانسفورماتور بصورت مثلث باز ب سیم پیچ اضافی برای حفاظت %111

در شکل  1-8طرح (الف ) ،یك ترانسفورماتور ولتاژ در اتصال نقطه نوترال به زمین مورد استفاده قرار
گرفته است .وقوع خطا در هر بخش از مدار باعث تحریك رله و به صدا در آمدن آالرم خواهد شد.
در طرح (الف) باید امکان وجود هارمونیكهای باقیمانده را در نظر گرفت و رله را برای مقادیر باالتر
از این ولتاژهای هارمونیکی تنظیم نمود .از طرفی اگر خطای اتصیال زمین تکفاز در  %5انتهایی سیم پیچ
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استاتور اتفاق بیفتد این رله خطا را نمی بیند که همین امر باعث کاهش حساسیت عملکرد شده و لذا این
طرح معموالً حفاظت  %95نامیده میشود.
در طرح (ب) ،سه ترانسفورماتور ولتاژ که اولیه آنها به صورت ستاره به هم متصل شده ،مورد استفاده
قرار گرفته اسیت .این طرح در مواردی اسیتفاده میشیود که مدار اسیتاتور سییم نول نداشیته باشد یعنی
ترانسفورماتور متصل کننده مولد به شبکه ،در سمت مولد دارای اتصال مثلث باشد.
میزان حساسیت طرح (ب) نسبت به طرح (الف) بیشتر است و همچنین اگر در اولیه ترانسفورماتورها
یك مدار باز شود (قطعی فاز) رله عمل خواهد کرد.
هرچه نقطه وقوع خطا به نقطه نوترال مولد نزدیکتر باشید حسیاسیت طرح (الف) و طرح(ب) ،بیشتر
کاهش مییابد.
طرح (ج) برای ایجاد یك حفاظت کامل در هر نقطهای از سیمپیچی پیشنهاد شده است .در این طرح
یك سیییمپیچ کمکی در یکی از ترانسییفورماتورهای ولتاژ قرار داده میشییود .در اینصییورت چنانچه خطای
تکفاز هرچند در  %5انتهای یکی از سیییم پیچهای اسییتاتور رخ دهد نقطه صییفر اولیه  PTها دارای ولتاژ
شده و از سیم پیچ اضافه شده جریان عبور می کند و در ثانویه  PTمربوطه ولتاژی القا می کند که سبب
خارج شدن جمع ولتاژ در مثلث باز از ولتاژ صفر گردیده و رله مربوطه را تحریك می نماید.
شیییاییان ذکر اسیییت موارد دیگری نیز میانند روش تزریق هارمونیك سیییوم یا تزریق سییییگنالهای
زیرهارمونیك برای حفاظت  %111سیم پیچ استاتور پیشنهاد گردیده اند.
در مجموع می توان گفت که برای مولدهای مقیاس کوچك بسته به مورد از طرح (الف) یاطرح ( ب)
استفاده می گردد.
 دو یا چند منبع تولید پراكنده به صورت موازی و جدا از شبكهدر برخی موارد الزم اسیت که دو یا چند مولد به صیورت موازی با هم و جدا از شبکه ،بارهای محلی
تأسیسات مربوطه را تغذیه کنند .در صورت عملکرد موازی چند مولد به خصوص هنگامی که تعداد مولدها
زیاد باشید چنانچه همه مولدها به طور مسیتقیم زمین شوند ،به دلیل اینکه در اکثر موارد راکتانس مؤلفه
صییفر ژنراتورها در مقایسییه با راکتانس مؤلفه مثبت و منفی آن کمتر اسییت ،جریان خطای فاز به زمین از
جریان خطای سیه فاز بیشیتر خواهد بود و این جریان بایستی به نوعی محدود شود .اگر در مولدها ولتاژ و
جریان هارمونیکی گردشییی وجود نداشییته باشیید (در اثر همسییان بودن ژنراتورها و یا بارگیری متعادل از
مولدها) میتوان نقطه نوترال تكتك مولدها را به طور جداگانه به نحو مناسییبی زمین نمود .اما اگر به هر
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دلیل ولتاژ و جریان هارمونیکی گردشیی مرتبه سیوم و مضارب آن بین مولدها وجود داشته باشد سیستم
زمین باید به گونهای طراحی شیییود که عالوه بر فراهم نمودن شیییرایط مناسیییب جهت عملکرد صی یحیح
تجهیزات و محدود شیییدن جریان خطا در مقادیر مجاز ،از به وجود آمدن جریانها و ولتاژهای هارمونیکی
گردشی در شرایط کار عادی مولدها نیز جلوگیری کند .در چنین شرایطی ،از یکی از روشهای زیر میتوان
استفاده نمود:
2
 -1استفاده از مولدهایی که دارای سیمپیچی با گام
3

هستند تا از به وجود آمدن ولتاژها و جریانهای

هارمونیکی گردشییی مرتبه سییوم جلوگیری گردد .در این صییورت ،روش زمین کردن مولدها شییبیه
مولدهای تکی میباشد و هر یك از مولدها به طور جداگانه به نحو مناسبی زمین میشود.
 -2در هنگام کارکرد موازی چند مولد ،فقط نقطه نوترال یکی از ژنراتورها به زمین متصل شود .البته این
روش دارای پیچیدگیهای خاص خود میباشد .در این روش جریان خطای تکفاز به زمین کل کاهش
می یابد اما جریان خطای عبوری از مولدی که زمین شیده است به نحو چشمگیری (با افزایش تعداد
مولدها) افزایش مییابد بنابراین ،باید نقطه خنثی مولد با استفاده از یك امپدانس مناسب زمین شود
تا جریان خطای زمین تا حد جریان خطای سییهفاز محدود شییود و از آسیییب دیدن مولدی که زمین
شییده اسییت جلوگیری گردد .همچنین باید اینترالکهای الکتریکی و مکانیکی الزم طوری پیشبینی
شییود که در هر زمان تنها نقطه نوترال یك مولد به زمین متصییل شییود و در صییورت نیاز به خاموش
شییدن مولد زمین شییده و قبل از خاموش شییدن آن ،نقطه نوترال یك مولد دیگر با اسییتفاده از یك
امپدانس مناسیییب به زمین متصیییل شیییود .اسیییتفاده از این روش باعث حذف ولتاژها و جریانهای
هارمونیکی مرتبه سوم خواهد شد.
 -3اسیت فاده از ترانسیفورماتور زمین بین فازها و زمین در حالیکه مولدها به صورت سه سیمه به شینهها
متصیل میشوند که در شکل  2-8نشان داده شده است (البته به دلیل ظرفیت کم مولدها این روش
معموالً مقرون به صرفه و عملی نیست).
 -4اسیتفاده از روشیهای تضعیف جریانهای فرکانس باال (امپدانس های سلفی) در نقطه خنثی هر مولد
به طوریکه در فرکانس عادی امپدانس قابل توجهی از خود نشان ندهد.
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شکل ( :)2-8یك یا چند مولد موازی با ترانسفورماتور اتصال زمین

 دو یا چند مولد كه قابلیت كار موازی با شبكه را دارند.در مواردی که دو یا چند منبع تولید پراکنده به صیورت همزمان و موازی با شبکه مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند ،مشییکالت مربوط به ولتاژها و جریانهای هارمونیکی گردشییی مرتبه سییوم بین مولدهای
موازی شییده با یکدیگر و بین مولدها با شییبکه ،مشییابه آنچه برای مولدهای موازی شییرح داده ش ید وجود
خواهد داشیت .در این حالت هماهنگی بین سییسیتم زمین منابع تولید پراکنده با سیییسییتم زمین شبکه
توزیع بیشیترین اهمیت را دارد و سییسییتم زمین باید طوری طراحی شیود که عملکرد مناسییب تجهیزات
منابع تولید پراکنده را فراهم کرده و از به وجود آمدن جریانهای هارمونیك سییوم گردشییی بین مولدها و
شیییبکه جلوگیری کند .در این حالت نیز برای زمین کردن نقطه نوترال مولدها از روشیییهای زیر میتوان
استفاده نمود:
 -1در هنگام کارکرد موازی چند مولد با شیبکه ،چون احتمال وجود هارمونیكهای گردشی مرتبه سوم
وجود دارد نقطه نوترال همه مولدها توسیط سیکسیونر زمین از سیستم زمین جدا میشود .برای این
منظور بیایید اینترالکهیای الزم در نظر گرفتیه شیییود بیه نحوی که در زمان کار موازی با شیییبکه
سیکسیونرهای زمین تمام مولدها باز بوده و در زمان قطع منبع اصلی ،فقط سکسیونر یکی از مولدها
بسیته شیود در این شرایط ،بهرهبرداری شبیه حالت مولدها ی موازی جدا از شبکه خواهد بود (شکل
 .) 5-4جهت تغذیه بارهای تکفاز محلی در هنگام قطع مولدها از شبکه و قطع نوترال شبکه ،بایستی
نوترال سیستم تغذیه بارهای محلی به شینه زمین متصل گردد.
 -2اسیتفاده از ترانسیفورماتور زمین بین فازها و زمین در حالیکه مولدها به صورت سه سیمه به شینهها
متصیل می شوند .در این حالت نیز بین سکسیونر زمین ترانسفوماتور زمین و کلید تغذیه منبع اصلی
اینترالک وجود خواهد داشییت .البته چون قدرت  DGپایین اسییت اسییتفاده از این طرح مقرون به
صرفه نمیباشد( شکل .)4-8
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IL

IL

IL

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

منبع اصلي
شینه زمین

شکل ( :)3-8اتصال زمین دو یا چند مولد با قابلیت کار موازی با شبکه

IL

منبع اصلي

شکل ( :)4-8زمین کردن منابع تولید پراکنده که قابلیت کار موازی با شبکه را دارند به همراه ترانسفورماتور زمین

 -1-9-8منابع تولید پراكندة متصل شده به شبكة توزیع از طریق طرح  9و  4و 5
 منبع تولید پراكنده به صورت تكي و جدا از شبكهدر این روش بهرهبرداری ،منبع تولید پراکنده از شیییبکه قطع میباشییید و به عنوان تنها منبع تغذیه ،بار
محلی تأسیییسییات مورد نظر را تأمین میکند .در این حالت ،برای بررسییی شیییوه زمین کردن منبع تولید
پراکنده دو نوع اتصال مختلف برای ترانسفورماتور متصلکننده مولد به شبکه در نظر گرفته میشود.
* اتصال مثلث-ستاره زمینشده ()Dyn
ترانسفورماتورهای مورد استفاده در شبکه توزیع ایران معموالً دارای اتصال مثلث-ستاره زمینشده Dyn5
هستند .بنابراین ،برای زمین کردن یك مولد تکی که به صورت ایزوله از شبکه بار محلی را تأمین میکند
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مطابق شیییکل  5-8عمل میشیییود .نحوه زمین کردن مولد (مسیییتقیم یا از طریق امپدانس) بسیییتگی به
پارامترهای سیستم و توصیه سازنده مولد خواهد داشت.
مسیییائل مربوط به طرحهای حفاظت زمین ترانسیییفورماتور و مولد در گزارش "محدوده ،شیییرایط و
نیازمندیهای هماهنگی حفاظتی" ارائه خواهد شد.
در صورت استفاده از ترانسفورماتورهای مثلث-ستاره زمین شده ،چنانچه خطا در سمت فشار متوسط
( 21 ، 11و یا  33کیلوولت سیییمت شیییبکه) ترانسیییفورماتور اتفاق بیفتد چون سیییمت فشیییار متوسیییط
ترانسفورماتور دارای سیمپیچ مثلث است ولتاژ فازهای سالم تا 1/73برابر ولتاژ فاز افزایش خواهد یافت که
این امر باعث آسیییبدیدن تجهیزات تکفازی که بین فازهای سییالم و نوترال قرار گرفتهاند ،خواهد شیید.
بنابراین ،در سیمت اولیه ترانسیفورماتور (سمت مثلث) جهت تش خیص وقوع خطای تکفاز به زمین ،از سه
ترانسیفورماتور ولتاژ که اولیه آنها به صیورت سیتاره زمینشیده و ثانویه آن مثلث باز است (که توسط رله
ولتاژی بسیته میشیود) مطابق شکل  5-8استفاده شده است تا در صورت بروز اتصالکوتاه تکفاز به زمین
در سییمت اولیه رله تحریك شییده و آالرم مربوطه را به صییدا در آورد .همچنین چون ولتاژها و جریانهای
هارمونیك سیوم تولیدی توسط ژنراتور در اتصال ستاره زمین شده ترانسفورماتور که در سمت ژنراتور قرار
گرفته اسیت ،با هم جمع میشوند ،چنانچه ژنراتور مقادیر زیادی ولتاژ و جریان هارمونیك سوم تولید کند
این امر ب اعث خواهد شید عملکرد سییسیتم حفاظت زمین ژنراتور و ترانسفورماتور با مشکل مواجه شده و
2
حساسیت سیستم حفاظتی کاهش یابد (مگر اینکه از ژنراتورهای با گام
3

استفاده شود که در این صورت

ژنراتور هیارمونییك سیییوم تولیید نخواهید کرد) .البتیه اسیییتفیاده از امپدانس جهت زمین کردن مولد و
ترانسیییفورماتور تا حدی مشیییکل جریانها و ولتاژهای هارمونیکی را حل میکند اما باعث ایجاد اضیییافه
ولتاژهای گذرا در هنگام وقوع اتصالکوتاههای تکفاز به زمین خواهد شد .در صورت وقوع اتصالکوتاه تکفاز
به زمین در سیمت فشیار ضیعیف ترانسیفورماتور ،به علت تأمین شدن جریان مؤلفه صفر از سمت مولد و
ترانسیفورماتور ،شدت جریان اتصالکوتاه نسبت به حالتی که سمت فشارضعیف ترانسفورماتور زمین نشده
باشد بسیار بیشتر خواهد بود که این امر لزوم استفاده از تجهیزات با قدرت عایقی باالتر را به دنبال خواهد
داشت .بنابراین ،توصیه میشود بمنظور جلوگیری از مشکالت ذکر شده فوق و در صورت زیاد بودن میزان
هارمونیك های تولیدی توسط ژنراتور ،تنها نقطه نوترال ژنراتور زمین شود و نقطه نوترال ترانسفورماتور باز
باشد.
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شرکت توانیر
سه فاز
شبكه

ترانسفورماتور
اختصاصي
مولد پراكنده

R

بار محلی
IL

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(
شینه زمین

شکل ( : )5 -8اتصال زمین منبع تولید پراکنده تکی ایزوله با ترانسفورماتور مثلث-ستاره زمین شده

البته در صورت استفاده از شبکه کابلی در سمت فشار متوسط و استفاده از ترانسفورماتورهای مثلث-
ستاره زمین شده احتمال به وجود آمدن فرورزنانس در شبکه بسیار زیاد خواهد بود .بنابراین قبل از اتصال
منابع تولید پراکنده به شیبکه بایسیتی احتمال ایجاد فرورزنانس (مخصیوصاً در شبکههای کابلی) به دقت
مورد بررسی قرار گیرد .بمنظور جلوگیری از این پدیده موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 حتی االمکان از شبکه کابلی در اتصال ژنراتور و ترانسفورماتور به شبکه استفاده نشود. از رله  59Iاستفاده شود که مقدار پیك اضافه ولتاژ را مورد استفاده قرار میدهد. -استفاده از ترانسفورماتور  YNdاحتمال رخ داد فرورزنانس را کاهش میدهد.
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از آنجایی که بحث اسییتفاده از تولید پراکنده در شییبکه توزیع ایران یك بحث کامالً جدید اسییت و تا
کنون ترانسیفورماتورهای که توسط شرکت ایران ترانسفو برای شبکه توزیع ساخته میشدند دارای اتصال
مثلث ستاره زمین شده هستند که برای تغذیه بارها مورد استفاده قرار میگرفتند ،توصیه میشود با توجه
به مشیکالت اسیتفاده از این نوع ترانسفورماتورها جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه ،جهت اتصال
منابع تولید پراکنده به شبکه از ترانسفورماتورهایی با اتصال ستاره زمینشده-مثلث استفاده شود.
* ستاره زمین شده-مثلث ()YNd
در این حالت نیز منبع تولید پراکنده تنها منبع تغذیه بار محلی تأسیییسییات مورد نظر میباش ید و به
تنهیایی و جیدا از شیییبکیه این بیار را تیامین میکند .برای اتصیییال مولد به شیییبکه از ترانسیییفورماتور
سیتارهزمینشده -مثلث استفاده شده است .در این حالت ،برای زمین کردن مولد و ترانسفورماتور میتوان
همانند شیکل  6-8عمل کرد .نوع زمین کردن مولد (مستقیم یا از طریق امپدانس) بستگی به پارامترهای
سیستم و توصیه سازنده مولد خواهد داشت.
در صیورت اسیتفاده از ترانسیفورماتور ستارهزمینشده-مثلث ،ولتاژها و جریانهای هارمونیك سوم به
واسیطه وجود سییم پیچ مثلث در سمت ژنراتور مشکلی برای عملکرد سیستم حفاظت زمین ژنراتور ایجاد
نخواهند کرد و عملکرد ژنراتور را تحت تأثیر قرار نخواهند داد .همچنین در صییورت وقوع خطای تکفاز در
سمت فشار ضعیف جریان مؤلفه صفر تنها از سمت ژنراتور تأمین می شود و بنابراین ،نسبت به حالت قبل
مقدار جریان خطا کمتر خواهد بود.
بمنظور تشیخیص وقوع خطای تکفاز در سیمت فشیارضعیف از سه ترانسفورماتور ولتاژ همانند شکل 6-8
اسیتفاده شده است که در صورت بروز هر گونه خطا در سمت فشارضعیف ،رله تحریك شده و آالرم مورد
نظر را فعال میکند اما ،چون این ترانسیفورماتورهای ولتاژ در سمت فشار ضعیف استفاده میشوند نسبت
به حالت قبل (اسیتفاده از ترانسیفورماتور مثلث -سیتاره زمین شیده) که در سییمت فشار متوسط استفاده
میشدند ،هزینه کمتری در بر خواهد داشت.
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R

بار محلی

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(
شینه زمین

شینه زمین

شکل ( : ) 6-8اتصال زمین منبع تولید پراکنده تکی ایزوله با ترانسفورماتور ستاره زمین شده -مثلث

 دو یا چند منبع تولید پراكنده به صورت موازی و جدا از شبكهدر بعضییی از موارد الزم اسییت که دو یا چند مولد به صییورت موازی و جدای از شییبکه کار کنند و
تأسییسیات مربوط به منبع تولید پراکنده را تغذیه کنند .نحوه زمین کردن و مالحظات سیییستم زمین با
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توجه به نوع ترانسییفورماتور متصییلکننده مولدها به شییبکه متفاوت خواهد بود .در این قسییمت دو نوع
ترانسیفورماتوری که جهت اتصیال مولدها به شبکه مورد استفاده قرار میگیرند مورد بررسی قرار گرفته و
نحوه زمین کردن و مالحظات سیستم زمین مورد ارزیابی قرار میگیرد.
* اتصال مثلث -ستاره زمینشده ()Dyn
در این طرح دو یا چند منبع تولید پراکنده توسیط ترانسفورماتورهای مثلث-ستارهزمین شده به یك
شینه متصل میشوند.

R

R

IL

IL

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

شینه زمین

شکل ( : )7-8دو یا چند منبع تولید پراکنده به صورت موازی و جدا از شبکه دارای ترانسفورماتور مثلث-ستاره زمینشده

تمام مطالبی که در مورد مولد تکی ایزوله که با اسیتفاده از ترانسفورماتور مثلث-ستاره زمینشده بار
تأسیییسییات مورد نظر را تأمین میکند ارائه شیید ،در مورد مولدهای موازی نیز صییادق اسییت .در صییورت
بهرهبرداری موازی از چند مولد همانند شیییکل ( ،)7-8چنانچه هم نقطه نوترال مولدها و هم نقطه نوترال
سییمپیچ فشیارضعیف ترانسفورماتورها به زمین متصل شود ،جریانهای هارمونیکی مرتبه سوم که توسط
مولدها تولید میشیود و با هم همفاز هسیتند در نقطه نوترال سییم پیچ سییتاره ترانسفورماتور با هم جمع
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میشیوند که این امر باعث کاهش حساسیت سیستم حفاظت خطای زمین ترانسفورماتور خواهد شد و در
مواردی که این جریانهای هارمونیکی دامنه زیادی داشییته باشییند عملکرد اشییتباه و نامناسییب سیییسییتم
حفاظتی را در پی خواهند داشییت .همچنین امکان ایجاد جریانهای هارمونیك سییوم گردشییی در سییمت
فشیار ضیعیف نیز وجود خواهد داشت .بنابراین ،یا باید با روشی مشکل جریانها و ولتاژهای هارمونیکی را
2

حل نمود (استفاده از ژنراتورهای با سیمپیچی دارای گام که در این صورت نیازی به استفاده از اینترالک
3

بین نقطیه نوترال ژنراتور و ترانسیییفورمیاتور نیسیییت اما در صیییورت وصیییل بودن همزمان نقطه نوترال
ترانسفورماتور و ژنراتور سطح اتصال کوتاه افزایش مییابد که در انتخاب تجهیزات باید مد نظر قرار گیرد)
یا اینکه نقطه نوترال ترانسییفورماتور در هنگام بهرهبرداری قطع باشیید (همانند شییکل  )7-8و فقط نقطه
نوترال ژنراتور به زمین متصل باشد و یا از ترانسفورماتورهای با اتصال ستارهزمینشده-مثلث استفاده شود.
* اتصال ستاره زمینشده -مثلث ()YNd
در این طرح ،همانطور که از شییکل ( )8-8کامالً مشییهود اسییت سییمت مثلث ترانسییفورماتور به مولد
متصل میشود و مولدها به صورت موازی بار محلی را تغذیه میکنند .نوع زمین کردن مولد (مستقیم یا از
طریق امپدانس) بستگی به پارامترهای سیستم و توصیه سازنده مولد خواهد داشت.
تمام مطالبی که در مورد مولد تکی ایزوله که با استفاده از ترانسفورماتور ستاره زمینشده -مثلث بار
محلی را تأمین می کنند ،عنوان شید در مورد مولدهای موازی نیز صادق است .ذکر این نکته حائز اهمیت
اسیت که وجود سییمپیچ مثلث در سمت فشارضعیف ترانسفورماتور ،از جاری شدن جریانهای هارمونیك
سوم در سمت فشارضعیف جلوگیری میکند و بر خالف ترانسفورماتورهای مثلث-ستاره زمین شده که در
شبکه رایج هستند دیگر از این لحاظ اختاللی در عملکرد تجهیزات ایجاد نمیکنند.
اسییتفاده از ترانسییفورماتورهای مثلث-سییتاره زمین شییده در ایران این ویژگی را دارد که چون اغلب
ترانسیفورماتورهایی که برای شیبکه توزیع طراحی و سیاخته میشوند برای تغذیه بارهای شبکه میباشند
اکثراً دارای اتصال مثلث-ستاره زمین شده هستند بنابراین در دسترس هستند ولی همانطور که اشاره شد
مشکالتی را برای بهرهبرداری ایجاد میکنند .اما در صورت استفاده از ترانس فورماتورهای ستارهزمینشده-
مثلث دیگر مشیکالت جریانهای هارمونیکی و جاری شدن آنها در سمت فشارضعیف و وقوع فرورزنانس در
شبکه که نکته بسیار مهمی برای عملکرد مناسب تجهیزات بشمار میآید وجود نخواهد داشت.
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R

R

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(
شینه زمین

شکل ( : )8-8دو یا چند منبع تولید پراکنده به صورت موازی و جدا از شبکه دارای ترانسفورماتور مثلث-ستاره زمینشده

 دو یا چند مولد كه قابلیت كار موازی با شبكه را دارنددر اکثر مواقع دو یا چند منبع تولید پراکنده به صییورت همزمان و موازی با شییبکه مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند .به منظور بررسییی نحوه زمین کردن و شییرایط و نیازمندیهای مطالعات سیییسییتم زمین در
حالت کار موازی منابع تولید پراکنده با شبکه ،دو نوع ترانسفورماتور متصلکننده زیر جهت اتصال مولدها
به شبکه در نظر گرفته میشوند:
* ترانسفورماتور مثلث-ستاره زمینشده ()Dyn
در صیورت استفاده از این ترانسفورماتور ،همانطور که در شکل  9-8نشان داده شده است سیمپیچی
سییتاره زمینشییده آن به مولد و سیییمپیچی مثلث به شییبکه متصییل میشییود .تمام مطالبی که در مورد
مولدهای موازی جدا از شیبکه که دارای ترانسیفورماتور مثلث-سیتاره زمین شده هستند ارائه شد در این
بخش نیز صیادق اسیت .وجود سیمپیچی مثلث در سمت فشارمتوسط مانع از عبور جریانهای هارمونیك
سیوم به شیبکه باالدست میشود اما همانطور که قبالً به طور مفصل توضیح داده شد در صورتی که نقطه
نوترال ترانسیفورماتور و ژنراتور هر دو زمین شیده باشند از آنجایی که جمع جبری جریانهای هارمونیك
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سیوم که توسط منبع تولید میشود از اتصال نقطه نوترال ترانسفورماتور به زمین عبور میکند این مسئله
میتواند عملکرد تجهیزات حفاظت زمین ترانسییفورماتور را تحت تأثیر قرار دهد و در شییرایط خاص باعث
2
عملکرد اشتباه آنها شود مگر اینکه یا از مولدهای دارای سیمپیچی با گام
3

استفاده شود که باعث حذف

جریانهای هارمونیك سیوم شیود (در این صورت نیازی به استفاده از اینترالک بین نوترال ترانسفورماتور و
ژنراتور نیست اما سطح اتصال کوتاه افزایش مییابد که باید در انتخاب تجهیزات قطعکننده و حفاظتی در
نظر گرفته شود) یا اینکه نقطه نوترال ترانسفورماتور و ژنراتور به طور همزمان زمین نشود که درشکل 9-8
نشان داده شده است .اما بهترین راهکار استفاده از ترانسفورماتورهای ستارهزمین شده -مثلث جهت اتصال
منابع تولید پراکنده به شیبکه میباشید که تا حد زیادی مشکالت ترانسفورماتورهای مثلث-ستارهزمین را
مرتفع مینماید.

منبع اصلی

R

R

IL
امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

IL

امپدانس زمین
)در صورت نیاز(

شینه زمین

شکل ( :)9-8دو یا چند مولد موازی دارای ترانسفورماتور متصلکننده مثلث-ستاره زمینشده که قابلیت کار موازی با شبکه
دارند

در این طرح چنانچه اتصیال کوتاه تکفاز به زمین در سیمت فشیار متوسییط رخ دهد ،به واسطه وجود
سیمپیچی مثلث در این سمت جریان مؤلفه صفر از سمت مولد به محل خطا جریان پیدا نمیکند و از این
جهت هماهنگی سیییسییتم حفاظت خطای زمین شییبکه با مشییکل مواجه نخواهد شیید اما چنانچه از طرح
مناسیبی جهت آشیکارسیازی خطای زمین در سیمت فشار متوسط استفاده نشود ولتاژ تجهیزاتی که بین
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فیازهیای سیییالم و نوترال قرار گرفتیهاند تا  1/73برابر مقدار نامی افزایش مییابد که میتواند باعث ایجاد
خسارت در تجهیزات تکفاز شود از این رو به عنوان یك طرح ،همانطور که در شکل  17-4نشان داده شده
اسیت از سیه ترانسیفورماتور ولتاژ تکفاز که اولیه آنها به صیورت سیتاره زمین شده و ثانویه آنها به صورت
مثلث باز که با یك رله بسیته شیده اسیت برای آشیکارسیازی وقوع خطای تکفاز در سییمت فشار متوسط
استفاده شده است .اما در صورت وقوع خطای تکفاز به زمین در سمت فشارضعیف ،در صورت وصل بودن
نقطه نوترال ترانسفورماتور به زمین ،جریان خطای مؤلفه صفر از سمت ترانسفورماتور نیز تغذیه خواهد شد
که این باعث افزایش شیدت جریان اتصالکوتاه نسبت به حالت استفاده از ترانسفورماتورهای متصلکننده
سیتاره زمین شیده-مثلث خواهد شید که در بخشهای قبل توضییح داده شد .نکته حائز اهمیت دیگر در
هنگام استفاده از ترانسفورماتورهای ستاره زمین شده-مثلث ،احتمال رخداد فرورزنانس در شبکه میباشد.
در صیورت اسیتفاده از شیبکه کابلی در سیمت فشار متوسط و استفاده از ترانسفورماتورهای مثلث-ستاره
زمین شده احتمال به وجود آمدن فرورزنانس در شبکه بسیار زیاد خواهد بود .بنابراین قبل از اتصال منابع
تولید پراکنده به شیبکه بایسیتی احتمال ایجاد فرورزنانس (مخصیوصاً در شبکههای کابلی) به دقت مورد
بررسی قرار گیرد .بمنظور جلوگیری از این پدیده موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 حتی االمکان از شبکه کابلی در اتصال ژنراتور و ترانسفورماتور به شبکه استفاده نشود. از رله  59Iاستفاده شود که مقدار پیك اضافه ولتاژ را مورد استفاده قرار میدهد. استفاده از ترانسفورماتور  YNdاحتمال رخ داد فرورزنانس را کاهش میدهد.از آنجیایی کیه بحیث اسیییتفیاده از تولید پراکنده در شیییبکه توزیع ایران یك بحث جدید اسیییت و
ترانسفورماتورهایی که برای تغذیه بارها در شبکه توزیع استفاده می شوند دارای اتصال مثلث ستاره زمین
شیده هسیتند ،لذا توصییه میشیود با توجه به مشیکالت استفاده از این نوع ترانسفورماتورها جهت اتصال
منابع تولید پراکنده به شیبکه ،جهت اتصیال منابع تولید پراکنده به شیبکه از ترانسفورماتورهایی با اتصال
ستاره زمینشده-مثلث استفاده شود.
* ترانسفورماتور ستاره زمینشده -مثلث ()YNd
در این حالت ،برای زمین کردن منابع تولید پراکنده ،همانطور که در شیکل ( )11-8نشان داده شده
اسیت ،نقطه نوترال ترانسیفورماتورهایی که مولدها را به شیبکه متصل میکنند به یکدیگر وصل شده و از
طریق یك ترمینال قابل قطع پیچی به هادی زمین متصییل شییده اسییت .نکته حائز اهمیت در بهرهبرداری
موازی مولدهایی که از طریق این ترانسفورماتورها به شبکه متصل میشوند این است که بمنظور جلوگیری
از مشییارکت منابع تولید پراکنده در جریان خطا در هنگام وقوع خطای تکفاز به زمین در سییمت فشییار
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متوسط و همچنین ممانعت از گردش جریانهای هارمونیك سوم در شبکه ،در هنگام کارکرد موازی مولدها
با شییبکه نقطه نوترال ترانسییفورماتورها قطع میباشیید .به همین منظور بایسییتی اینترالکهای الکتریکی و
مکانیکی الزم به منظور حصیول اطمینان از بسیته نبودن اتصال نقطه نوترال ت رانسفورماتورها به زمین در
هنگام بهرهبرداری موازی با شبکه در نظر گرفته شود این کار تضمین میکند که هنگام کار موازی مولد با
منبع برق اصیلی ،اتصال زمین نقطه نوترال ترانسفورماتورها باز بوده و در سایر مواقع بسته باشد .این نحوه
بهرهبرداری باعث میشیود که در صیورت بروز خطا در سیمت فشیار متوسط جریان خطای مولفه صفر از
سیمت منبع تولید پراکنده تأمین نشییود و بنابراین هماهنگی حفاظتی تجهیزات آشییکارسییاز خطای زمین
شیبکه دچار اختالل نشیود و از سوی دیگر این مزیت را دارد که در صورت قطع منبع اصلی ،نقطه نوترال
ترانسیفورماتورها به زمین مت صیل شده و اختاللی در عملکرد تجهیزات به کار رفته در تأسیسات به وجود
نیاید.
بمنظور آشیکارسیازی وقوع خطای تکفاز در سیمت فشیار ضعیف (سمت مثلث ترانسفورماتور) از سه
ترانسیفورماتور تکفاز همانند حالت قبل اسیتفاده شده است با این تفاوت که ترانسفورماتورهای ولتاژی که
در این حالت مورد اسیتفاده قرار میگیرد نسیبت به ترانسیفورماتورهای شییکل  ،9-8چون در سطح ولتاژ
پایینتری اسیتفاده می شیوند دارای قیمت و اندازه کوچکتری هستند و طرح به لحاظ اقتصادی مقرون به
صرفه تر خواهد بود .نوع زمین کردن مولد (مستقیم یا از طریق امپدانس) بستگی به پارامترهای سیستم و
توصیه سازنده مولد خواهد داشت.
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شکل ( :)11-8دو یا چند مولد موازی دارای ترانسفورماتور متصلکننده ستاره زمینشده -مثلث
با قابلیت کار موازی با شبکه
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 -4-8جمعبندی سیستم زمین
چگونگی ارتباط بین سیستم زمین ژنراتور ،ترانسفورماتور و شبکه ،با توجه به نوع اتصال سیمپیچهای
ترانسیفورماتور متصل کنندة مولد به شبکة برق ،تأثیر مهمی در رفتار شبکه در هنگام وقوع انواع خطاهای
اتصییالکوتاه در مکانهای مختلف شییبکه دارد .جهت پیشییگیری از آثار سییوء یك طراحی نامناسییب برای
سیییسییتم زمین ،باید مطالعات سیییسییتم زمین به منظور ارائه طرحی جهت اتصییال ایمن و مطمئن مولد
مقیاس کوچك به شبکه برق صورت گیرد.
در طراحی سیستم زمین موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
 -1سیستم زمین نیروگاههای مقیاس کوچك باید به گونهای طراحی شود که قبل از تشخیص وقوع
جزیره ناخواسیته در شیبکه و قطع مولد از شبکه ،اضافه ولتاژ مخربی در سیستم اتصال مولد به
شبکه ایجاد نگردد.
 -2طرح سییستم زمین باید به گونهای انجام شود که تمامی خطاهای تکفاز به زمینی که در سمت
شبکه رخ میدهد توسط نیروگاه مقیاس کوچك دیده شود و باعث خروج  DGاز مدار گردد.
 -3طرح زمین باید به گونهای طراحی گردد که باعث کوری حفاظتی و کاهش حسییاسیییت رلههای
اتصال زمین نگردد.
 -4سیییسییتم زمین نیروگاه مقیاس کوچك باید به گونهای طراحی شییود که مولد و ترانسییفورماتور
متصیییلکننیده مولید به شیییبکه امکان تأمین زمین موثر را فراهم نمایند .همچنین امکان بروز
فرورزنانس در طراحی سیستم زمین باید مد نظر قرار گیرد.
 -5انجام مطالعات سیییسییتم زمین برای منابع تولید پراکنده با قدرت بیش از  21کیلووات ضییروری
میباشد.
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