تاثیر تولید پراکنده بر روی حفاظت سیستم قدرت

چکیده
تقاضای برق روز به روز در حال افزایش است؛ بنابراین ما بهمنظور تحقق این تقاضا نیاز داریم تا تولید انرژی را بیشتر
کنیم .بهدلیل این افزایش تقاضا ،منابع انرژی تجدیدناپذیر در آستانهی انقراض قرار دارند ،بنابراین برای حل این
مشکل ،بایستی از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده نمود .یکی از مشکالت اتصال  ،DGوجود منابع انرژی تجدیدپذیر
بر روی یک سیستم قدرت میباشد .اما اضافه نمودن  DGدارای اثر مشخصی بر روی یک سیستم قدرت نیز
میباشد.
این پژوهش به ارزیابی اثر  DGبر روی حفاظت سیستم قدرت میپردازد .کار ارائه شده در این پژوهش شامل
شبیهسازی سیستم قدرت شعاعی در نرمافزار  PSCAD /EMTDCبوده است .در این شبیهسازی ،خطای جریان
و بار جریان مورد بررسی قرار گرفته است .تأثیر  DGبر روی خطای جریان تحت تأثیر خطای  LL ،LGو LLLG
در حالت حاوی و بدون محافظت مورد مطالعه قرار گرفته است .در حالت خطای  ،LLLGحداکثر مقدار خطای
جریان مشاهده شده است .تأثیر محدودکنندهی خطای جریان مقاومتی نیز بر روی مقدار خطای جریان بررسی شده
است .هم  DGو هم منبع در برابر خطای جریان با استفاده از محافظت جریان زیاد به ترتیب با انتخاب مقدار 2kA
و  4kAمحافظت میشوند.
کلمات کلیدی :تولید پراکنده ،انرژی تجدیدپذیر ،محافظت جریان زیاد.
 -1مقدمه
عملکرد سیستم توزیع بهوسیلهی تولید پراکنده در روشهای متنوع تحت تأثیر قرار میگیرد .در حالتیکه  DGبا
انرژی تجدیدپذیر برای کم نمودن اثر محیط زیستی تولید انرژی ارتباط پیدا کند ،نشاندهندهی یک هدف بزرگ
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برای  DGدر آینده میباشد .سیستم  DGباعث بهبود پروفیل ولتاژ میشود ،اما باعث اختالل در تنظیم ولتاژ
میگردد ] .[2] ،[1اگر  DGنزدیک به بار متصل گردد ،تلفات در یک مدار میتواند بهحداقل برسد .سیستم موجود با
تولید در ایستگاه توزیع بر روی دستگاه تغذیهکنندهی شعاعی سر و کار ندارد ،بنابراین اینگونه سیستم برای مدیریت
این انرژی که بایستی به منبع فرستاده شود ،طراحی نگردیده است .از اینرو ،اثر قابلتوضیح بر روی عملیات
محافظت موجود ممکن است بر روی هم قطع نادرست و هم بر روی دستگاههای محافظ غیرعملیاتی که محتمل
میباشند ،رخ دهد ] .[3انتخاب  DGهمانند یک سیستم عملیاتی سبب درست کار کردن بعد از متصل کردن DG
به داخل یک شبکه میشود .اضافه نمودن  DGبر روی سطح اتصال کوتاه ،پایداری گذرای سیستم ،کیفیت قدرت و
ولتاژ تأثیر خواهد گذاشت .این پژوهش ،ایدهای در مورد تأثیر  DGبر روی اتصال کوتاه و رفتار جریان که پارامتر
اصلی پراکندگی برای محافظت مؤثر میباشند ،ارائه میدهد .در این حالت DG ،یک خطای جریان اضافی در سیستم
ارائه میدهد .مقدار خطای جریان به پارمترهایی مانند اندازه ،نوع و موقعیت  DGبستگی دارد .این خطای جریان
اضافی بر روی عملکرد محافظت سیستم تأثیر میگذارد.
 -2تولید پراکنده
تولید پراکنده ] )DG( [5یکی از فنآوریهای جدید میباشد که در چند سال گذشته بهوجود آمده است و روز به
روز استفاده از آن در شبکههای پراکنده در حال افزایش است .این نوع تولید در بسیاری از حالتها مانند خورشیدی
( )PVو باد (اشکال باد) با مقیاس کوچک که اندازهی آن تا  10 MVباال میرود ،ارائه شده است .تولید پراکنده
جهت تولید و ذخیرهسازی برق برای مشتریان در محلهای آنها معرفی شده است و میتواند به شبکههای تأسیسات
نیز متصل شود .معافیتهای بسیاری توسط  DGبه مشتری ارائه میشود ،این ویژگیهای متنوع مزایای زیادی را
جهت راهاندازی  DGبه جای ساختن خطوط توزیع جدید سبب میشود .این  DGمیتواند جهت فراهم نمودن
ذخیرهی برق برای مشتریان در ساعات اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد ،این نوع توزیع میتواند تقاضای مشتری
را خارج از شبکه برآورده سازد ،همچنین میتواند از ایجاد جزیرهای شدن عمدی نیز پشتیبانی کند .یکی از مشکالت
اصلی در هنگام اتصال  DGبه شبکهی تاسیسات ،در نظر گرفتن دستیابی ایمن و مؤثر میباشد.
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 -3انواع تولید پراکنده
تولید پراکنده ( )DGمیتواند به دو بخش اصلی مانند معکوسکننده براساس  DGو ماشین چرخشی DG
طبقهبندی شود .بعد از فرآیند تولید ،معموال از معکوسکنندها در سیستمهای  DGاستفاده میشود که در این
حالت ولتاژ ممکن است بهصورت  DCیا  ACتولید شود .تولید پراکنده ابتدا به  DCسپس به  ACتبدیل میشود،
بنابراین نیازمند تغییر ولتاژ اسمی و فرکانسی با پارامترهای اسمی در داخل یکسوکننده میباشد.
الف) فتو ولتائیک
سیستمهای  PVیک سیستم سازگار با محیط زیست میباشند ،زیرا هیچ مشکلی تا به حال در مورد آنها وجود
نداشته است .این سیستمهای  PVاز خورشید بهعنوان منبع سوخت برای تولید ولتاژ  DCدر محدودهی چند
مگاوات استفاده میکنند و سپس با بهرهگیری از یکسوکنندهها ،جریان را به  ACتبدیل مینمایند.
ب) توربین بادی
یک توربین بادی از باد بهعنوان ورودی استفاده میکند .جهت به چرخش در آوردن این توربین بادی برای انجام یک
حرکت اولیه ،آن را به شفت یک ژنراتور متصل میکنند .ژنراتور یک ولتاژ خروجی  ACرا که بستگی به سرعت باد
دارد ،فراهم مینماید .هنگامی که سرعت باد متغیر باشد ،ولتاژ تولید شده به جریان  DCو سپس دوباره با استفاده از
یکسوکنندهها به جریان  ACتبدیل میگردد .محدودهی انرژی بادی تولید شده با استفاده از توربینهای بادی به
باالی چند مگاوات برای هر توربین میرسد.
ج) پیلهای سوختی
نحوهی کار پیلهای سوختی مشابه یک باتری میباشد ،اما این پیل با استفاده از هیدروژن که میتواند از هر گونه
منبع هیدروکربون استخراج شود ،بهصورت پیوسته شارژ میگردد که در این حالت شارژ پیل سوختی همراه با هوا
(اکسیژن) میباشد .پیل سوختی از واکنش هیدروژن و اکسیژن همراه با کمک به الکترولیت هدایت یون جهت تولید
یک ولتاژ  DCالقایی استفاده میکند که متناسب با تعداد پیلهای سوختی میباشد.
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د) میکرو توربینها
میکرو توربینها براساس فنآوری توربینهای دوار دارای سرعت باال توسعه پیدا کردهاند که با استفاده از یک ژنراتور،
ولتاژ خروجی دارای فرکانس باال را تولید مینمایند .این میکرو توربینها معموال با استفاده از گاز طبیعی عمل
میکنند.
ه) ماشینهای دوار
ماشینهای دوار نوعی از DGها میباشند که شامل ماشینهای سنکرون و القایی مانند ژنراتورهای سنکرون و القایی
میباشند .این ماشینها از سوخت بهعنوان ورودی جهت تولید الکتریسیته در محدودههای مختلف که از کیلووات تا
چندین مگاوات شروع میشود ،استفاده مینمایند .از ماشینهای دوار عمدتا بهعنوان یک وضعیت مستقل یا
سیستمهای تولید پشتیبان استفاده میشود.
 -4اثر تولید پراکنده بر سیستم قدرت
اضافه نمودن  DGبه سیستمهای پراکنده دارای اثرات مختلف بر روی آن میباشد .این اثرات ممکن است در
سیستمهای قدرت مثبت یا منفی باشد ] [11] ،[6و میتوان برای آنها ،مزیتهای و زیانهایی بر روی تولید پراکنده
در نظر گرفت .این بخش به بررسی اثرات  DGبر روی ویژگیهای مختلف شبکه میپردازد.
الف) تأثیر  DGبر روی تنظیمکنندهی ولتاژ
در سیستم توزیع شعاعی ،از روش تنظیمکنندهی اصلی در ترانسفورماتورهای تغییردهندهی تپ بار در ایستگاهها
همراه با تنظیمکنندهی خط اضافی بر روی توزیع و سوئیچ کردن تغذیهکنندههای خازن استفاده میشود ] .[9ولتاژ
درون یک محدوده از طریق دستگاههای ذکر شده نگهداری میشود .معیار تنظیمکنندهی ولتاژ براساس جریان توزیع
قدرت شعاعی در ایستگاه به همهی بارها بستگی دارد ،اضافه نمودن  DGسبب تغییرات مشخصههای شعاعی شده و
پایداری و جریانهای قدرت سیستم در جهتهای مختلف را از دست میدهد و طرح جریان قدرت جدیدی در یک
سیستم ایجاد مینماید .از دست دادن پایداری سیستم بر روی تکنیک تنظیمکنندگی ولتاژ ،تأثیر مؤثری میگذارد.
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ب) تأثیر  DGبر روی تلفات
یکی از اثرات اصلی تولید پراکنده ایجاد تلفات در تغذیهکننده میباشد .یکی از معیارهای اصلی جهت قرار دادن DG
در یک سیستم ارائه دادن یک عملکرد بهتر همراه با کاهش تلفات میباشد و در این صورت عملکرد سیستم به سمت
بهینه شدن پیش خواهد رفت .بنابراین ما با کاهش دادن این تلفات ،یک موقعیت بهینه برای  DGرا پیدا میکنیم.
ج) تأثیر  DGبر روی هارمونیکها
تولید پراکنده ( )DGمیتواند یک منبع هارمونیک شبکه باشد؛ هارمونیکها میتوانند از طریق واحد تولید خود
(ژنراتور) یا از طریق اجزای الکترونیکی قدرت مانند معکوسکنندهها که جهت انتقال الکتریسیتهی تولید شده DC
به  ACکه به یک شبکه تزریق میشوند ،تولید شوند .فنآوریهای معکوسکنندهی قدیمی براساس ،SCR
درجههای بیشتری از هارمونیکها را تولید میکنند ،در حالیکه فنآوریهای جدید معکوسکننده که براساس
IGBTها (ترانزیستور دوقطبی گیت عایق) و تکنیک مدوالسیون پهنای پالسی عمل میکنند سبب ایجاد موج
سینوسی تولید شده میشوند.
د) تأثیر  DGبر روی سطحهای اتصال کوتاه شبکه
نفوذ  DGدر یک شبکه دارای اثر مستقیم بر روی سطحهای اتصال کوتاه شبکه میباشد که سبب افزایش خطاهای
جریان در مقایسه با شبکهی عادی میشود که در این شرایط در ایستگاه فقط واحد تولید وجود دارد .این افزایش
حتی اگر ظرفیت تولید  DGکوچک باشد ،بهدست خواهد آمد ] .[12مشارکت  DGدر خطاها به بعضی از فاکتورها
مانند ظرفیت تولید ( DGاندازهی  ،)DGفاصلهی  DGتا موقعیت خطا و نوع  DGبستگی دارد.
 -5تأثیر تولید پراکنده بر روی محافظت
الف) قطع نادرست تغذیهکننده
وقتیکه  DGبه تغذیهکنندهی پراکنده متصل میگردد ،ممکن است یک قطع نادرست بر روی یک تغذیهکنندهی
سالم ایجاد شود .اگر خطا بر روی هر تغذیهکنندهی مجاور ایجاد شود ،در این صورت خطای جریان از طریق متصل
کردن  DGدر تغذیهکننده مشارکت ایجاد میکند ] .[10اگر مقادیر خطای جریان مشارکتکننده بزرگتر از توان
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دستگاه محافظت باشد ،در این صورت تغذیهکنندهی سالم از سرویس تا زمانیکه خطا از تغذیهکنندهی سالم رفع
نشود ،خارج میگردد.
ب) مشکالت قطع تغذیهکننده
عبارت مشکالت قطع مربوط به عدم اتصال  DGاست که به دلیل انرژی ضربهای در امکانات  DGایجاد میشود ]،[7
] .[8در شبکهی توزیع ،انرژی ضربهای بهدلیل اتالف زیاد بار مانند یک موتور در حضور یک  DGایجاد میشود .این
اتالف جریان انرژی زیاد در یک شبکه سبب تقویت کردن انقطاع میشود .یک خطا در خارج از منطقهی محافظت
شده ایجاد میگردد و ممکن است سبب مشکالت قطع  DGمانند اتالف ناگهانی تولید از طریق  DGشود.
ج) جزیرهای شدن ناخواسته
وقتیکه  DGمتصل میگردد ،جزیرهای شدن ناخواسته در یک شبکهی توزیع ایجاد میشود ،چون نگهدارنده یا
تغذیهکننده دچار شکست میشود و به همین دلیل بخشی از سیستم انرژی در شبکه قطع میشود و آن بخش توسط
 DGتغذیه میشود ] .[14] ،[13از این جزیرهای شدن بهصورت کلی اجتناب میشود ،چون این حالت از ولتاژ و
فرکانس عملیاتی و مسئلهی کیفیت انرژی حد غیرقابلقبول استفاده میکند.
 -6سیستم مورد مطالعه
در شکل  1شبیهسازی  PSCADدر دو سیستم قدرت شعاعی باس نشان داده شده است .تنظمیات سیستم
شبیهسازیشده در ضمیمه ارائه شده است .در این سیستم ،منبع به باس  1متصل است و بار موتور القایی به باس 2
متصل شده است .همچنین  DGبه باس  2وصل شده است.
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شکل  :1شبیهسازی  PSCADدر دو باس سیستم.
 -7شبیهسازی نتایج
کار انجام شده در این پژوهش شامل هشت حالت زیر میباشد.
حالت اول .در این حالت اولیه ،فقط منبع به سیستم متصل شده است که خطای آن در  2ثانیه و برای مدت زمان 1
ثانیه ایجاد میشود و ( DGتولید باد) در  2/5ثانیه اضافه شده است .ما در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو LLLG
را در نظر میگیریم و  DGرا در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه در فاز لحظهای آبی که نزدیک به لحظهی  2/5ثانیه
میباشد ،قرار میدهیم.
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شکل  2بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2الی  3ثانیه بهدست آمده است.

شکل  :2جریانها و ولتاژهای شکل موج تحت تأثیر خطای  L-Gو .DG

حالت دوم .در این حالت ،ابتدا منبع و  DGبه سیستم متصل میشوند و خطا در  2/5ثانیه شبیهسازی میگردد .ما
در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو  LLLGرا در نظر میگیریم و شبیهسازی را در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه
انجام میدهیم.
شکل  3بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2/5الی  3/5ثانیه بهدست آمده است.
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شکل  :3جریانها و ولتاژهای شکل موج سیستم و  DGتحت تأثیر خطای L-G

حالت سوم .در این حالت ،منبع به سیستم متصل شده است که خطای آن در  2/5ثانیه و برای مدت زمان  1ثانیه
ایجاد میشود .ما در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو  LLLGرا در نظر میگیریم و شبیهسازی را در زاویههای
صفر 45 ،و  90درجه انجام میدهیم .سیستم با استفاده از محافظت جریان زیاد تسهیل میگردد.
شکل  4بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،ولتاژ RMS
طرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت تأثیر خطای  L-Gدر  2/5ثانیه و عملیات
محافظت جریان زیاد ایجاد میشود.
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شکل  :4جریانها و ولتاژهای شکل موج سیستم تحت تأثیر خطای  L-Gو محافظت جریان زیاد

حالت چهارم .در این حالت ،ابتدا منبع و  DGبه سیستم متصل میگردند و شبیهسازی در  2/5ثانیه انجام میگیرد.
ما در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو  LLLGرا در نظر میگیریم و شبیهسازی را در زاویههای صفر 45 ،و 90
درجه انجام میدهیم.
شکل  5بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر  2/5ثانیه و عملیات محافظت جریان زیاد ایجاد میشود.
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شکل  :5جریانها و ولتاژهای شکل موج سیستم همراه با  DGتحت تأثیر خطای  L-Gو محافظت جریان زیاد

حالت پنجم .در این حالت ،ابتدا فقط منبع به سیستم متصل شده است که خطای آن در  2ثانیه و برای مدت زمان
 1ثانیه ایجاد میشود و ( DGتولید باد) در  2/5ثانیه اضافه شده است .ما در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو
 LLLGرا در نظر میگیریم و  DGرا در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه در فاز لحظهای آبی که نزدیک به لحظهی
 2/5ثانیه میباشد ،قرار میدهیم .یک محدودکنندهی خطای جریان مقاومتی  5Ωبه سریهای منبع و  DGاضافه
گردیده است.
شکل  6بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2الی  3ثانیه و مقاومت  FCLحاوی  5Ωبهدست آمده است.
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شکل  :6جریانها و ولتاژهای شکل موج تحت تأثیر خطای  DG ،L-Gو مقاومت  FCLحاوی 5Ω

حالت ششم .در این حالت ،ابتدا فقط منبع به سیستم متصل شده است که خطای آن در  2ثانیه و برای مدت زمان
 1ثانیه ایجاد میشود و ( DGتولید باد) در  2/5ثانیه اضافه شده است .ما در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو
 LLLGرا در نظر میگیریم و  DGرا در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه در فاز لحظهای آبی که نزدیک به لحظهی
 2/5ثانیه میباشد ،قرار میدهیم .یک محدودکنندهی خطای جریان مقاومتی  10Ωبه سریهای منبع و  DGاضافه
گردیده است.
شکل  7بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2الی  3ثانیه و مقاومت  FCLحاوی  10Ωبهدست آمده است.

12

شکل  :7جریانها و ولتاژهای شکل موج تحت تأثیر خطای  DG ،L-Gو مقاومت  FCLحاوی .10Ω
مقایسه بین مقدار خطاهای جریان در حالت بدون محدودکنندهی خطای جریان و در حالت حاوی محدودکنندهی
خطای جریان مقاومتی  5Ωو  10Ωتحت تأثیر خطاهای  LG ،LLو  LLLGدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :1مقایسه بین خطاهای جریان در حالتهای اول ،پنجم و ششم.
جریان در حالتهای قبلی
نوع خطا

خطای جریانها بدون خطای جریانهای حاوی  5خطای جریانهای حاوی
( FCLمقدر حداکثر اهم ( FCLمقدر حداکثر  10اهم ( FCLمقدر
حداکثر برحسب )KA
برحسب )KA
برحسب )KA

خطای LG

88/62

48/71

34/75

خطای LL

79/79

34/27

22/41

خطای LLLG

89/14

40/22

27/07

حالت هفتم .در این حالت ،ابتدا منبع و  DGبه سیستم متصل میشوند و خطا در  2/5ثانیه شبیهسازی میگردد .ما
در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو  LLLGرا در نظر میگیریم و شبیهسازی را در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه
انجام میدهیم .یک محدودکنندهی خطای جریان مقاومتی  5Ωبه سریهای منبع و  DGاضافه گردیده است.
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شکل  8بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2/5الی  3/5ثانیه و مقاومت  FCLحاوی  5Ωبهدست آمده است.

شکل  :8جریانها و ولتاژهای شکل موج سیستم همراه با  DGتحت تأثیر خطای  L-Gو مقاومت  FCLحاوی 5Ω

حالت هشتم .در این حالت ،ابتدا منبع و  DGبه سیستم متصل میشوند و خطا در  2/5ثانیه شبیهسازی میگردد .ما
در این بخش ،خطاهای  LG ،LLو  LLLGرا در نظر میگیریم و شبیهسازی را در زاویههای صفر 45 ،و  90درجه
انجام میدهیم .یک محدودکنندهی خطای جریان مقاومتی  10Ωبه سریهای منبع و  DGاضافه گردیده است.
شکل  9بیانگر شکل موجی جریان میباشد که توسط موتور القایی ،جریان ذخیره شده بهوسیلهی منبع ،جریان
ذخیره شده بهوسیلهی  ،DGولتاژ  RMSطرف فرستنده ،ولتاژ  RMSطرف دریافتکننده و خطای جریان تحت
تأثیر خطای  L-Gدر مدت زمان بین  2/5الی  3/5ثانیه و مقاومت  FCLحاوی  10Ωبهدست آمده است.
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شکل  :9جریانها و ولتاژهای شکل موج سیستم همراه با  DGتحت تأثیر خطای  L-Gو مقاومت  FCLحاوی
.10Ω
مقایسه بین مقدار خطاهای جریان در حالت بدون محدودکنندهی خطای جریان و در حالت حاوی محدودکنندهی
خطای جریان مقاومتی  5Ωو  10Ωتحت تأثیر خطاهای  LG ،LLو  LLLGدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :2مقایسه بین خطاهای جریان در حالتهای دوم ،هفتم و هشتم.
جریان در حالتهای قبلی
نوع خطا

خطای جریان بدون خطای جریان حاوی  5اهم خطای جریان حاوی 10
( FCLمقدر حداکثر ( FCLمقدر حداکثر اهم ( FCLمقدر حداکثر
برحسب )KA
برحسب )KA
برحسب )KA

خطای LG

145/18

50/15

35/42

خطای LL

134/95

35/40

22/80

خطای 145/83 LLLG

50/18

27/64
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 -8نتیجهگیری
حضور تولید پراکنده ممکن است سبب افزایش خطاهای جریان حتی بیش از ظرفیت مدارشکن شود .بنابراین انتظار
میرود که دستگاههای محافظت موجود دارای تنش الکتریکی بیشتری نسبت به معمولیها باشند.
حالتهای ارائه شده در این پژوهش نشان میدهد که اضافه کردن  DGبهوسیلهی موتور القایی باعث ایجاد جریان
میگردد که هم منبع و هم  DGدر این حالت مشارکت دارند .همچنین مشاهده شده است که مشارکت  DGبر
روی خطا با اضافه نمودن  DGباعث بیشتر شدن مقدار خطای جریان گردیده است .با استفاده از محافظت بیش از
حد جریان لحظهای ،هم منبع و هم  DGمحافظت شدهاند.
حضور  DGباعث افزایش سطح خطای جریان میشود و منجر به پدیدار شدن مشکل محافظت میگردد .برای حل
این مشکالت یک حالت محکم  FCLارائه شده است که به سریهای  DGمتصل میشود .مزیت عمدهی FCL
پیشنهاد شده ،سادگی ساختار و کنترل و پاسخ سریع میباشد .همچنین این نوع از  FCLبر روی مطلوبیت ولتاژ و
جریان در عملکردهای سیستم نرمال تأثیر ندارد.
 -9ضمیمه
تنظیمات سیستم مورد مطالعه
مؤلفه

توان

منبع سه فازی

60Hz ،20MVA ،12KV

ترانسفورماتور (∆)∆-

60Hz ،69KV/12KV ،1500MVA
ولتاژ فاز 6.9282 KV = RMS

موتور القایی قفس سنجابی

جریان فاز 0.7596 KV = RMS
فرکانس زاویهای = 376.99 rad/s
توان اسمی موتور = 1809 hp

تولید پراکنده (تولید باد)

60Hz ،20MVA ،12KV
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 -10منابع
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