جشیزُ ای ضذى

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبستز
داًطکذُ فٌی
گزٍُ بزق
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تؼزیف جشیزُ ای ضذى
 عبارت است اس هَلعیتی وِ یه ضبىِ تَسیع ٍ یا بخطی اس یه
ضبىِ تَسیع اس بمیِ سیستن لذرت ایشٍلِ ضَد ،اها ٌَّس تَسط
 DGهتصل بِ آى اًزصی دّی ضَد.
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هؼایب جشیزُ ای ضذى
 بِ خطز افتادى ایوٌی تعویزواراى خط تَسیع در هٌطمِ جشیزُ
 هوىي است ٍلتاص ٍ فزواًس بزق در هحذٍدُ هجاس ٍ استاًذارد بالی
ًواًذ.
 سیستن جشیزُ ای ضذُ هوىي است بِ اًذاسُ وافی تَسط اتصاالت
داخلی ّDGا سهیي ًطذُ باضذ.
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 هوىي است پذیذُ باسبست خارج اس فاس ( out of phase
 )reclosingاتفاق بیافتذ وِ تاثیزات ًاهطلَب جذی بزای تجْشیات

ٍ هَلذّای هَجَد در ضبىِ دارد.

OUT-OF-PHASE RECLOSING AND ITS
POSSIBLE CONSEQUENCES
 Even

more severe problem
than
prevention of successful reclosing may
occur, when DG units are not tripped
during the auto-reclose open time. The
generators can accelerate or decelerate so
that the reclosure occurs at the moment
when the voltages in the islanded part of
the network and in the main grid are in
phase opposition. This can have severe
consequences.
Over-voltages,
overcurrents, and large mechanical torques are
possible. These can cause serious damage
to rotating generators and motors.
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تطخیص جشیزُ ای ضذى
 هٌظَر اس تطخیص جشیزُ ای ضذى ،هًَیتَر کزدى
پاراهتزّای خزٍجی /ٍ DGیا پاراهتزّای سیستن ٍ تصوین
گیزی بز اساس ایي پاراهتزّا است کِ آیا جشیزُ ای ضذى
اتفاق افتادُ است یا ًِ؟
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REMOTE ISLANDING DETECTION
TECHNIQUES

 ایي تىٌیه ّا بز اساس ارتباط ( )communicationبیي ضبىِ ٍ
ّDGا هی باضٌذ.
 ایي تىٌیه ّا ًسبت بِ تىٌیه ّای هحلی بیطتز لابل اعتواد
(ّ )reliableستٌذ .یعٌی  NDZوَچىتزی دارًذ.
 پیادُ ساسی ایي تىٌیه ّا پزّشیٌِ بَدُ ٍ اس ًظز التصادی هَجِ
ًیست.


اًَاع:
Transfer trip scheme
Power line signaling scheme
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TRANSFER TRIP SCHEME
ٍ ضؼیت تواهی کلیذّا ٍ ریکلَسرّای هَجَد در سیستن کِ
اهکاى جشیزُ ای کزدى یک سیستن تَسیغ را دارًذ ،هًَیتَر
هی ضَد ٍ بز اساس ایي اطالػات تطخیص صَرت هی گیزد.

 اس سیستن ّای کٌتزل سَپزٍایشری ٍ جوغ آٍری دادُ هی
تَاى استفادُ کزد.
SCADA: Supervisory Control and Data Acqusition
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POWER LINE SIGNALING SCHEME
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تکٌیک ّای هحلی
 ایي تکٌیک ّا بزاساس اًذاسُ گیزی پاراهتزّای سیستن ًظیز
ٍلتاص ٍ فزکاًس در هحل  DGهی باضٌذ.
 بِ دٍ دستِ غیزفؼال ٍ فؼال تمسین هی ضًَذ.

 تکٌیک ّای تطخیص غیزفؼال:
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 بز اساس اًذاسُ گیزی پاراهتزّای سیستن ًظیز تطخیص تغییز در
ٍلتاص ،فزکاًس ،اػَجاج ّارهًَیکی ٍ  ...ػول هی کٌٌذ.
 اگز هیشاى تغییز پاراهتزّا اس یک همذار آستاًِ کِ بِ صَرت دلیك بزای
ضزایط جشیزُ ای ضذى تؼییي ضذُ است بیطتز باضذ ،تطخیص صَرت
هی پذیزد.
 ایي رٍش ّا سزیغ بَدُ ٍ اػَجاجی بزای سیستن ایجاد ًوی کٌٌذ.
 بزای ایي تکٌیک ّا هوکي است کِ ًاحیِ غیزلابل تطخیص بشرگی
ٍجَد داضتِ باضذ.
NDZ: non detectable zone

تکٌیک ّای غیزفؼال

1. RATE OF CHANGE OF OUTPUT POWER
ً زخ تغییزات سهاًی تَاى خزٍجی در هحل  DGدر ضزایط
جشیزُ ای ضذى هی تَاًذ بسیار افشایص یابذ.

threshold
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> dp/dt

تکٌیک ّای غیزفؼال

2. RATE OF CHANGE OF FREQUENCY
ً زخ تغییزات فزکاًس در صَرت ایشٍلِ ضذى  DGهی تَاًذ
افشایص یابذ.
 ایي تکٌیک سهاًی لابلیت اطویٌاى بیطتزی دارد کِ ػذم
تطبیك لابل تَجْی در ظزفیت  ٍ DGهیشاى بار ٍجَد داضتِ
باضذ.
 رلِ ( ROCOFتغییز  %13بِ باال بزای سهاى بیطتز اس ًین ثاًیِ)
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تکٌیک ّای غیزفؼال

3. RATE OF CHANGE OF FREQUENCY OVER
POWER

ً زخ تغییزات  df/dpدر یه سیستن با تَلیذ وَچه ،بیطتز
اس یه سیستن با ظزفیت تَلیذ سیاد است.

 آسهایطات ًطاى هی دّذ وِ در صَرت ٍجَد عذم هطابمت
اًذوی بیي ظزفیت  ٍ DGبارّای هحلی ،هیشاى حساسیت
 df/dpبیطتز اس  df/dtهیباضذ.
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 رلِ COROCOF

تکٌیک ّای غیزفؼال

4. CHANGE OF IMPEDANCE

 اهپذاًس ضبىِ بِ هیشاى لابل تَجْی وَچىتز اس اهپذاًس
یه جشیزُ است.
 اهپذاًس یه بخص اس سیستن با جذا ضذى اس بالی ضبىِ
افشایص هی یابذ.
 پایص پیَستِ اهپذاًس هٌبع هی تَاًذ هٌجز بِ تطخیص
ٍجَد جشیزُ ضَد.
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تکٌیک ّای غیزفؼال

5. VOLTAGE UNBALANCE

 با تَجِ بِ ایٌىِ ضبىِ ّای تَسیع عوَهاً دارای بارّای
تىفاس ّستٌذ ،در صَرت ایشٍلِ ضذى ضبىِ تَسیع ٍ بِ
ٍجَد آهذى جشیزُ (حتی در ضزایط تغییز اًذن در بار
 )DGباالًس ٍلتاص بیي فاسّا هی تَاًذ دچار تغییز ضَد.

 در ضزایط تغییز اًذن بار  DGتطخیص اس طزیك تغییز
فزواًس ،اًذاسُ ٍلتاص ٍ هیشاى جابجایی فاس (تغییز فاس ٍلتاص)
سیاد هَثز ًوی باضذ.
15

تکٌیک ّای غیزفؼال

6. HARMONIC DISTORTION

 در صَرت ایٌىِ ّDGای هَجَد ایٌَرتز پایِ باضٌذ ،با بزٍس
پذیذُ ی جشیزُ ای ضذى THD ،جزیاى هی تَاًذ افشایص
یابذ.
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تکٌیک ّای تطخیص فؼال

 با استفادُ اس تىٌیه ّای فعال در تطخیص جشیزُ ای
ضذى ،تطخیص حتی در صَرت هطابمت واهل بار ٍ تَلیذ
( DGوِ غیزلابل تطخیص تَسط تىٌیه ّای غیزفعال
است) صَرت هی پذیزد.
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 هعوَالً در تىٌیه ّای فعال ،یه اًحزاف وَچه
( )perturbationدر سیستن لذرت در سوت  DGاعوال
هی ضَد .اگز  DGدر جشیزُ باضذ ،ایي اًحزاف هٌجز بِ
تغییز هْوی در پاراهتزّای سیستن هی ضَد.

تکٌیک ّای تطخیص فؼال

1. ACTIVE DETECTION TECHNIQUES

 در ایي رٍش DG ،در هحل اتصال بِ ضبىِ ،سطح هطخصی
اس تَاى راوتیَ را تَلیذ هی وٌذ.
 اگز ضبىِ ٍصل باضذ سطح تَاى راوتیَ ثابت هی هاًذ.

 در ضزایط لطع ضبىِ ٍ بزٍس جشیزُ هیشاى ضارش تَاى
راوتیَ تغییز هی وٌذ.
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تکٌیک ّای تطخیص فؼال

2. IMPEDANCE MEASUREMENT METHOD

 اهپذاًس سیستن با ایجاد جشیزُ تغییز هی وٌذ.

 یه سلف هَاسی تَسط ولیذ تزیستَری بِ صَرت لحظِ ای
در هذار لزار هی گیزد ٍ ٍلتاص هٌبع ٍ جزیاى اتصال وَتاُ
عبَری راوتَر اًذاسُ گیزی هی ضَد.
 ایي ٍلتاص ٍ جزیاى جْت هحاسبِ اهپذاًس هٌبع سیستن
لذرت استفادُ هی ضَد.
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تکٌیک ّای تطخیص فؼال
3. PHASE (OR FREQUENCY) SHIFT METHOD

 در ّDGایی وِ دارای ایٌَرتز هی باضٌذ ،ضیفت فاس
وَچىی را هی تَاى اعوال وزد.
 اگز ضبىِ ٍصل باضذ ،فزواًس پایذار هی هاًذ.

 در صَرت ٍجَد جشیزُ ،فزواًس ضذیذاً تغییز هی وٌذ.
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تکٌیک ّای تطخیص ّیبزیذی
 تزویبی اس ّز دٍ تىٌیه فعال ٍ غیزفعال را استفادُ هی
وٌٌذ.
 تىٌیه فعال فمط سهاًی اجزا هی ضَد وِ تَسط تىٌیه
غیزفعال گواى بزٍس جشیزُ سدُ ضَد.
 اگز هیشاى تغییز پاراهتزّا سیاد باضذ ،تىٌیه غیزفعال
هستمیواً ٍجَد جشیزُ را اعالم هی وٌذ.
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تکٌیک ّای تطخیص ّیبزیذی

1. TECHNIQUE BASED POSITIVE FEEDBACK
(PF) AND VOLTAGE IMBALANCE (VU)
 PF=

active technique
frequency
 VU= passive technique

change in

 جزیاى فاس را ًیشTHD  بجای تغییز در فزواًس هی تَاى افشایص
.هطاّذُ وزد
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تکٌیک ّای تطخیص ّیبزیذی

2. TECHNIQUE BASED ON VOLTAGE AND
REACTIVE POWER SHIFT

 Voltage

variation = passive

 Adaptive

reactive power shift = active
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همایسِ تکٌیک ّای تطخیص جشیزُ ای ضذى
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