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 چکیده:

 ت،یبا اولو یبارها نییتع ن،یمازندران از لحاظ تعداد مشترک عیپروژه، ابتدا مشخصات شبکه توز نیدر ا

 لیاز پست ها مورد تحل یافتیدر یپراکنده و انرژ دینصب شده منابع تول تیظرف ،یکیالکتر یانرژ یتقاضا

 تیو با توجه به وضع ینصب شده در شبکه جمع آور کیفتوولتائ یسپس اطالعات مولدها. گرفته استقرار 

 .شدو اصالح  یکارکرد آنها، اعتبارسنج یفعل

حضور منابع  ریقرار گرفت و تاث یابیمختلف مورد ارز یوهایشدن شبکه در سنار یا رهیجز تیوضع سپس،

 یو مانور شبکه برا بردایبهره یمرحله نحوه نیا شد. در یشدن شبکه بررس یا رهیدر هنگام جز کیفتوولتائ

مختلف  هاییحاالت مختلف و خروج یازا بهگام،  نی. در اگردیدو ارائه  نییتع تیبااولو یبارها یهیتغذ

 .گردید هیته یو جدول شده استمختلف ارائه  یپراکنده مانورها دیتول یمربوط به واحدها

 نی. در اگردید یبررس یمواقع اضطرار یبرا ستمیبه س سازرهیابع ذخاضافه کردن من ریتاث زیگام آخر ن در

  خواهد داشت. ستمیس بردایبهره یبر رو یریچه تاث سازرهیکه اضافه کردن منابع ذخ شد نییمرحله تع

 ای شدن، معماری شبکه توزیع مزارع خورشیدی، جزیرهکلمات کلیدی: 
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 12 استان مازندران عیتوز ستمیس یترانسفورماتورها تید ظرفرش زانی: م1-1 شکل 

 12 استان مازندران عیستم توزیس یرشد تعداد ترانسفورماتورها زانی: م2-1 شکل 

 19 ییو هوا ینیزم ی: نسبت تعداد ترانسفورماتورها3-1 شکل 

 18 ییو هوا ینیزم یترانسفورماتورها تی: نسبت ظرف1-1 شکل 

 21 ایشی میزان خطوط فشار ضعیف: روند افز5-1 شکل 

 21 : روند افزایشی میزان خطوط فشار متوسط3-1 شکل 

 21 1385: مقایسه خطوط هوایی و زمینی در سال 2-1 شکل 

 21 : پراکندگی انواع مشترکین شرکت توزیع برق مازندران1-2 شکل 

 23 : پراکندگی مشترکین از نظر میزان مصرف2-2 شکل 

 28 : نمودار میزان پیک بار مصرفی مشترکین در شرکت توزیع برق مازندران3-2 شکل 

 36 : اختالف میان پیک مصرف شرکت و میزان مصرف در زمان پیک کشور1-2 شکل 

 16 : درصد بارهای دارای مولد اضطراری در شهرستان بابلسر1-1 شکل 

GIافزار  : شمای کلی فیدر گلما در نرم1-5 شکل  S 51 

 52 افزار دیگسایلنت : شمای فیدر گلما در نرم2-5 شکل 

 53 : پروفیل ولتاژ شبکه پایلوت شبکه توزیع نیروی برق مازندران1-3 شکل 

 52 : میزان بارگذاری خطوط در شبکه پایلوت2-3 شکل 

 58 : میزان تلفات توان اکتیو خطوط در شبکه پایلوت3-3 شکل 

 32 ولتاژ لیپروف یبر رو یدیاندازه سلول خورش ریتاث ی: بررس1-2 شکل 

 33 ولتاژ لیپروف یبر رو یدیمکان نصب سلول خورش ریتاث ی: بررس2-2 شکل 

 38 روز نمونه کی یدیسلول خورش یدیتوان تول زانیو م یشده، بار اصل یریگ : بار اندازه1-9 شکل 

 21 دریولتاژ ف لیپروف یبر رو یدیسلول خورش ری: تاث2-9 شکل 

 23 ولتاژ یساز جبران یبر رو یدیسلول خورش ری: تاث3-9 شکل 

 21 کیولتاژ بار پ لی: پروف1-9 شکل 

 25 از خروج بار یناش ی: اضافه ولتاژ موقت5-9 شکل 

 23 از اضافه ولتاژ گذرا یا : نمونه3-9 شکل 

 29 وزیفقطع  انیجر یبر رو یدی: اثر سلول خورش2-9 شکل 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

16 

 

 

 28 وزیقطع ف زانیسلول خورشیدی  بر م ری: تاث9-9 شکل 

 96 در قطع کننده یقطع شدگ ری: اثر   بر مقاد8-9 شکل 

 91 : تاثیر سلول خورشیدی برروی حساسیت ادوات حفاظتی16-9 شکل 

 92 : کاهش جریان خطای عبوری از رله پست به دلیل سلول خورشیدی11-9 شکل 

 93 : سلول خورشیدی ممکن است موجب اضافه ولتاژ شود.12-9 شکل 

 91 مزاحم به علت نفوذ باالی سلول خورشیدی وزیانفجار ف شی: نما13-9 شکل 

 95 : غیرسنکرون شدن11-9 شکل 

 93 : نمایش شمارش اشتباه سکسیونر به دلیل سلول خورشیدی15-9 شکل 

 92 : عملکرد رله توان معکوس به دلیل سلول خورشیدی13-9 شکل 

 98 : مشخصه متغیر باز مان بار سرد12-9 شکل 

 86 باالدست ایزوله شود یخطا کیل خورشید به ازای : ممکن است سلو19-9 شکل 

 81 : بازآرایی در حضور سلول خورشیدی18-9 شکل 

 85 عیتوز ستمیس یا رهی: بخش جز1-8 شکل 

 85 یا رهیولتاژ در حالت جز لی: پروف2-8 شکل 

 162 شدن یا رهیجز صیتشخ یها : روش1-16 شکل 

 115 یا رهیبخش جز کیکنترلر در  کی یو خروج یورود یها گنالی: س2-16 شکل 

 112 شده یا رهی: بخش جز3-16 شکل 

 112 حساس شبکه ی: بارها1-16 شکل 

 121 یا رهیجز هیژنراتور در ناح زلید یریمحل قرارگ نیتر نهی: به5-16 شکل 

 156 گلما یا رهی: بخش جز1-12 شکل 

 151 8ژنراتور در باس  زلی: وجود د2-12 شکل 

 151 پراکنده دیاز منابع تول ی: شکل موج توان خروج3-12 شکل 

 152 : شکل موج اندازه ولتاژ1-12 شکل 

 152 ولتاژ شبکه در حالت دوم لی: پروف5-12 شکل 

 153 یدیخورش یها سلول یدیتوان تول راتییتغ :3-12 شکل 

 153 یدیخورش یها سلول دیتول راتییژنراتور با توجه به تغ زلید یدی: توان تول2-12 شکل 

 151 یدیخورش یها سلول دیتول راتییمنتخب شبکه با توجه به تغ یها : اندازه ولتاژ باس9-12 شکل 

 153 1: خروج خطوط در گام 1-13 شکل 
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 152 19: خروج خط دوم از باس 2-13 شکل 

 159 بارها هیکل هی: فلوچارت مراحل در حالت تغذ3-13 شکل 

 158 حساس یبارها هی: فلوچارت مراحل در حالت تغذ1-13 شکل 

 131 خانوار کی)الف( مساحت متوسط )ب(  :  ی:  بار خانگ1-11 شکل 

RIتوان و  تیفیک ،یانرژ تیریمد ی:  کاربرد ها2-11 شکل  DE-THROUGH 133 

 129 هیابر خازن دو ال کی: ساختار 3-11 شکل 

 128 ابر خازن کیو توان  یانرژ تهی: دانس1-11 شکل 

 128 یباتر کیابر خازن با  کیمشخصه ولتاژ  سهی: مقا5-11 شکل 

 196 قدرت کیالکترون یها ستمی: کنترل ابر خازن ها توسط س3-11 شکل 

 191 کیمرکب از ابر خازن و فوتوولتائ دیبریه ستمی: س2-11 شکل 

 SMES 182واحد  کی: 9-11 شکل 

 185 یدیبر سلول خورش یمبتن زشبکهیر یختار کنترل: سا1-15 شکل 

 V/F 183 یکنترل اگرامی: بلوک د2-15 شکل 

 PQ 182کنترل  اگرامی: بلوک د3-15 شکل 

 189 اندازه ولتاژ میتنظ ی: روند کنترل1-15 شکل 

 188 شارش توان میتنظ ی: روند کنترل5-15 شکل 

 266 یحفاظت سلسله مراتب ستمی: ساختار س3-15 شکل 

 HESS 263: طرح 2-15 شکل 

 263 ی: ساختار کنترل اضطرار9-15 شکل 

 262 هزشبکیر ی: ساختار کنترل8-15 شکل 

 269 نورتریماژول کنترل ا کی: شمات16-15 شکل 

 211 دهنده عامل فرمان یارائه شده برا یرقابت تمی: فلوچارت الگور11-15 شکل 

 212 ریپذ عامل فرمان یارائه شده برا یرقابت تمی: فلوچارت الگور12-15 شکل 
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 53 عیتوز : اطالعات ترانسفورماتور فوق2-5 جدول 

 53 : اطالعات خط3-5 جدول 

 52 : اطالعات آماری از اندازه ولتاژ شبکه پایلوت1-3 جدول 

 59 : اطالعات آماری میزان بارگذاری خطوط در شبکه پایلوت2-3 جدول 
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 58 : اطالعات آماری میزان تلفات توان اکتیو خطوط در شبکه پایلوت3-3 جدول 

 33 گانه حاالت شانزده یولتاژ به ازا لیپروف سیاند زانی: م1-2 جدول 

 31 گانه خطوط در حاالت شانزده یبارگذار زانی: مجموع م2-2 جدول 

 35 گانه تلفات خطوط در حاالت شانزده زانی: مجموع م3-2 جدول 
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 121  یدیخورش
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فصلاول .1

ها،خطوطبررسیتجهیزاتشبکهنظیرظرفیتپست
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مقدمه-۱-۱

گیرد. در این  در اولین گام در این پروژه، تجهیزات سیستم توزیع استان مازندران مورد مطالعه قرار می

ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات یک سیستم توزیع غیرفعال   ها، راستا ابتدا تجهیزاتی همچون فیدرها، پست

ن راستا صورت گرفته است که در این فصل به آن های مختلفی در ای بندی . دستهاند گرفتهمورد بررسی قرار 

 پرداخته خواهد شد.

اطالعاتترانسفورماتور-۱-2

بندی  ی توزیع استان مازندران به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم ترانسفورماتورهای موجود در شبکه

آورده  1-1 جدول در  1385الی  1381شوند. تعداد این ترانسفورماتورها به تفکیک سال و ماه از سال  می

 ها براساس ظرفیت نصب نیز در ؟ آورده شده است. آمار ترانسفورماتورها در این سالشده است. 

ترانسفورماتورهایموجوددرشبکهتوزیعاستانمازندرانتعداد:۱-۱جدول

 سال
1381 1382 1383 1381 1385 

 هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی

 223 23518 218 25122 262 21698 383 22982 393 21913 فروردین

 229 23351 218 25229 262 21192 382 22891 393 21823 اردیبهشت

 236 23913 226 25113 262 21253 389 23681 391 22612 خرداد

 233 23825 221 25363 262 21312 389 23189 386 22118 تیر

 233 23138 223 25393 269 21121 261 23291 386 22213 مرداد

 231 22353 221 25916 216 21529 262 23318 386 22331 شهریور

 235 22512 225 25832 216 21356 262 23133 381 22399 مهر

 235 22222 223 23633 213 21233 263 23522 381 22182 آبان

 233 22286 223 23133 213 21962 263 23392 383 22528 آذر

 - - 223 23212 211 21982 265 23238 383 22332 دی

 - - 223 23333 212 21893 263 23921 381 22231 بهمن

 - - 223 23518 218 25163 263 23883 383 22913 اسفند

  ماه است.تا پایان آذر 1385منظور از سال 
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آمپربرحسبمگاولتاستانمازندرانعیموجوددرشبکهتوزیترانسفورماتورهاظرفیت:2-۱جدول

 سال
1381 1382 1383 1381 1385 

 هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی

 562 2832 566 2935 181 2211 193 2312 125 2512 فروردین

 569 2839 566 2916 181 2256 191 2353 125 2552 اردیبهشت

 568 2818 561 2951 181 2255 195 2332 123 2531 خرداد

 512 2833 562 2932 181 2233 195 2326 128 2525 تیر

 512 2896 563 2921 182 2221 192 2322 128 2591 مرداد

 513 3661 561 2991 181 2292 199 2393 128 2581 شهریور

 513 3612 565 2986 181 2299 199 2381 196 2366 مهر

 513 3638 562 2982 185 2285 198 2261 196 2311 آبان

 511 3613 562 2865 185 2962 198 2216 191 2319 آذر

 - - 562 2812 183 2911 186 2219 191 2322 دی

 - - 562 2818 189 2926 186 2223 192 2333 بهمن

 - - 562 2832 566 2931 186 2232 193 2313 اسفند

  تا پایان آذرماه است. 1385منظور از سال 

توان رشد روزافزون شبکه توزیع از نظر حجم بار  می  با توجه به ارقام داده شده در دو جدول فوق،

وماتورهای شبکه توزیع استان مازندران ی ترانسف درخواستی را مشاهده کرد. میزان رشد ظرفیت نصب شده

درصد  6635 سالیانهنمایش داده شده است. با توجه به شکل میزان رشد متوسط به صورت  1-1 شکل در 

 بوده است. 

درصد رشد مشاهده شده است. میزان رشد  669حال اگر میزان رشد تعداد ترانسفورماتورها محاسبه شود، 

 نشان داده شده است. 2-1 شکل ا ترانسفورماتورها در تعد

نشان داده شده است.  3-1 شکل های مختلف در  نسبت تعداد ترانسفورماتورهای هوایی به زمینی در سال

 به نمایش درآمده است. 1-1 شکل های ترانسفورماتورها نیز در  همین روند برای ظرفیت
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:میزانرشدظرفیتترانسفورماتورهایسیستمتوزیعاستانمازندران۱-۱شکل



یعاستانمازندران:میزانرشدتعدادترانسفورماتورهایسیستمتوز2-۱شکل
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:نسبتتعدادترانسفورماتورهایزمینیوهوایی3-۱شکل   
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نسبتظرفیتترانسفورماتورهایزمینیوهوایی:4-۱شکل

اتخطوطاطالع-۱-3

شود که اطالعات مربوط به خطوط موجود در سیستم توزیع مازندران بخش بندی  در این بخش سعی می

گردد و اطالعات به صورت بصری نشان داده شود. این اطالعات شامل کیلومتر خطوطی است که در 

هوایی احداث شده است. خطوط از نظر نوع احداث به دو دسته زمینی و  1385الی  1381های  سال

اند. از سوی دیگر خطوط از نظر سطح ولتاژ به دو دسته فشار ضعیف و فشار متوسط  بندی شده تقسیم

 اند.  بندی شده دسته
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 !Errorدر  1385الی  1381های  میزان مسافت خطوط احداث شده تا پایان هر کدام از سال

Reference source not found. ال احداث، نوع زمینی و یا هوایی بودن و همچنین سطح به تفکیک س

 فشار ضعیف و یا قوی آورده شده است.

:وضعیتخطوطموجوددرشرکتتوزیعاستانمازندران)برحسبکیلومتر(3-۱جدول

 سال

 مجموع میزان احداث

 فشار ضعیف طفشار متوس فشار ضعیف فشار متوسط

 هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی هوایی زمینی

1381 112691 22621 152612 51632 8563 183 11233 1855 

1382 163682 2653 13662 32655 8368682 563653 1182362 2622655 

1383 12669 2368 232621 93633 8296622 536613 12131611 2168621 

1381 268623 8651 218653 53628 8886 516 12111 2133 

1385 151682 1 132 12 16111682 511 12923 2213 

  تا پایان آذرماه است. 1385منظور از سال 

روند  5-1 شکل روند رو به رشد خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط در دو شکل زیر آورده شده است. در 

روند افزایشی خطوط فشار متوسط نشان داده شده است. با  3-1 شکل و در افزایشی خطوط فشار ضعیف 

درصد  2635توان به این نتیجه رسید که میزان افزایش خطوط فشار ضعیف  های رسم شده می توجه به شکل

 درصد در سال است.  1623در سال و خطوط فشار متوسط 
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روندافزایشیمیزانخطوطفشارضعیف:5-۱شکل



:روندافزایشیمیزانخطوطفشارمتوسط6-۱شکل

اند. پراکندگی این دو  بندی شده همانطور که بیان گردید، خطوط به دو دسته هوایی و زمینی تقسیم

 نشان داده شده است.  2-1 شکل در  1385یان آذرماه دسته در پا




۱335:مقایسهخطوطهواییوزمینیدرسال7-۱شکل
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 فصلدوم .2

شبکهیومطالعاتبارشبکهازلحاظانواعوپراکندگیبررس
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مقدمه-2-۱

آن است که شبکه توزیع مازندران از منظر میزان بار مورد ارزیابی قرار بگیرد. در این در این فصل، هدف 

شوند. این اطالعات به  راستا میزان فروش برق، تعداد مشترکین و همچنین میزان بار در پیک شبکه ارائه می

مانی و یا عدم همزمانی پیک شبکه برق جهت تعیین میزان رشد بار در استان مازندران و همچنین همز

 باشند. مازندران با شبکه سراسری مفید می

ی  شود. اکثر اطالعات موجود در زمینه بندی می ی دو ماهه تقسیم در شرکت توزیع هر فصل به شش دوره

 باشد. می های مرداد و شهریور هر سال بارها به این شش دوره اشاره دارد. برای مثال منظور از دوره سوم، ماه

تعدادمشترکینشرکتتوزیعمازندران-2-2

ارائه شده  1385الی آبان  1381های  در این بخش تعداد مشترکین شرکت توزیع برق مازندران در سال

 تعداد مشترکین به تفکیک نوع آنها ارائه شده است. در شرکت توزیع برق مازندران، 1-2 جدول است. در 

بندی  مشترکین به شش دسته خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی، روشنایی معابر و سایرمصارف تقسیم

 الذکر آورده شده است. های فوق تعداد مشترکین هر دسته در پایان سال 1-2 جدول شود. در  می

عدادمشترکینشرکتتوزیعاستانمازندران:ت۱-2جدول

 مجموع سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی سال

1381 933663 19933 36966 2928 5232 122166 1629136 

1382 861219 53115 35859 9351 5563 128182 1133862 

1383 836951 55222 11329 9221 2161 131191 1129319 

1381 833181 59116 51191 8229 8921 116123 1235353 

1385 892222 36521 53891 8523 16212 111253 1238953 

  ماه است. تا پایان آبان 1385منظور از سال 

 های فوق محاسبه شده است. این مقادیر عبارتند از : میانگین رشد هر کدام از دسته

 درصد 3635میانگین رشد تعداد مشترکین خانگی:  -

 درصد 5621میانگین رشد تعداد مشترکین عمومی:  -
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 درصد 5661میانگین رشد تعداد مشترکین صنعتی:  -

 درصد 1361میانگین رشد تعداد مشترکین کشاورزی:  -

 درصد 21651میانگین رشد روشنایی معابر:  -

 درصد 1668میانگین رشد سایر مصارف:  -

 درصد 1668میانگین رشد مجموع مشترکین:  -

توان نتیجه گرفت که میانگین رشد مشترکین عمومی و صنعتی از میزان  ر فوق میبا توجه به مقادی

و  82های  میانگین کل بیشتر است. از طرف دیگر با توجه به مقادیر ارائه شده، دیده شده است که در سال

 درصد و در 31حدود  83و  82های  گیری در بخش روشنایی معابر وجود دارد. در مابین سال رشد چشم 83

 درصد در تعداد مشترکین بخش روشنایی معابر افزایش دیده شده است. 33حدود  81و  83های  مابین سال

نشان داده شده است. با توجه به شکل  1-2 شکل نیز در  1385پراکندگی تعداد مشترکین در سال 

اند، تنها یک درصد از مشترکین کل را به  اشتهگیری د توان نتیجه گرفت که روشنایی معابر که رشد چشم می

خود اختصاص داده است. بخش اعظم مشترکین شرکت، مشترکین خانگی هستند. در رتبه دوم نیز سایر 

 شود که بخش صنعتی بسیار سهم اندکی دارد. مصارف قرار دارد. مشاهده می



ندگیانواعمشترکینشرکتتوزیعبرقمازندران:پراک۱-2شکل
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میزانبارمصرفیدرشرکتتوزیعبرقمازندران-2-3

گیرد. در این  در این بخش اطالعات میزان بار مصرفی مشترکین در شرکت توزیع مورد بررسی قرار می

ارف و روشنایی ی خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی، سایرمص بندی مشترکین به شش دسته بخش نیز دسته

 گیرد. معابر صورت می

، الی آبان 1381های  مجموع میزان بار مصرفی مشترکین به تفکیک نوع آنها در سال 2-2 جدول در 

 ساعت هستند.  آورده شده است. این مقادیر برحسب مگاوات 1385

ساعت(:میزانبارمصرفیمشترکیندرشرکتتوزیعبرقمازندران)مگاوات2-2جدول

 مجموع سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی سال

1381 1922313 161158 518863 1662195 163525 333268 1223836 

1382 1921821 112612 313921 1653823 81213 311155 1316111 

1383 2268258 123121 331323 1116213 119126 116289 1838112 

1381 2292183 598365 382829 1651368 152322 139383 5268259 

1385 1212113 339285 192313 336325 81633 322359 3318926 

  ماه است. تا پایان آبان 1385منظور از سال 

است. دلیل آن است که  1381از سال کمتر  1385شود که مقادیر سال  های فوق دیده می در داده

ماه  1ماه است. اگر اطالعات  9باشد و اطالعات مربوط به  ماه می تا پایان آبان 1385اطالعات مربوط به سال 

 ها سیر طبیعی خود را حفظ خواهد کرد. دیگر به این اطالعات افزوده شود، آنگاه داده

های رشد عبارتند  محاسبه شده است. نرخ 1385ال ها نیز بدون درنظرگیری س نرخ رشد متوسط این داده

 از:

 درصد 9638میانگین رشد تعداد مشترکین خانگی:  -

 درصد 12621میانگین رشد تعداد مشترکین عمومی:  -

 درصد 1689میانگین رشد تعداد مشترکین صنعتی:  -

 درصد 2622میانگین رشد تعداد مشترکین کشاورزی:  -

 درصد 13635میانگین رشد روشنایی معابر:  -
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 درصد 16621میانگین رشد سایر مصارف:  -

 درصد 2633میانگین رشد مجموع مشترکین:  -

هایمختلفمشترکیننیزدرمیزانپراکندگیمصرفدربیندسته



باشد. به این  می 1381نشان داده شده است. آمار نشان داده شده در شکل زیر مربوط به سال  2-2 شکل 

 استفاده شده است. 1381به طور کامل در دسترس نبود، از اطالعات سال  1385یل که اطالعات سال دل



:پراکندگیمشترکینازنظرمیزانمصرف2-2شکل
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توان نتیجه گرفت که با اینکه مصارف  می 2-2 شکل و  1-2 شکل با توجه به مقادیر ارائه شده در دو 

% بار مصرفی را به خود اختصاص 11اند، اما تنها  % مشترکین را به خود اختصاص داده29خانگی حدود 

% در 26دهند. از طرف دیگر مشترکین صنعتی با سهمی حدود یک درصدی در میزان مشترکین، سهم  می

 ی دارند.میزان بار مصرف

پیکبارشرکتتوزیعمازندران-2-4

گیرد.  در این بخش اطالعات مربوط به پیک بار مصرفی در شرکت توزیع مازندران مورد بررسی قرار می

اطالعات مربوط به میزان پیک بار مصرفی شبکه توزیع مازندران و همچنین میزان مصرف در زمانی که پیک 

 در دسترس هستند.  1385الی  1381های  شد. این اطالعات برای سالبا دهد موجود می بار کشوری رخ می

 1385الی آذرماه  1381های  های سال میزان پیک بار مشترکین در شرکت توزیع استان مازندران در ماه

 آورده شده است.  3-2 جدول در 

:میزانپیکبارمصرفیمشترکیندرشرکتتوزیعبرقمازندران3-2جدول

 1385 1381 1383 1382 1381 ماه

 28161 92262 92561 21562 23168 فروردین

 98563 93268 99569 23163 22363 اردیبهشت

 126862 113262 125361 1161 111668 خرداد

 138361 131663 111365 131265 1113 تیر

 193969 123665 1311 121261 151861 مرداد

 125163 123361 1336 126263 136368 شهریور

 161263 82269 89168 83163 96362 مهر

 91661 93165 92363 285 21662 آبان

 82161 93361 93969 96561 23561 آذر

 - 95662 92361 92261 232613 دی

 - 91569 91661 91162 25369 بهمن

 - 91261 93863 91263 22562 اسفند
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هانیزدرنمودارمقدارپیکدرهرماهدراینسال



های مختلف را نیز به خوبی  این نمودار میزان افزایش مصرف در سال نشان داده شده است. 3-2 شکل 

نمایش گذاشته شده  های مختلف سال نیز به دهد. از طرف دیگر تفاوت در میزان مصرف در ماه نشان می

دهد و  ، پیک مصرف در مرداد ماه رخ می1382ها به جز  است. در این نمودار مشخص است که در اکثر سال

 ماه است. کمترین مصرف نیر اکثرا مربوط به فروردین
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تتوزیعبرقمازندرانمشترکیندرشرک:نمودارمیزانپیکبارمصرفی3-2شکل

نکته قابل توجه آن است که زمان پیک مصرف شرکت توزیع مازندران با پیک کشوری یکسان نیست. 

های مختلف  دهد به ازای ماه میزان مصرف شرکت توزیع مازندران در زمانی که پیک مصرف کشوری رخ می

 آورده شده است.  1-2 جدول در  1385الی  1381های  سال

:میزانمصرفشرکتتوزیعمازندراندرزمانپیکبارکشور4-2جدول

۱33۱۱332۱333۱334۱335ماه۱33۱۱332۱333۱334۱335ماه

 83261 92861 81369 83163 22669 مهر 21369 21268 26268 32962 32162 فروردین

 21369 21268 21369 285 35169 آبان 91265 21865 93269 21361 23869 اردیبهشت

 93262 25262 25562 96561 38961 آذر 112663 135269 121562 163865 111262 خرداد

 - 25662 255665 92261 26868 دی 132661 1255 122963 122965 162663 تیر

 - 21563 21168 91162 38668 بهمن 1921692 139265 153163 112863 116962 مرداد

 - 25363 251 91263 38261 اسفند 132369 118163 158661 111165 123563 شهریور
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براینمایشمیزاناختالفبینمقدارپیکشرکتتوزیعومیزانمصرفدرزمانپیککشور،ایندومقداربهصورتماهیانهبرای

است.ایننموداردربهعنواننمونهرسمشده۱334سال



 نشان داده شده است. 1-2 شکل 



:اختالفمیانپیکمصرفشرکتومیزانمصرفدرزمانپیککشور4-2شکل
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سومفصل .3

یتوضعیبررسوپراکندهمتصلبهشبکهیدمنابعتولیتظرفیبررس

مازندرانیعدرشبکهتوزیکمنابعفتوولتائیتاتصالوظرفیفعل
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مقدمه-3-۱

در این فصل به بررسی تعداد و میزان منابع تولید پراکنده متصل در شرکت توزیع استان مازندران 

بع تولید پراکنده گیرد. منا شود. آمار رسمی موجود در شرکت در این زمینه مورد ارزیابی قرار می پرداخته می

شوند. هر کدام از این دو بخش  ی منابع دیزلی و سلول خورشیدی محدود می در استان مازندران به دو دسته

 اند. به تفصیل در ادامه شرح داده شده

منابعدیزلی-3-2

باشد. مجموع  اکثر دیزل ژنراتورهای موجود در استان مازندران مربوط به شرکت آب و فاضالب می

 آورده شده است.  1-3 جدول دیزل ژنراتورهای موجود در هر شهر در  ظرفیت

:مجموعظرفیتدیزلژنراتورهایهرشهرستان۱-3جدول

 تعداد واحد شهر
مجموع ظرفیت 

(kVA) 
 نوع سوخت

مجموع میزان سوخت 

 ذخیره )لیتر(

مجموع ساعات 

 *کارکرد

درصد سالم 

 بودن

 %166 265 156 گازوئیل 168 1 بهشهر

 %166 126 9166 گازوئیل 523 5 نکا

 %8263 13265 8256 گازوئیل 1169 11 ساری

 %166 52265 11156 گازوئیل 1113 12 قائمشهر

 %3268 19265 8356 گازوئیل 336 11 جویبار

 %166 56 1666 گازوئیل 168 1 سوادکوه

 %8163 125 3566 گازوئیل 319 2 بابل

 %166 565 16166 گازوئیل 921 2 بابلسر

 %166 13265 9256 گازوئیل 1319 8 آمل

 %8163 255 5166 گازوئیل 332 2 محمودآباد

 %166 1265 856 گازوئیل 322 2 نور

 %2262 35 266 گازوئیل 388 3 نوشهر

 %166 1265 856 گازوئیل 266 2 کالردشت

 %166 2265 556 گازوئیل 238 2 چالوس

 %166 36 366 گازوئیل 336 1 تنکابن

 %166 35 556 گازوئیل 298 3 رامسر

*میزانکارکردباتوجهمیزانسوختذخیرهشدهبیانشدهاست.
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باشد. عالوه بر دیزل ژنراتورهای فوق که همگی در  می 1385اطالعات جدول فوق مربوط به بهمن سال 

آیند، منابع دیزل ژنراتور دیگری نیز وجود دارند  سازمان آبفا هستند و به نوعی دولتی به حساب میاختیار 

های آب را  باشند و آنها نیز در اختیار سازمان آبفا است تا در مواقع لزوم برق چاه ها می که مربوط به چاه

 اند. فهرست شده 2-3 جدول در  باشد. این منابع می 1385تامین کنند. این اطالعات نیز مربوط به بهمن 

هایآب:دیزلژنراتورهایاضظراریبرایچاه2-3جدول

 شهر
مجموع ظرفیت 

(kVA) 
 نوع سوخت

 گازوئیل 156 بهشهر

 گازوئیل 116 نکا

 گازوئیل 3266 ساری

 ئیلگازو 1231 قائمشهر

 گازوئیل 156 میاندورود

 گازوئیل 132 سیمرغ

 گازوئیل 156 جویبار

 گازوئیل 1125 بابل

 گازوئیل 1626 آمل

 گازوئیل 259 محمودآباد

 گازوئیل 132 فریدونکنار

وط به سازمان آبفا هستند و کاربردی به غیر ذکر شدند، مرب 2-3 جدول و  1-3 جدول اکثر منابعی که در 

توان از آنها برای مواقع اضطراری بهره گرفت. این منابع وظیفه دارند که در مواقع  از آن ندارند. در نتیجه نمی

 های آب را فراهم کنند تا آب آشامیدنی شهر برقرار باشد. اضطراری برق مربوط به چاه

منابعسلولخورشیدی-3-3

منابع دیزلی، به صورت محدود منابع خورشیدی نیز در شبکه توزیع استان مازندران به کار عالوه بر 

اند. در سه مکان مختلف از شبکه،  گرفته شده است. این منابع بسیار محدود بوده و در برخی نقاط نصب شده

آورده شده است. این  3-3 جدول اند. اطالعات مربوط به این منابع در  این منابع خورشیدی قرار گرفته

 باشد.  می 1385اطالعات نیز مربوط به سال 
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:اطالعاتمربوطبهمنابعخورشیدیموجوددراستانمازندران3-3جدول

 اتصال به شبکه تعداد (kWظرفیت ) نوع مالکیت

 متصل 39 186 دولتی

 منفصل 12 56 ولتید

 متصل 1 162 شخصی

مشخص است، بخش اعظمی از منابع خورشیدی متصل  3-3 جدول همانطور که از اعداد اعالم شده در 

درصد( از منابع خصوصی  665کیلووات ) 21162کیلووات از مجموع  162به شبکه، دولتی است و تنها 

کیلووات از منابع خورشیدی موجود در استان مازندران به صورت منفصل از  56باشند. از طرف دیگر  می

 % از کل منابع است.  26کند که این مقدار خود حدود  شبکه کار می
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چهارمفصل .1

یدرهنگاممواقعاضطراریتبااولویبارهایینتع
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مقدمه-4-۱

شود. بارهای با اولویت موجود در استان  اخته میدر این فصل به بررسی بارهای با اولویت شبکه پرد

ها، صداو سیما، استانداری، فرمانداری و چند بخش دیگر است که در ادامه شرح  مازندران شامل بیمارستان

شوند. اطالعات مربوط به بارهای حساس دو شهرستان بابلسر و قائمشهر از شرکت توزیع برق  داده می

 آماری آنها در این بخش صورت گرفته شده است. مازندران اخذ گردید که بررسی

بارهایحساسشهرستانبابلسر-4-2

اند. در ادامه این سه دسته  بندی شده بارهای حساس در بابلسر به سه دسته حیاتی، مهم و حساس تقسیم

بیان شوند. در برخی از این بارها، مولدهای ذخیره نیز وجود دارد که در ادامه  به تفکیک شرح داده می

 گردند.  می

شوند.  گیرند. اغلب این بارها به بارهای بیمارستانی محدود می در ابتدا بارهای حیاتی مورد بررسی قرار می

آورده شده است. در اکثر بارهای حیاتی در این  1-1 جدول اطالعات مربوط به این دسته از بارها در 

باشند. سوخت مصرفی این  جایگزین نیز وجود دارند که از نوع دیزل ژنراتور می شهرستان، مولدهای ذخیره و

 آورده شده است. 1-1 جدول ها نیز در  واحدها گازوئیل است. اطالعات مربوط به این مبدل

هایحیاتیومولدهایآنهادرشهرستانبابلسر:اطالعاتمربوطبهبار۱-4جدول

 نوع سوخت (kVAقدرت مولد ) مولد (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 گازوئیل 256 دارد 356 بیمارستان شفا

 گازوئیل 136 دارد 256 بیمارستان شهید رجایی

 گازوئیل 96 دارد 96 بیمارستان حضرت زینب )س(

 - - ندارد زسه فا ایستگاه تقلیل گاز کیخا محله

 

تر  های این دسته از بارها متنوع ارائه شده است. نوع 2-1 جدول اطالعات مربوط به بارهای مهم نیز در 

هستند و بیشتر اماکن صنعتی را دربر گرفته است. در صورتی که برای این بارها نیز مبدلی وجود داشته 

 ده است. باشد، اطالعات مربوطه منعکس ش
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 اطالعاتمربوطبهبارهایمهمومولدهایآنهادرشهرستانبابلسر:2-4جدول

 نوع سوخت (kVAقدرت مولد ) مولد (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 گازوئیل 36 دارد 36 سد الستیکی کاله

 گازوئیل 36 دارد 36 سد الستیکی بابلسر

 گازوئیل 36 دارد 36 سد الستیکی آرمیچ کال

 گازوئیل 36 دارد 566 مخزن آب بابلسر

 گازوئیل 166 دارد 566 تصفیه آب بابلسر

 گازوئیل 36 دارد 216 شرکت بهین کیفیت

 گازوئیل 36 دارد 1366 شرکت پلی بافت 

 گازوئیل 166 دارد 1166 شرکت فرا صنعت

 ئیلگازو 15 دارد 566 شرکت رادروش

 گازوئیل 56 دارد 566 شرکت اندیشه

 گازوئیل 266 دارد 166 شرکت صنایع غذایی ساحل بهنمیر

 گازوئیل 326 دارد 326 دامداری شمال

 گازوئیل 136 دارد 136 مرغداری علی محمدیان

 گازوئیل 256 دارد 216 مرغداری برزگران بهنمیر

 گازوئیل 256 دارد 216 مرغداری نصیری بهنمیر

 گازوئیل 256 دارد 216 غداری حسن پور بهنمیرمر

 - - ندارد 156 1مخزن آب بهنمیر

 - - ندارد 136 2مخزن آب بهنمیر

 - - ندارد 16 صادرات مرکزی

 - - ندارد 36 کشاورزی مرکزی

 - - ندارد 166 مسکن مرکزی

 - - ندارد 126 ملی مرکزی

 - - ندارد 36 تجارت مرکزی

 - - ندارد 16 سپه مرکزی

 - - ندارد 96 پایانه شهرداری بابلسر

 - - ندارد 166 شرکت پرگاسیران بهنمیر
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شوند.  دسته سوم بارها، بارهای حساس هستند که بیشتر بارهای مربوط به مراکز دولتی را شامل می

ارائه  3-1 جدول اطالعات مربوط به این دسته از بارها به همراه اطالعات مربوط به مولدهای احتمالی آنها، در 

 شده است.

:اطالعاتمربوطبهبارهایحساسومولدهایآنهادرشهرستانبابلسر3-4جدول

 نوعسوخت(kVAقدرتمولد)مولد(kWمجموعقدرت)نوعاماکن

 ئیلگازو 36 دارد 36 اداره گاز بابلسر

 گازوئیل 36 دارد 36 اداره گاز بهنمیر

 گازوئیل 26 دارد 16 فرمانداری و بخشداری مرکزی

 گازوئیل 36 دارد 156 1نیروی دریایی سپاه

 گازوئیل 125 دارد 166 نیروی هوایی

 گازوئیل 186 دارد 1666 اردوگاه نیروی هوایی

 گازوئیل 16 دارد 166 اداره کل شیالت مازندران

 گازوئیل 15 دارد 366 و بنزینCNGاعیل پوراسم

 گازوئیل 36 دارد 136 و بنزینCNGرمضانی بهنمیر

 گازوئیل 15 دارد 216 6 بنزینCNGداددویان بهنمیر

 نوعاماکنمولد(kWمجموعقدرت)نوعاماکن
مجموعقدرت

(kW)

مولد

 ندارد 96 اداره مخابرات بهنمیر ندارد 36 شرکت نفت خ پاسداران

 ندارد - معصومی -مسجد جامع  ندارد سه فاز اری بهنمیربخشد

 ندارد - طالبیان -امامزاده ابراهیم  ندارد سه فاز بخشداری رودبست

 ندارد - فیروزجایی -مهدی نسب  ندارد سه فاز اطالعات بابلسر

 ندارد - کیخا محله ندارد 156 سپاه بابلسر

 ندارد - محمدی - خ پاسداران ندارد 216 نیروی انتظامی بابلسر

 ندارد - جنب شهرداری بهنمیر رسول پور  ندارد 156 2نیروی دریایی سپاه

 ندارد - بهنمیر -نانوایی زنجانی  ندارد 266 دادگستری بابلسر

 ندارد 366 و بنزینCNGبابلسر  ندارد 166 بندر بابلسر

 ندارد CNG 326هادی شهر ندارد 166 مخابرات خ امام

 ندارد - پمپ بنزین جعفریان ندارد 56 اداره مخابرات
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 پراکندگی و درصد بارهای حیاتی، مهم و حساسی که دارای مولد هستند در 

  

 
نشان داده شده است. در سه شکل زیر درصدی از بارهایی که از هر دسته دارای مول هستند،  1-1 شکل 

 ارائه شده است.
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:درصدبارهایدارایمولداضطراریدرشهرستانبابلسر۱-4شکل

و4-4جدولدر

و  5-1 جدول 
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های سه گانه، چند درصد از بار  دام از دستهنشان داده شده است که مولدهای اضطراری هر ک 3-1 جدول 

ها، یک جدول ارائه شده است. جداول در  دهد. در این بخش به ازای هر کدام از دسته مربوطه را پوشش می

 اند. ادامه به نمایش گذاشته شده

ایحیاتیدرشهرستانبابلسر:درصدپوششمولدهایاضطراریدرباره4-4جدول

 درصد پوشش (kVAقدرت مولد ) (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 %2161 256 356 بیمارستان شفا

 %31 136 256 بیمارستان شهید رجایی

 %166 96 96 بیمارستان حضرت زینب )س(

 



اضطراریدربارهایمهمدرشهرستانبابلسر:درصدپوششمولدهای5-4جدول

 درصد پوشش (kVAقدرت مولد ) (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 %166 36 36 سد الستیکی کاله

 %166 36 36 سد الستیکی بابلسر

 %166 36 36 سد الستیکی آرمیچ کال

 %3 36 566 مخزن آب بابلسر

 %96 166 566 تصفیه آب بابلسر

 %1265 36 216 شرکت بهین کیفیت

 %16925 36 1366 شرکت پلی بافت

 %2963 166 1166 شرکت فرا صنعت

 %8 15 566 شرکت رادروش

 %16 56 566 شرکت اندیشه

 %56 266 166 شرکت صنایع غذایی ساحل بهنمیر

 %166 326 326 دامداری شمال

 %166 136 136 مرغداری علی محمدیان

 %16162 256 216 مرغداری برزگران بهنمیر
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 %16162 256 216 مرغداری نصیری بهنمیر

 %16162 256 216 مرغداری حسن پور بهنمیر
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:درصدپوششمولدهایاضطراریدربارهایحساسدرشهرستانبابلسر6-4جدول

 درصد پوشش (kVAقدرت مولد ) (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 %166 36 36 ره گاز بابلسرادا

 %166 36 36 اداره گاز بهنمیر

 %56 26 16 فرمانداری و بخشداری مرکزی

 %16 36 156 1نیروی دریایی سپاه

 %13625 125 166 نیروی هوایی

 %18 186 1666 اردوگاه نیروی هوایی

 %16 16 166 اداره کل شیالت مازندران

 %15 15 366 و بنزینCNGپوراسماعیل 

 %19625 36 136 و بنزینCNGمضانی بهنمیرر

 %19625 15 216 6 بنزینCNGداددویان بهنمیر

 

بارهایحساسشهرستانقائمشهر-4-3

اند. در  بندی شده ضروری، مهم و حساس تقسیم-بارهای حساس در قائمشهر نیز به سه دسته حیاتی

ن بارها، مولدهای ذخیره نیز وجود دارد که شوند. در برخی از ای ادامه این سه دسته به تفکیک شرح داده می

 گردند.  در ادامه بیان می

شوند.اطالعاتگیرند.اینبارهابهبارهایبیمارستانیوبخشاطالعاتمحدودمیدرابتدابارهایحیاتیموردبررسیقرارمی

مربوطبهایندستهازبارهادر





شدهاست.درتمامبارهایحیاتیدراینشهرستان،مولدهایذخیرهوجایگزیننیزوجوددارندکهازنوعدیزلآورده7-4جدول

هانیزدرباشند.سوختمصرفیاینواحدهاگازوئیلاست.اطالعاتمربوطبهاینمبدلژنراتورمی
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 آورده شده است. 2-1 جدول 







:اطالعاتمربوطبهبارهایحیاتیومولدهایآنهادرشهرستانقائمشهر7-4جدول

 نوع سوخت (kVAقدرت مولد ) مولد (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 گازوئیل 166 دارد 166 بیمارستان رازی

 گازوئیل 166 دارد 1666 بیمارستان ولیعصر

 گازوئیل 25 دارد 25 اطالعات

 

تر  های این دسته از بارها متنوع ارائه شده است. نوع 9-1 جدول اطالعات مربوط به بارهای مهم نیز در 

هستند و بیشتر اماکن صنعتی را دربر گرفته است. در صورتی که برای این بارها نیز مبدلی وجود داشته 

 کس شده است. باشد، اطالعات مربوطه منع

 اطالعاتمربوطبهبارهایمهمومولدهایآنهادرشهرستانقائمشهر:8-4جدول

 نوع سوخت (kVAقدرت مولد ) مولد (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

 گازوئیل 36 دارد 36 فرمانداری

 گازوئیل 25 دارد 25 شهرداری

 گازوئیل 25 دارد 25 اداره گاز

 گازوئیل 55 دارد 55 اداره برق 

 

شوند.  دسته سوم بارها، بارهای حساس هستند که بیشتر بارهای مربوط به مراکز دولتی را شامل می

اطالعات مربوط به این دسته از بارها به همراه اطالعات مربوط به مولدهای احتمالی آنها، در 
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ارائه شده است. همانطور که در جدول مشخص شده است، تمامی بارهای حساس دارای مولد  8-1 جدول 

 هستند. سوخت مصرفی تمامی موارد نیز گازوئیل است.
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:اطالعاتمربوطبهبارهایحساسومولدهایآنهادرشهرستانقائمشهر3-4جدول

 ع اماکننو
مجموع قدرت 

(kW) 

قدرت مولد 

(kVA) 
 نوع اماکن

مجموع قدرت 

(kW) 

قدرت مولد 

(kVA) 

 25 25 مرغداری فارابی 166 166 مرغداری کاظمی

 25 25 مرغداری بیانی 25 25 مرغداری رضایی

 25 25 مرغداری حمیدیان 25 25 مرغداری مهدوی

 25 25 مرغداری شادمانی 25 25 مرغداری اصغری

 25 25 چاالکی 113تعاونی مرغداری 25 25 غداری عیسی نیامر

 25 25 مرغداری نورائی 56 56 مرغداری شهرام گرائیلی

 25 25 مرغداری طاهری 25 25 مرغداری اسحاق گرزین

 25 25 مرغداری نظری 25 25 مرغداری صادقی

 136 136 232تعاونی مرغ  136 136 مرغداری مهدوی

 25 25 رغداری باقریانم 25 25 مرغداری رزقی

 25 25 درویشی251تعاونی مرغ  25 25 مرغداری افرابندپی

 25 25 مرغداری اسدی 166 166 مرغداری جوادیان

 166 166 مرغداری ولی زاده 25 25 مرغداری قبادی

 25 25 مرغداری غالمحسین زمانی 25 25 مرغداری ثاقبی

 25 25 داله زمانیمرغداری اس 256 256 شرکت پرورش مرغ زردپاقای

 56 56 مرغداری مرزبان 256 256 اوالدی 363تعاونی مرغداری 

 56 56 مرغداری شاکری 25 25 مرغ گوشتی221تعاونی 

 136 136 مرغداری خناری نزاد 25 25 مرغداری صادقی

 25 25 مرغداری شعبانپور 166 166 322شرکت تعاونی مرغ

 25 25 ازند روحییکتا مرغ سحرم 266 266 مرغداری چاالکی

 25 25 مرغداری قاسم پور 25 25 مرغداری غفاری

 136 136 مرغداری شعبان درویشی 136 136 رمضانی 368مرغ گوشتی 

 166 166 مرغداری سرمست 25 25 385تعاونی مرغ گوشتی 

 25 25 مرغداری تقوی 166 166 مرغداری آصفی

 136 136 هدویم2مرغداری تعاونی ایثار 166 166 مرغداری چاالکی

 136 136 مرغداری صادقی 25 25 مرغداری حسین زاده

 266 266 پرورش ماهی دانشگاه آزاد 25 25 مرغداری مرزبان

 166 166 پرورش ماهی جهانبازنژاد 166 166 مرغداری غریبی

 25 25 پرورش ماهی موسوی 166 166 312مرغداری تعاونی

 25 25 ظم زادهپرورش ماهی کا 166 166 مرغداری حق پرست
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:اطالعاتمربوطبهبارهایحساسومولدهایآنهادرشهرستانقائمشهر3-4ادامهجدول

 نوع اماکن
مجموع قدرت 

(kW) 

قدرت مولد 

(kVA) 
 نوع اماکن

مجموع قدرت 

(kW) 

قدرت مولد 

(kVA) 

 566 256 صادقی CNGجایگاه  25 25 پرورش ماهی مریخی

 566 256 هاشمی CNGاه جایگ 25 25 پرورش ماهی فرجی

 315 256 سردخانه بوران شمال  136 136 پرورش ماهی مجدی

 3666 3666 ریخته گری فوالد طبرستان 25 25 پرورش ماهی خدابخشی

 2666 2666 تخته فشرده شمال 56 56 پرورش ماهی فرحزاد

 2666 2666 ریسندگی ساوین تاب 315 315 کشتارگاه مرغ پرستو

 3666 3666 فرش ساوین  566 566 زرکشتارگاه مرغ خ

 1366 1366 1نساجی شماره  566 566 کارخانه کنسرو

 1366 1366 شرکت فاینانس 315 315 کارخانه پالست مازند

 966 966 شرکت پشم بافی تجن 256 256 کارخانه آسفالت شهرداری

 1666 1666 3نساجی شماره  266 256 شرکت سردخانه قائمشهر

 

ی مهم، حساس و حیاتی در شهرستان قائمشهر دارای مولدهای اضطراری هستند. از طرف تمامی بارها

درصد است. تنها در چهار بار حساس این درصد پوشش 166دیگر، درصد پوشش آنها نیز در اکثر حاالت 

 اند. فهرست شده 16-1 جدول صددرصد نیست که در 

درصد۱11:بارهایحساسدرشهرستانقائمشهربدونمولداضطراریباپوشش۱1-4جدول

 درصد پوشش (kVAقدرت مولد ) (kWمجموع قدرت ) نوع اماکن

%96 266 256 شرکت سردخانه قائمشهر  

%266 566 256 صادقی CNGجایگاه   

%266 566 256 هاشمی CNGجایگاه   

%123 315 256 ه بوران شمالسردخان  
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پنجمفصل .5

مازندرانیعشبکهنمونهازشبکهتوز
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مقدمه-5-۱

ای از سیستم توزیع استان مازندران که از شرکت توزیع نیروی برق مازندران  در این فصل شبکه نمونه

زی شده است. دیاگرام شبکه سا افزار دیگسایلنت شبیه شود. این شبکه در نرم اخذ شده است، شرح داده می

 اند.  های وارد شده بسط داده شده افزار و همچینین داده در این نرم

شبکهنمونه-5-2

ای که از شرکت توزیع نیروی برق مازندران در اختیار محققان قرار گرفته است، یک فیدر  ی نمونه شبکه

یافت شده است. شمای کلی این فیدر از شهرستان ساری است. فیدر گلما، فیدری است که اطالعات آن در

 ارائه شده است.  1-5 شکل در  GISافزار  در نرم

افزار  باس است. اطالعات از نرم 121کیلومتر خط و  11عدد ترانسفورماتور توزیع،  26این فیدر دارای 

GIS  .استخراج شده است 

یلنتافزاردیگساسازیدرنرمشمایشبیه-5-3

افزار دیگسایلنت، مدل شده است. به دلیل وسعت این شبکه، فیدر گلما در  ی مورد بررسی در نرم شبکه

سازی شده است. شمای فیدر در  چهار صفحه شبیه
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 آورده شده است. 2-5 شکل 
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GISافزار:شمایکلیفیدرگلمادرنرم۱-5شکل
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افزاردیگسایلنت:شمایفیدرگلمادرنرم2-5شکل

هایورودیداده-5-4

دسته از اطالعات ورودی هر دسته از تجهیزات در این شبکه در ادامه آورده شده است. در این شبکه ؟ 

 تجهزات قرار دارند که شامل:

 ترانسفورماتور توزیع -

 ترانسفورماتور فوق توزیع -

 خطوط -

 بار -

ی  ی محاسبه و نحوه ها، مشخصاتی در نظر گرفته شده است که نحوه برای هر کدام از این دسته

اهیت ها یک نوع تعریف شده است. این موضوع در م شود. برای تمامی دسته مفروضات در ادامه بحث می

 مسئله که همان گرفتن پخش بار و تحلیل نتایج آن است، خللی ایجاد نمی کند.

ترانسفورماتورتوزیع-4-5-۱

 درنظر گرفته شده است.  1-5 جدول برای تمامی ترانسفورماتورهای توزیع مدل ارائه شده در 



:اطالعاتترانسفورماتورتوزیع۱-5جدول
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 مقدار کمیت

 کیلوولت 26 سطح ولتاژ اولیه

 ولت 166 سطح ولتاژ ثانویه

 آمپر کیلوولت 56 ظرفیت نامی

ترانسفورماتورفوقتوزیع-4-5-2

ل کیلوولت تبدی 26کیلوولت را به  33یک ترانسفورماتور فوق توزیع در مدار وجود دارد که سطح ولتاژ 

 آورده شده است. 2-5 جدول می کند. اطالعات درنظرگرفته شده برای این ترانسفورماتور در 

توزیع:اطالعاتترانسفورماتورفوق2-5جدول

 مقدار کمیت

 کیلوولت 33 سطح ولتاژ اولیه

 کیلوولت 26 سطح ولتاژ ثانویه

 آمپر مگاولت 365 ظرفیت نامی

خط-4-5-3

برای تمامی خطوط در مدار یک مدل درنظر گرفته شده است. البته طول خطوط با توجه به اطالعات 

 نمایش داده شده است. 3-5 جدول تنظیم شده است. مدل خط در  GISمندرج در فایل 

:اطالعاتخط3-5جدول

 مقدار کمیت

 کیلوولت 26 سطح ولتاژ 

 اهم/کیلومتر 66662 مقاومت

 اهم/کیلومتر 6666632 راکتانس
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بار-4-5-4

برای تمامی بارها نیز اطالعات یکسانی درنظر گرفته شده است. تمامی بارها از نوع سه فاز متقارن درنظر 

 ند.ا گرفته شده
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ششمفصل .3

سازیدرحالتمتصلبهشبکهخروجیشبیه
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مقدمه-6-۱

سازی شده به نمایش گذاشته شده است. این  های بدست آمده از پخش بار شبکه شبیه در این فصل پاسخ

دهد. از آنجا که ماهیت کارهای  ها در حقیقت وضعیت استاتیک شبکه در حال حاضر را نشان می شکل

 ت گرفته شده در این پروژه استاتیکی است، از مطالعات پخش بار استفاده شده است.صور

پروفیلولتاژ-6-2

از آنجا که یکی از مهمترین مشخصات شبکه توزیع از نظر استاتیکی سطح ولتاژ است، این مشخصه به 

 138بررسی دارای عنوان اولین مشخصه مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که بیان شد، شبکه مورد 

باس است که مشخصات آنها به همراه بارهای آنها در فصل پیش آورده شده است. پروفیل ولتاژ این شبکه در 

 نشان داده شده است. 1-3 شکل 

 

عنیرویبرقمازندران:پروفیلولتاژشبکهپایلوتشبکهتوزی۱-6شکل

قرار دارند.  1665الی  6685همانگونه که از پروفیل ولتاژ مشخص است، ولتاژها در محدوده استاندارد 

 آورده شده است. 1-3 جدول ها در  کمترین، بیشترین و میانگین اندازه ولتاژ باس
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:اطالعاتآماریازاندازهولتاژشبکهپایلوت۱-6جدول

 مقدار متغیر

 668222 کمترین اندازه ولتاژ

 1666252 بیشترین اندازه ولتاژ

 6689912 میانگین اندازه ولتاژ

بارگذاریخطوط-6-3

د که ده در این بخش میزان بارگذاری خطوط براساس درصد آورده شده است. این مشخصه نشان می

اند و همچنین میانگین بارگذاری به چه حدی  خطوط موجود در شبکه پایلوت به چه میزانی بارگذاری شده

برداران شبکه توزیع در پیشبرد مانورهای خود کمک شایانی  ریزان و بهره تواند به برنامه است. این نکته می

 بکند.

نشاندادهشدهاست.همچنینبررسیآماری2-6شکل(،درخطمدلشدهاست۱13میزانبارگذاریخطوط)درشبکهپایلوت

اینمیزانبارگذاریدر



 آورده شده است. 2-3 جدول 

 

:میزانبارگذاریخطوطدرشبکهپایلوت2-6شکل
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:اطالعاتآماریمیزانبارگذاریخطوطدرشبکهپایلوت2-6جدول

 مقدار متغیر

 %31 بیشترین میزان بارگذاری

 %12 میانگین میزان بارگذاری

تلفاتخطوطانتقال-6-4

دهد  این مشخصه نشان میدر این بخش میزان تلفات توان اکتیو خطوط براساس درصد آورده شده است. 

که میزان توان اکتیو تلف شده در خطوط موجود در شبکه پایلوت به چه میزانی است و همچنین میانگین 

برداران شبکه توزیع در انجام عملیات  ریزان و بهره تواند به برنامه تلفات به چه حدی است. این نکته می

 اصالحی کمک شایانی بکند.

نشاندادهشدهاست.همچنینبررسیآماریاینمیزانتلفاتدر3-6شکلخطوطدرشبکهپایلوتدرمیزانتلفاتتواناکتیو

 



 آورده شده است. 3-3 جدول 
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درشبکهپایلوت:میزانتلفاتتواناکتیوخطوط3-6شکل



 



:اطالعاتآماریمیزانتلفاتتواناکتیوخطوطدرشبکهپایلوت3-6جدول

 مقدار متغیر

 کیلووات 5685 بیشترین میزان تلفات

 کیلووات 6612 میانگین میزان تلفات
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هفتمفصل .2

عتولیدپراکندهسازیبادرنظرگیریمنابشبیه
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مقدمه-7-۱

در این مرحله از پروژه فرض شده است که سه مدل منبع تولید پراکنده از نوع سلول خورشیدی با 

ی منتخب از شبکه نصب شده است. به  مگاواتی وجود دارد که در پنج نقطه 165و  1، 665های  ظرفیت

شوند. به  تصال سیستم توزیع به فوق توزیع دور میها از محل ا های خورشیدی، سلول ترتیب شماره سلول

توزیع است.  دورترین نسبت به پست فوق 5ترین و سلول خورشیدی  نزدیک 1بیان دیگر سلول خورشیدی 

 ها مورد تحلیل قرار گرفته است. ای این حالت در این فصل نتایج مقایسه

پروفیلولتاژ-7-2

ی در سه اندازه متفاوت و در پنج مکان مختلف در شبکه های خورشید همانطور که بیان گردید، سلول

حالت به وجود آمده است. با درنظرگیری حالت بدون سلول خورشیدی، در  15اند. در نتیجه  قرار داده شده

 حالت مورد تحلیل قرار گرفته است.  13مجموع 

ب داده شده است. در این برای بررسی تاثیر اندازه سلول خورشیدی بر روی پروفیل ولتاژ، آزمایشی ترتی

تست، مکان سلول خورشیدی ثابت فرض شده است و اندازه سلول افزایش یافته است. در نتیجه با 

نشان داده  1-2 شکل درنظرگیری حالت بدون سلول خورشیدی، چهار پروفیل ولتاژ بدست آمده است که در 

 شده است.
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:بررسیتاثیراندازهسلولخورشیدیبررویپروفیلولتاژ۱-7شکل

همانطور که از شکل مشخص است، وارد شدن سلول خورشیدی به شبکه توانسته است که پروفیل ولتاژ 

دن پروفیل ولتاژ ی میزان نزدیک بو را بهبود ببخشد. برای ارزیابی کمی این موضوع از رابطه زیر برای محاسبه

 ها دارای اندازه ولتاژ یک درواحد هستند( استفاده شده است. آل )که در آن همه باس به پروفیل ایده

 
2

1
i

i N

V I V



   

هااست.مقادیرایناندیسبهازایاینچهارحالتدرمجموعهباسNاموiاندازهولتاژباسViاندیسپروفیلولتاژ،VIکه

 آورده شده است. 1-2 جدول 

از طرف دیگر برای نشان میزان تاثیر محل نصب سلول خورشیدی بر روی پروفیل ولتاژ، تست دیگری 

 665طراحی شده است. در این آزمون محل نصب سلول خورشیدی تغییر کرده است، اما میزان آن بر روی 

 نشان داده شده است. 2-2 شکل یر این آزمون بر روی پروفیل ولتاژ در مگاوات ثابت نگه داشته شده است. تاث
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:بررسیتاثیرمکاننصبسلولخورشیدیبررویپروفیلولتاژ2-7شکل

مقادیراندیسپروفیلولتاژمربوطبهشکلفوقنیزدر

 آورده شده است.  1-2 جدول 



گانه:میزاناندیسپروفیلولتاژبهازایحاالتشانزده۱-7جدول

 مگاوات 165 مگاوات 1 مگاوات 665 

 66635 66635 66635 1سلول خورشیدی 

 66632 66633 66632 2سلول خورشیدی 

 66621 66625 66621 3سلول خورشیدی 

 66622 66622 66622 1سلول خورشیدی 

 66618 66618 66619 5سلول خورشیدی 

 66631 بدون سلول خورشیدی
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همانطورکه از جدول فوق مشخص است، بهترین سلول خورشیدی از نظر پروفیل ولتاژ، سلول خورشیدی 

سلول خورشیدی نسبت به محل اتصال سیستم توزیع به است. این سلول خورشیدی در حقیقت دورترین  5

 فوق توزیع است.

تواند منجر به  یابی ناصحیح سلول خورشیدی در سیستم توزیع می در جدول فوق مشخص است که مکان

نشان داده شده  1بدتر شدن شرایط از نظر گپروفیل ولتاژ نیز شود. همانطور که در مورد سلول خورشیدی 

پروفیل ولتاژ نسبت به حالت بدون منبع تولید پراکنده نیز بزرگتر شده است، حال آنکه  است، میزان اندیس

آل صفر شود. که مطلوب آن است که اندیس پروفیل ولتاژ در حالت ایده

میزانبارگذاریخطوط-7-3

ین به ازای حاالت شانزده گانه ای که ذکر شد، مجموع میزان بارگذاری خطوط نیز محاسبه گردید. در ا

های خورشیدی بر روی بارگذاری خطوط است. مقادیر محاسبه شده در  بخش هدف بررسی تاثیر سلول

 نشان داده شده است. 2-2 جدول 

گانه:مجموعمیزانبارگذاریخطوطدرحاالتشانزده2-7جدول

 مگاوات 165 مگاوات 1 تمگاوا 665 

 218653 218653 151628 1سلول خورشیدی 

 215682 291629 215682 2سلول خورشیدی 

 262612 231669 262612 3سلول خورشیدی 

 193622 219639 193622 1سلول خورشیدی 

 129621 238692 129621 5سلول خورشیدی 

 151628 بدون سلول خورشیدی

ترین  است یعنی نزدیک 1دول فوق مشخص است، بهترین مکان نصب، مکان همانطور که از مقادیر ج

 توزیع.  سلول خورشیدی به پست فوق

میزانتلفاتخطوط-7-4

گیرد.  در این بخش نیز تاثیر نصب سلول خورشیدی بر روی میزان تلفات خطوط مورد بررسی قرار می

 گانه در  میزان مجموع تلفات خطوط در حاالت شانزده
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 نشان داده شده است. 3-2 جدول 

 

 

گانهمجموعمیزانتلفاتخطوطدرحاالتشانزده:3-7جدول

 مگاوات 165 مگاوات 1 مگاوات 665 

 666112 666112 666135 1سلول خورشیدی 

 666168 666123 666168 2سلول خورشیدی 

 666322 666368 666322 3سلول خورشیدی 

 666288 666223 666298 1سلول خورشیدی 

 666238 666253 666238 5سلول خورشیدی 

 666135 بدون سلول خورشیدی

 1با ظرفیت  5، مکان  همانطور که از مقادیر جدول فوق مشخص است، بهترین مکان نصب از نظر تلفات

 مگاوات است.

بندیجمع-7-5

های فوق خالصه شود. برای  شود که مقادیر ارائه شده در جداول و شکل در این بخش سعی می

سازی ؟ تنظیم شده است. در ؟ بهترین مکان نصب و ظرفیت سلول خورشیدی از دید هر کدام از سه  خالصه

 معیار استاتیکی مطرح شده در این فصل مشخص شده است.

:بهترینمکانوظرفیتسلولخورشیدیازدیدمعیارهایاستاتیکی4-7جدول

 ظرفیت مکان نصب معیار

 مگاوات 665 5سلول خورشیدی  پروفیل ولتاژ

 مگاوات 665 1سلول خورشیدی  بارگذاری خطوط

 مگاوات 1 5سلول خورشیدی  تلفات خطوط
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هشتمفصل .9

یعتوزیتمدرسسیدینفوذسلولخورشیآثارسطحباالیبررس



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

32 

 

 

مقدمه-8-۱

سازی شده است که به صورت شعاعی یکطرفه  به طور سنتی سیستم توزیع به صورتی طراحی و پیاده

روی تولید  های تولید پراکنده و مشکالت پیش برداری و استفاده قرار بگیرد. با پیشرفت تکنولوژی مورد بهره

کنند. امروزه با توجه به  به طور روز افزونی در سیستم توزیع خودنمایی می متمرکز، منابع تولید پراکنده

های خورشیدی به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی  توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، سلول

های توزیع با  های دولتی و خصوصی قرار گرفته است. اگرچه مهندسین سیستم مورد استقبال بخش

های خورشیدی  برداری از منابع تولید پراکنده آشنا هستند، اما با نفوذ باالی سلول حی و بهرههای طرا چالش

های توزیع و  روی سیستم ای پیش بینی و خروجی متغیر، آثار ناشناخته به دلیل ماهیت غیرقابل پیش

 برداران آنها باز خواهد کرد.  بهره

ی زمانی )برای مثال در پیک بار( انجام  ا در چند بازههای توزیع سنتی که آنالیز آنها تنه برخالف سیستم

های توزیع به صورت متغیر با  گردد که آنالیز سیستم های خورشدی موجب می شود، نفوذ باالی سلول می

بایست تبادل توان میان بار، تولید و  های مدرن می زمان و به صورت پیوسته صورت گیرد. در آنالیز سیستم

بایست رفتار تجهیزات سریع همچون  د بررسی قرار گیرد. در آنالیز زمان پیوسته میتجهیزات کنترلی مور

 اینورترها، بارهای دینامیکی و ابزارهای کنترل ولتاژ خودکار نیز مدنظر قرار گیرد. 

گیرد. تعاریف زیادی برای نفوذ  های خورشیدی مورد بررسی قرار می در این بخش، آثار نفوذ باالی سلول

های خورشیدی آن است که  های خورشیدی وجود دارد. در این پروژه منظور از نفوذ باالی سلول لباالی سلو

ها به نحوی باشد که بر روی معیارهای حفاظت، ولتاژی و گرمایی سیستم توزیع اثر  میزان تولید سلول

 بگذارد. 

آثارمرتبطبااضافهبار-8-2

خی موارد منجر به اضافه بار تجهیزات سیستم توزیع شود. تواند در بر های خورشیدی می نفوذ باالی سلول

ها را  تواند منجر به اضافه بار تجهیزاتی شود که این سیستم های خورشیدی می برای نمونه تولید توان سیستم

تواند منجر به اضافه بار  های خورشیدی نیز می سازند. از طرف دیگر قطع سیستم به مراکز بار متصل می

 زات شود. بخشی از تجهی
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های  یکی از دالیل به وجود آمدن اضافه بار در تجهیزات آن است که به طور معمول پیک تولید سلول

افتد، ولی پیک مصرف بارها دارای پراکندگی است و به عواملی  خورشیدی در یک ساعت خاص اتفاق می

 همچون فصول سال، دمای هوا و غیره وابسته است. 

بایست هم در شرایط عادی و هم در شرایط پیشامد یگانه  ه بار تجهیزات، میدر زمان بررسی میزان اضاف

 وقوع و یا عدم وقوع اضافه بار تجهیزات مورد آنالیز قرار گیرد.

 تعیینمجددمقادیرنامی-8-2-۱

گذارد. در نتیجه ضروری است که  مکان اتصال سلول خورشیدی بر روی میزان بارگذاری فیدرها تاثیر می

ی سلول خورشیدی به پست مورد نظر بررسی گردد. میزان ظرفیت  رفیت خالی فیدر اتصال دهندهمیزان ظ

بایست حداقل برابر میزان توان نامی اضافی سلول خورشیدی باشد. منظور از توان اضافی، توان  خالی می

فیدر تولیدی سلول خورشیدی منهای توان مصرفی محلی و همچنین میزان توان مصرفی در پایین دست 

 است. 

باری نیز برخی از فیدرها دچار اضافه بار  با وجود سلول خورشیدی ممکن است که حتی در شرایط کم

شوند. در برخی از موارد با وجود سلول خورشیدی در یک فیدر، میزان جریان عبوری از زمانی که در شرایط 

 شود.  پرباری نیز هستیم، بیشتر می

بارهایپنهانشده-8-2-2

از بارهای پنهان شده، بارهایی هستند که در یک فیدر با توجه به وجود سلول خورشیدی و یا  منظور

برداری از این منابع تولید پراکنده در  شوند. از آنجا که بهره منابع تولید دیگر، در باالدست فیدر دیده نمی

های توزیع  برداری از سیستم برداران سیستم توزیع قرار ندارند، در نتیجه در طراحی و بهره اختیار بهره

 بایست این بارهای پنهان شده را مدنظر قرار داد.  می

گیری شده، بار اصلی و میزان تولید سلول  برای بیان مفهوم بارهای پنهان شده، در شکل زیر بار اندازه

گیری  خورشیدی در طول یک روز به نمایش گذاشته شده است. بار اصلی )خط( شبکه بسیار از بار اندازه

گیری شده ترکیب بار اصلی و میزان تولید سلول خورشیدی  چین( بیشتر است، زیرا که بار اندازه شده )خط

گیری شده صورت گیرد، آنگاه در صورت قطع  )نقطه خط( است. اگر تصمیمات طراحی برمبنای مقادیر اندازه
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واهد آمد. با توجه به این امر، های خورشیدی، اضافه بار زیادی در تجهیزات طراحی شده به وجود خ سلول

 بایست براساس مقادیر بار اصلی صورت گیرد.  طراحی تجهیزات می

 

گیریشده،باراصلیومیزانتوانتولیدیسلولخورشیدییکروزنمونهباراندازه:۱-8شکل

بارسرداتصال-8-2-3

بار سرد آن است که بخشی از مدار سیستم توزیع بعد از مدت زمان طوالنی دوباره برقدار  منظور از اتصال

ی فیدر نیز بیشتر  شوند. در برخی موارد جریان هجومی ایجاد شده در این وضعیت، از پیک بار سالیانه

 گردد. شود. این امر نیز در صورت عدم عملکرد سیستم حفاظتی موجب اضافه بار و کاهش ولتاژ می می

تواند این مشکل را حادتر کند. دلیل این امر افزایش اختالف بین جریان بار  وجود سلول خورشیدی می

ی قبل خطا و جریان اتصال بار سرد پس از خطا با حضور سلول خورشیدی است. به طور  گیری شده اندازه

عد از رفع خطا، سلول شود. البته اگر ب معمول سلول خورشیدی، بعد از تشخیص خطا از شبکه قطع می

خورشیدی به صورت خودکار به شبکه متصل نشود، یا اگر دیگر میزان توان تولیدی قبل از وقوع خطا قابل 

دسترس نباشد، آنگاه جریان اتصال مجدد بار چندین برابر حالت قبل از وقوع خطا است، البته این حالت در 

 یدی هستند. های خورش افتد که دارای سلول هایی اتفاق می سیستم

های توزیع  های خورشیدی در سیستم با توجه به این مطالب، ارزیابی اتصال بار سرد در صورتی که سلول

 شوند، ضروری خواهد بود.  به کار گرفته می
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آثارمرتبطباولتاژ-8-3

ژ و گذارد. افزایش ولتاهای مختلف بر روی ولتاژ مدار تاثیر مینفوذ باالی سلول خورشیدی از جنبه

های خورشیدی در های خورشیدی دو مشکل اصلی مربوط به نفوذ سلولتغییرات ولتاژ ناشی از تولید سلول

های خورشیدی در آیند که مقدار زیادی از سلولهای توزیع هستند. این آثار زمانی به وجود میسیستم

راکتیو تولیدی توسط سیستم سلول نزدیکی و یا انتهای یک فیدر بلند با بار سبک قرار گیرند. توان اکتیو و 

خورشیدی بر روی ولتاژ مدار در حالت مانا تاثیرگذار است و افزایش و کاهش توان خروجی سلول خورشیدی 

برداری از ابزار گذارد. از طرف دیگر این امر بر روی کیفیت توان سیستم و بهرهبر روی نوسانات ولتاژ تاثیر می

 . کنترل ولتاژ نیز تاثیرگذار است

پروفیلولتاژفیدر-8-3-۱

با وجود یک منبع توان در مدارهای داخلی سیستم توزیع، پروفیل ولتاژ در طول فیدر با وجود سلول 

 کند. خورشیدی بهبود پیدا می

اضافهولتاژ-8-3-2

وقوع اضافه ولتاژ در یک فیدر به فاکتورهای مختلفی وابسته است. فاکتورهایی همچون ساختار فیدر و 

گذارد.  ان قرارگیری سلول خورشیدی و نوع تجهیزات کنترل ولتاژ بر روی پروفیل ولتاژ فیدر تاثیر میمک

ی ولتاژ در  کننده های خازنی و ترانسفورماتورهای تنظیم تجهیزات کنترل ولتاژ مختلفی همچون بانک

پروفیل ولتاژ یک فیدر  شوند. در شکل زیر تاثیر سلول خورشیدی بر روی های توزیع به کار گرفته می سیستم

نشان داده شده است. پروفیل ولتاژ بدون حضور سلول خورشیدی و بانک خازنی به صورت خط، با حضور 

چین نشان  چین و با حضور سلول خورشیدی و بانک خازنی به صورت خط بانک خازنی به صورت نقطه خط

 داده شده است. 
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:تاثیرسلولخورشیدیبررویپروفیلولتاژفیدر2-8شکل

باری رخ دهد، به خصوص اگر سیستم توزیع دارای  تواند در شرایط کم اضافه ولتاژ در یک مدار توزیع می

بایست در زیر مقدار  یک سیستم سلول خورشیدی بزرگ و یا یک مجموعه سلول خورشیدی باشد. ولتاژ می

شود، تجاوز از این حد منجر به کاهش طول عمر تجهیزات الکتریکی و همچنین خروج حد باالیی آن حفظ 

 شود.  منابع تولید پراکنده از مدار می

افزایشولتاژپست-8-3-3

کننده و یا ترانسفورماتور دارای تپ چنجر نباشد، آنگاه احتمال آن  زمانی که یک پست دارای یک تنظیم

بایست  ر از حد مجاز آن تجاوز کند. در زمان مطالعات سیستم توزیع میوجود دارد که ولتاژ ابتدای فید

بایست هم در زمانی که  ی ولتاژ پست صورت گیرد. البته این مطالعات می مطالعات الزم در زمینه

ی  کننده کننده ولتاژ وجود دارد و هم در زمانی که وجود ندارد، انجام گیرد. در صورت وجود تنظیم تنظیم

های ولتاژ  کننده بایست کنترل شود که اگر سلول خورشیدی در فیدر نصب شود، آنگاه آیا تنظیم ولتاژ می

 قابلیت تنظیم ولتاژ را دارد و یا به حداکثر تنظیمات خود رسیده است. 
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فلیکر-8-3-4

 برای فلیکر تعریف زیر را ارائه داده است: IEEEموسسه 

ناشی از تجهیزات روشنایی هستند، به مقادیر  گاهی اوقات نوسانات ولتاژ در سیستم قدرت که -

هرتز است. فرکانس و  36یا  56رسد. فرکانس این نوسانات ولتاژ بسیار کمتر از  قابل توجهی می

ای است که مشترکین این تغییرات را در میزان روشنایی حس  ی این نوسانات به اندازه اندازه

 کنند.  می

تواند منجر به  از عبور ابر یا ایجاد سایه است، نیز می تغییرات خروجی سلول خورشیدی که ناشی

تواند منجر به فلیکر شود. حداکثر  نوساناتی در ولتاژ مشترکین شود. اگر چه رایج نیست، اما این نوسانات می

 بایست به نحوی تعیین شود که از ایجاد فلیکرهای ناخواسته جلوگیری شود.  توان تولیدی در یک فیدر می

یولتاژخودکارکنندههیزاتتنظیمتج-8-3-5

اند که پست تنها  سازی شده ی ولتاژ خودکار با این شرط طراحی و پیاده کننده تمامی تجهیزات تنظیم

باشد. ولتاژ در  ی توان در فیدر است و جهت شارش توان از سمت پست به سمت مشترکین می تامین کننده

فورماتورهای دارای تپ چنجر در داخل پست، این گونه فیدرها به صورت سنتی به کمک ترانس

شدند. تنظیمات این  های خازنی در طول فیدر، تنظیم می های ولتاژ در ابتدای فیدر و بانک کننده تنظیم

 شده است که ولتاژ مطلوب در سراسر فیدر حفظ شود.  تجهیزات به نحوی انتخاب می

توان یک سویه صادق نیست و در نتیجه های خورشیدی در فیدرها، دیگر فرض تامین  با نصب سلول

های خورشیدی، مشکالتی  تنظیمات قرار گرفته شده در تجهیزات دیگر معتبر نیستند. با وجود سلول

های خورشیدی هستند، منجر به عملکرد اشتباه  همچون کاهش، افزایش و فلیکر ولتاژ که ناشی از سلول

آورند. عملکرد اشتباه  ای ولتاژ در فیدر را به وجود می پله شوند و تغییرات ی ولتاژ می کننده تجهیزات کنترل

های تعمیر و نگهداری  ی ولتاژ موجب کاهش عمر این تجهیزات و افزایش هزینه کننده این تجهیزات تنظیم

 شود.  آنها می

ت ی خط، تجهیزا ساز میانه های خورشیدی در ابتدای فیدر و یا بالفاصله بعد از یک جبران با ورود سلول

کنند، بیشتر تحت تاثیر  ساز افت خط برای کنترل ولتاژ فیدر استفاده می ی ولتاژی که از جبران کننده تنظیم

گیرند. وجود سلول خورشیدی در ابتدای فیدر موجب پنهان شدن بار اصلی و در نتیجه عدم جبران  قرار می
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تاثیر سلول خورشیدی بر روی عملکرد گردد. در شکل زیر  ی ولتاژ می کننده کافی ولتاژ توسط ابزار تنظیم

ساز افت خط نشان داده شده است. در سناریوی ارائه شده در شکل نشان  ی ولتاژ از نوع جبران کننده تنظیم

ولت تنظیم کند، آنگاه  125ی ولتاژ، ولتاژ محل نصب خود را بر روی  داده شده است که اگر تنظیم کننده

ای تنظیم شود که ولتاژ اولین  کند. ولی اگر ولتاژ به گونه ز تجاوز میی مجا ولتاژ انتهای فیدر از محدوده

 ماند. ی مجاز باقی می ولت باشد، آنگاه ولتاژ انتهای فیدر در محدوده 125مشترک 

 

سازیولتاژ:تاثیرسلولخورشیدیبررویجبران3-8شکل

ساز  کل فوق نشان داده شده است، با قرارگیری سلول خورشیدی در نزدیکی جبرانهمانطور که در ش

گذارد.  سازی از طریق افت خط تاثیر می شود که این امر بر روی جبران ولتاژ، برخی از جریان بار پنهان می

میان  شود. در شکل زیر نشان داده شده است که ارتباط این تاثیر منجر به افت ولتاژ در انتهای خط می

 سازی چگونه منجر به افت ولتاژ خواهد شد. سلول خورشیدی و تنظیمات جبران
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:پروفیلولتاژبارپیک4-8شکل

آثارمرتبطباشارشتوانمعکوس-8-4

معکوس در باالدست باری و نفوذ باالی سلول خورشیدی ممکن است شارش توان در جهت  در شرایط کم

های ولتاژ  کننده تواند برای سیستم حفاظتی و برای تنظیم سلول خورشیدی رخ دهد. این شارش معکوس می

های ولتاژ یکطرفه باشند، به ازای شارش توان معکوش دچار  کننده مشکل به وجود آورد. درصورتی که تنظیم

 ازای شارش معکوس تنظیم شوند. بایست به  شوند و در صورتی که دوطرفه باشند، می خطا می

تاثیربررویپستوشبکهاصلی-8-4-۱

این تاثیر به عواملی همچون سطح نفوذ، مشخصه خروجی و مشخصه شبکه )همانند مقدار و نوع منابع 

تولید دیگر( وابسته است. بیشترین نگرانی متوجه افزایش هزینه است، زیرا که تنظیم، افزایش تولید و 

های تعمیر و نگهداری  تولید موجب دشواری برقراری تعادل در ناحیه شده و همچنین هزینه ریزی برنامه

 دهد. تجهیزات را افزایش می

شارشتوانمعکوسدرمدارمجاور-8-4-۱-۱

شارش توان معکوس ممکن است موجب تجاوز از جریان قطع ادوات حفاظتی و فرمان قطع اشتباه در 

 مدار مجاور گردد. 
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شارشتوانمعکوسازطریقترانسفورماتورپست-8-4-۱-2

های توان معکوس در پست گردد.  شارش توان معکوس در سیستم توزیع ممکن است موجب عملکرد رله

 شود. ها موجب کاهش قابلیت اطمینان سیستم می این خاموشی

ولتاژهایموقتیوگذرااضافه-8-4-2

 ای موقت را اینگونه تعریف کرده است:اضافه ولتاژه IEEE C3269261-2616استاندارد 

یک نوسان ولتاژ فاز به زمین یا فاز به فاز که در یک مکان مشخص برای مدت زمان نسبتا  -

دهد و غیرمیرا و یا میرای ضعیف هستند.  طوالنی )چند ثانیه و یا حتی چند دقیقه( رخ می

همانند خروج بار، خطای ولتاژهای موقت معموال توسط عملیات کلیدزنی یا وقوع خطا ) اضافه

ها( یا هر  تکفاز و خطای امپدانس باال( یا حوادث غیرخطی )همانند اثر فرورزونانس و هارمونیک

ولتاژها براساس اندازه، فرکانس نوسان، طول بازه یا میزان کاهش  آیند. این اضافه دو به وجود می

 شوند. بندی می دسته

)اضافه ولتاژ موقتی( است. از این رو  TOVز عوامل بالقوه ایجاد براساس تعریف ارائه شده، خروج بار یکی ا

ی عملکرد سکسیونر باالدست همانند خروج بار  که ایزوله شدن یک بخش شامل سلول خورشیدی به وسیله

ولتاژ موقت برای مواقعی که میزان توان تولیدی سلول خورشیدی با  است، ضروری است که مطالعات اضافه

بارها نزدیک است، صورت گیرد. در شکل زیر اضافه ولتاژ موقتی ایجاد شده به ازای خروج بار توان مورد نیاز 

رسم شده است. در شکل زیر منحنی ولتاژ خروجی اینورتر مربوط به سلول خورشیدی، جریان خروجی و 

 ورودی رسم شده است.  DCولتاژ 

 

اضافهولتاژموقتیناشیازخروجبار:5-8شکل
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 ولتاژ گذرا تعریف زیر ارائه شده است: برای اضافه IEEE C3269261-2616در استاندارد 

ولتاژ نوسانی یا غیرنوسانی با زمان کوتاه و به شدت میرا که دارای زمانی حدود چند  یک اضافه -

شود:  بندی می های زیر تقسیم ستهولتاژ گذرا به یکی از د ثانیه و یا کمتر است. اضافه میلی

 صاعقه، کلیدزنی و پیشانی خیلی سریع، مدت زمان کم.

ولتاژ گذرا رسم شده است. در این شکل نشان داده شده است که مدت  ای از یک اضافه در شکل زیر نمونه

 ولتاژ موقتی است. ولتاژ گذرا بسیار کمتر از اضافه زمان اضافه

 

ایازاضافهولتاژگذرا:نمونه6-8شکل

گیری یک جزیره شامل  کننده )همانند فیوز و ریکلوزر( منجر به شکل زمانی که عملکرد یک تجهیز قطع

ولتاژ و  ی اضافه سلول خورشیدی شود، آنگاه ممکن است اضافه ولتاژ موقتی به وجود آید. با توجه به اندازه

ولتاژ، ممکن است که برخی از تجهیزات  اینورتر سلول خورشیدی بعد از تشخیص اضافه سرعت قطع

ای آسیب ببینند. این اتفاق زمانی که میزان توان تولیدی سلول خورشیدی از  الکتریکی در بخش جزیره

یست با تر است. در نتیجه مهندسین طراح می ای بیشتر باشد، محتمل میزان بار مبحوس شده در بخش جزیره

ای طراحی را انجام دهند که میزان بار مبحوس شده از میزان توان  این نکته را مدنظر قرار دهند و به گونه

 تولیدی سلول خورشیدی بعد از هر تجهیز حفاظتی بیشتر باشد.

توان از یک جریان خروجی ثابت به عنوان خروجی سلول  ولتاژ می ی آثار تخمینی اضافه برای مطالعه

ای استفاده کرد. برای مثال اگر توان خروجی  یک جریان بار ثابت به عنوان بار قسمت جزیرهخورشیدی و 

باشد، آنگاه این احتمال وجود دارد که  1مگاوات در ضریب توان  1مگاوات و توان بار  161سلول خورشیدی 

 ولتاژ به وجود آید. تا حدود ده درصد اضافه
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اژکنندهولتتجهیزاتخودکارتنظیم-8-4-3

ی ولتاژ قادر است به ازای معکوس شدن شارش توان، تنظیم ولتاژ را به  کننده در فیدرهایی که تنظیم

صورت معکوس انجام دهد، ممکن است برای تپ چنجرها مشکالتی به وجود آید. این مشکل زمانی به وجود 

حضور سلول خورشیدی، کند ولتاژ را در سمت پست تنظیم کند. در صورت  کننده سعی می آید که تنظیم می

کند ولتاژ سمت پست خود را  به دلیل شارش توان معکوس، تنظیم کننده ولتاژ ممکن است که سعی می

ی تنظیمی خود برساند. از آنجا که پست یک منبع قوی است، در نتیجه به  تنظیم کند و ولتاژ را به ناحیه

های  دهد تا تپ به محدوده تغییر تپ ادامه میکننده به  دهد و در نتیجه تنظیم تغییرات تپ چنجر پاسخ نمی

باال و یا پایین خود برسد. در این صورت ممکن است که در دو سر خروجی سمت سلول خورشیدی مربوط 

تر از ولتاژهای مجاز قرار بگیرد. به توجه به احتمال وقوع این مشکل،  کننده، ولتاژ باالتر و یا پایین به تنظیم

 کننده در نظر گرفت.  رلی جدیدی برای تنظیمبایست الگوریتم کنت می

هایحفاظتیآثارمرتبطباسیستم-8-5

توانند سطح جریان خطا را افزایش دهند و در نتیجه بازنگری در تنظیمات  های خورشیدی می سلول

های  های خورشیدی بر روی سیستم حفاظتی را ناگزیر کنند. در این بخش آثار مرتبط با نفوذ باالی سلول

 شوند. حفاظتی توزیع شرح داده می

مقادیرجریانخطا-8-5-۱

شود، در نتیجه ضروری  افزودن سلول خورشیدی منجر به افزایش سطح خطا در تمامی نقاط سیستم می

است که کنترل شود که حداکثر جریان خطا در هر تجهیز حفاظتی از مقدار جریان قطع نامی آن تجاور 

در  X/Rشود. با توجه به باال بودن ضریب  ی ده درصد طراحی می  با یک حاشیهنکند. معموال حد جریان قطع 

 نیز در تنظیمات حفاظتی لحاظ شود.  DCبایست میزان تاثیر جریان  های توزیع می سیستم

برابر جریان نامی  161های خورشیدی حدود  به طور معمول میزان مشارکت در جریان خطا توسط سلول

کیلوولتی منجر به اضافه  1362آمپری در سطح ولتاژ  کیلوولت 166لول خورشیدی است. اضافه کردن یک س

شود. البته اگر میزان سلول خورشیدی افزایش یابد، میزان  آمپر جریان خطا در تجهیزات همجوار می 5شدن 

ه یابد. اگر ترانسفورماتور رابط میان سلول خورشیدی و شبک جریان خطا نیز به صورت تجمعی افزایش می
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های خورشیدی  دارای یک سر زمین باشد، آنگاه میزان مشارکت این نوع سلول خورشیدی نسبت به سلول

بایست تمامی  ی اتصال کوتاه می اینورتری در میزان جریان خطای زمین بیشتر خواهد بود. به منظور مطالعه

رار گیرد. در شکل زیر های خورشیدی را روشن فرض کرد تا اثر تجمیعی این منابع مورد مطالعه ق سلول

آمپری در جریان  216آمپری منجر به افزایش  مگاولت 5نشان داده شده است که یک سلول خورشیدی 

تواند منجر به افزایش از حد جریان قطع فیوزهای  شود. این افزایش جریان می آمپری می 2966خطای 

 تر انتخاب شود. بایست فیوزهایی با سطح جریان قطع باال محلی شود. در این صورت می

 

:اثرسلولخورشیدیبررویجریانقطعفیوز7-8شکل

آثارمرتبطباحفظونگهداریسیستم-8-5-2

همچنین موجب شود که می تواند سطوح جریان خطا را تغییر دهد و  سطح باالی نفوذ سلول خورشیدی

در این بخش، آثار مهم و سازی شده است، مورد بازبینی قرار گیرند.  ه تا کنون پیادههماهنگی حفاظتی ک

 گیرد. بر حفظ و نگهداری سیستم توزیع مورد بحث و بررسی قرار می سلول خورشیدیکلیدی نفوذ باالی 

اندازهگیریمیزانجریانخطاوقطعجریان8-2-5-۱

ان خطا در تمام نقاط سیستم می شود بنابراین باید باعث افزایش سطوح جریسلول خورشیدی افزایش 

که ماکزیمم جریان خطا در دستگاه های حفاظتی از میزان قطع آن باالتر نرود. معموال  شودبررسی 

 16 تاسیسات و تسهیالت الزم است ضریب قطع بیش از ماکزیمم جریان خطا در یک حاشیه ایمن تا تقریبا

های  تفس، آعملی را در این زمینه مد نظر قرار داد. عالوه بر آن ی کاربردی وها % باشد، اما باید تمام حاشیه

دهد نیز  امپدانس تونن باالست رخ می مربوط به X/Rنسبت هایی که  که در حالتیمستقیم را -جریان

 X/Rنسبت نامی برخی سازندگان و تولید کنندگان، میزان قطع را در یک بایست مدنظر قرار گیرد.  می

تعیین می کنند. اندازه گیری ضریب قطع تجهیزات در بیشتر موارد برای سطح خطای  ،یا کمترو  15حدود 

 شود. ارائه می X/Rنسبت متقارن ماکزیمم 
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ی است. افزایش یک مبرابر جریان نا 161تقریبی  معموال بطورسلول خوشیدی تاثیر پذیری جریان خطا از 

کیلوولتی پیرامون  1362آمپر جریان خطا در تجهیزات  5تنها  آمپری کیلوولت166سلول خورشیدی واحد 

ها  بایست تاثیر مجموع این سلول های خورشیدی اضافه شود، می کند اگر چه اگر تعداد سلول خود اضافه می

تاثیر آن بر خطاهای زمین باشد، زمین دارای  سلول خورشیدیاگر ترانسفورماتور اتصال داخلی دیده شود. 

اینورتر خواهد بود و این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعات خورشیدی با  سلولبیش از تاثیر 

انجام داده و مورد بررسی قرار داد تا های خورشیدی  وجود تمامی سلول ه ازایمربوط به جریان خطا را باید ب

 5دی بزرگ )نصب یک سلول خورشیتاثیر نصب  زیربر جریان خطا تعیین گردد. شکل مجموع آنها تاثیر 

دهد. در شکل نشان داده شده است که این سلول  آمپر نامی( بر روی جریان خطا را نشان می مگاولت

آمپر  2966آمپری را در حالتی ایجاد کرده است که جریان خطای شبکه  216خورشیدی جریان خطای 

آمپر  9666ا در جریان است. این امر ممکن است موجب اختالل عملکرد فیوزهای محلی شود، زیرا که فیوزه

 اند. در نتیجه نیاز است که فیوزی با مقدار قطع نامی باالتری اختیار شود. تنظیم شده

 

برمیزانقطعفیوزسلولخورشیدیتاثیر:8-8شکل

تواند بر جریان خطا در  ار واحد میبر یک مدسلول خورشیدی توجه داشته باشید که تاثیر زیاد خطا از 

گیری میزان قطع این مدارهای قطع کننده تغذیه  تاثیر بگذارد. اندازه سدیگر مدارهای تغذیه شده از همان با

مقابل سطح افزایش یافته جریان خطا در آن قطع کننده بررسی کرد. همینطور  درکننده از یک باس را باید 

آمپری از یک  216جریان  زیرمدار باید بررسی شوند. شکل  اینهم در  ها و تجهیزات حفاظتی در دستگاه

مدار قطع کننده کیلوولتی قرار دارد. 1362ی  دهد که در یک شبکه مگاواتی را نشان می5سلول خورشیدی 

آمپری است که جریان سلول خورشیدی هم به آن اضافه شده  9616کال تحت تاثیر جریان خطا )سه فاز( 
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سلول خورشیدی به منبع نزدیک هستند و در نتیجه امپدانس خطا و فرض شده است که  مورددر این است. 

را می توان بسته به نوع خطا، ساختمان و  سلول خورشیدیتوجه کنید که تاثیر خط قابل صرفنظر است. 

 طراحی زمینی )پایه( ترانسفورماتور دارای اتصاالت داخلی و غیره تغییر داد.

 

ثربرمقادیرقطعشدگیدرقطعکنندها:3-8شکل

دریافتوحساسیتبهخطا8-2-5-2

ها و مناطق  توانند خطاها را در حوزه باید مدار را چک کرد تا مطمئن شد که تمام تجهیزات حفاظتی می

دور ترانسفورماتور جریان را مشخص  نسبت رلهپیکاپ جریان حفاظتی خود حس کنند )تشخیص دهند(. 

 166 آن است. برای مثال، یک فیوز نامیمقدار  %266حدود مقدار ذوب فیوز معموال برابر با حداقل . کند می

یک کمتر.  شروع به ذوب کند یا حتی آمپری خود 166نامی مقدار  %266ممکن است در کمتر از  آمپری

آمپرعمل  1666به ازای جریانی کمتر از  266:1با نسبت ر جریان و یک ترانسفورماتوآمپری  5رله با یک تپ 

 کند. نمی

% کمترین جریان خطا در ناحیه 56نیاز به یک وسیله حفاظتی دارد که به ازای  شبکهفرض کنید که یک 

تنظیمات کلید در شکل زیر نشان داده  آمپر باشد، 2666بازبست ترین جریان خطا برای  اگر پایینعمل کند. 

 ملزومات را بدون درنظرگیری سلول خورشیدی رعایت کند.   %56است تا بتواند  شده
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:تاثیرسلولخورشیدیبررویحساسیتادواتحفاظتی۱1-8شکل

ی همان بایست از ادوات عمل برای هر شبکه میکند.  خطا فرق می حساسیتمختلف، میزان  های شبکهدر 

برای مثال، اگر برنامه طراحی برای تشخیص خطاهای زمینی با مقاومت خطا تا سطحی شبکه استفاده کرد. 

 زدایی باید بررسی شود.  رایط و همینطور شرایط حساسیتشخاص محدود شود، این 

حساسیتزداییرلهپست8-2-5-3

شود تا حد  ک شاخه ترکیب میبا جریان خطای پست در ی سلول خورشیدیزمانی که جریان خطا از 

. این کاهش جریان باعث حساسیت زدایی رله در منبع شود جریان خطای کلید پست کاسته میزیادی از 

 شود:شود. فاکتور کاهنده این جریان چنین تخمین زده می  می

 1 / *
P s B

I E Z 

باید دقت است. شاخه اندازه امپدانس  ZBخنثی در منبع و -مقدار ولتاژ فاز Esجریان پیک آپ رله،  Ipکه 

یابد. در برترین مورد تخمین، ماکزیمم  بوسیله جریان سیستم کاهش میمشارکت سلول خورشیدی کرد که 

 را ببینید. زیر(. شکل آمپر برای این مثال 266) در نظر گرفترا می توان   سلول خورشیدیاثر 
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:کاهشجریانخطایعبوریازرلهپستبهدلیلسلولخورشیدی۱۱-8شکل

مقدار اولیه کاهش  66893جریان تا باشد،  ZB=665 Ohm و Ip266Aو  Es=2326Vبرای مثال اگر 

گیرد ولی در هر صورت کاهش در جریان خطا را  معموال این مقدار کاهش کم مورد توجه قرار نمی .یابد می

طمینان از حفاظت کامل سیستم چک کرد شاید شاخه های طویل تری داشته باشند یا ظرفیت باید برای ا

نشان داده شده  باالهمانطور که در شکل باشد.  کمتر سیستم ولتاژنصب شود و یا بیشتری  سلول خورشیدی

توان  بخش باشد چون به این صورت می تواند مناسب و رضایت است نصب یک فیوز در یک شاخه می

 شود. مینان حاصل کرد که مراقبت و نگهداری کامل انجام میاط

سیستمخطاضافهولتاژ8-2-5-4

د، یا حتی یک ترانسفورماتور ومتصل ش ستاره-مثلثبوسیله یک ترانسفورماتور  سلول خورشیدیاگر 

تواند  در حالیت که سمت شبکه زمین نشده باشد، خطا در باالدست سلول خورشیدی می ستاره-ستاره

تواند بر دیگر مشتریان  ون میچمهم است   . این مسالهوجب ایجاد اضافه ولتاژ شدید در فازهای سالم شودم

این مالک شود و بعد از اطالع یافتن،  میاطالع داده  سلول خورشیدیتاثیر بگذارد. این مساله باید به صاحب 

تا در صورت وقوع سلول خورشیدی را د اضافه ولتاژ را نصب کن تشخیصتا تجهیزات الزم برای را دارد وظیفه 

اند بررسی  ایجاد شده نشده زمین هثانویبا های  . در این مطالعه، اضافه ولتاژهایی که در اثر سیستمایزوله سازد

 شود.  نمی
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 شود عبارتند از: دهد. اتفاقاتی که موجب اضافه می را نشان می Cتکفاز در فاز یک خطای  زیرشکل 

 کند. را به طور کامل زمین می Cیک خطای تکفاز فاز  -1

 کند. زمین شده ایزوله می Cشود و سلول خورشیدی را با فاز  کلید باز می -2

 دهد. سلول خورشیدی همچنان به کار خود ادامه می -3

 دهد. کیلوولت را به فازهای سالم تحویل می 1362ترانسفورماتور اولیه ولتاژ  -1

و سلول  تواند اضافه ولتاژ را حس کند می ظررله مورد ناگر سیستم این طور تجهیز شده باشد،  -5

سلول خورشیدی را قطع کند اما این امر مدت ای هم باید  حفاظت جزیرهخورشیدی را قطع کند. 

 انجامد. زمان بیشتری به طول می

کنند و در نتیجه ولتاژ از  سلول خورشیدی دریافت میجریان را از  Aو  Bهای توجه: بار موجود در فاز

لت کمتر خواهد بود. از طرف دیگر اگر خطا با یک امپدانس صورت گرفته باشد، ولتاژ باز هم از کیلوو 1362

 شود. کیلوولت کمتر می 1362

 

سلولخورشیدیممکناستموجباضافهولتاژشود.:۱2-8شکل
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انفجارفیوزمزاحم8-2-5-5

شود که تا االن سالم باقی مانده بود.  یتواند باعث انفجار فیوز می سلول خورشیدیز خطا امشارکت در 

رخ داده است. بازبست در منحنی سریع خود  k-56شکل زیر را در نظر بگیرید که خطای در باالدست فیوز 

ا وصل کند، در کند تا جلوی انفجار فیوز را بگیرد. در این حالت و قبل از آنکه بازبست مجددا مدار ر عمل می

صورت عملکرد سلول خورشیدی ممکن است که فیوز بترکد. در این حالت منحنی عملکرد فیوز که با 

بازبست تنظیم شده بود، با ورود سلول خورشیدی به هم خورده است. به بیان دیگر خطایی که به صورت 

خطای دائمی تبدیل شده دست فیوز بوده است با وجود سلول خورشیدی به یک  یک خطای گذرا در پایین

 دهد.  های سلول خورشیدی بزرگ رخ می است. معموال این مشکالت به ازای سیستم

 

یسلولخورشیدیفیوزمزاحمبهعلتنفوذباالنمایشانفجار:۱3-8شکل

غیرسنکرونشدن8-2-5-6

، ممکن ست اگر دفعات ریکلوز کردن پس از خطا خیلی سریع باشدآمده ا زیرهمان طور که در شکل 

است که سلول خورشیدی همچنان به کار خود ادامه دهد و این امر موجب غیرسنکرون شدن شبکه و سلول 

ای مورد ارزیابی قرار گیرد که عملکرد بازبست موجب  بایست شرایط به گونه خورشیدی گردد. می

نشود. این نکته به ازای تمامی منابع متصل به شبکه چه سنکرون، چه  غیرسنکرون شدن سلول خورشیدی

سلول خورشیدی صحیح است. برای جلوگیری از این کار زمان بین قطع و وصل بازبست را به  القایی و چه
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بایست تنظیم کرد که در بین دو عملکرد بازبست ادوات حفاظتی سلول خورشیدی عمل کند و  ای می گونه

توان از یک سنسور ولتاژ در سمت سلول خورشیدی بازبست  قطع شود. برای این منظور می سلول خورشیدی

شود که سلول خورشیدی همچنان  استفاده کرد. با حس کردن ولتاژ در سمت سلول خورشیدی مشخص می

یا ثانیه و  2ای در عرض  بایست در شرایط جزیره در مدار وجود دارد. براساس استاندارد سلول خورشیدی می

 کمتر قطع شود. 

 

:غیرسنکرونشدن۱4-8شکل

ایجزیره8-2-5-7

در زمانی که شبکه از شبکه سراسری قطع است،  منبع تولید پراکنده همانند سلول خورشیدیزمانیکه 

سلول ممکن است ای رخ داده است.  شود که شرایط جزیره دهد، گفته می همچنان به تغذیه بار ادامه می

و  ده باشدبرای حفظ ولتاز و فرکانس برای مشتریان در غیاب یک منبع سودمند طراحی نش خورشیدی

تواند خطری برای کارکنان  یره باشد. عالوه بر آن وضعیت جزیره میزتهدیدی برای تجهیزات متصل به ج

شود به استثنای موارد  ای جلوگیری می های جزیره عیتبه این دلیل، معموال از وض .در آن منطقه باشد شبکه

د. در زمان ایجاد وضعیت وش راحی میطریزی و  برنامه ،خاص که یک جزیره مجددا برای تداوم سرویس

 شوند. ای از پیش طراحی نشده، اغلب به عنوان یک جزیره غیر عمدی در نظر گرفته می جزیره
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شمارشاشتباهسکسیونر8-2-5-8

بردارن  با توجه به سیاست کاری بهره .دنک ها کار می بازبستبا  پایین دستجریان قطع برای  سیونرسک

شوند و در برخی موارد به دلیل مشکل  ها به کار گرفته می شبکه در برخی موارد سکسیونرها در کنار پست

که در شکل زیر  گیرند. همانطور ها قرار می بودن و یا عدم امکان هماهنگی فیوزها، بسیار دور از پست

کند. بعد از  دهد، جریان خطا از آن عبور می دست سکسیونر رخ می مشخص است زمانی که خطایی در پایین

( سکسیونر در زمانی که بازبست باز است، باز 3یا  2گذشت تعداد مشخصی از پالس جریان )برای مثال 

 مارش سکسیونر اشتباه به وجود آورد.تواند در ش شود. با توجه به این نکته وجود سلول خورشیدی می می

 

:نمایششمارشاشتباهسکسیونربهدلیلسلولخورشیدی۱5-8شکل

ههایثانویعملکردنادرستدرشبکه-رلهتوانمعکوسکردعمل8-2-5-3

ولت یا  126/269 هم های شبکه ثانویرله توان معکوس در اصل یک مشکل مربوط به سیست عملکرد

. هر شود موازی از چندین ترانسفورماتور تغذیه می هثانوی شبکهآنها یک ولت است که در  196/222

اولیه به سطح ترانسفورماتور مجهز به یک رله حفاظت کننده است که برای مقدار کم شارش توان از سیستم 

 نشان داده شده است. کند. در شکل زیر این امر متوسط عمل میلتاژ 
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:عملکردرلهتوانمعکوسبهدلیلسلولخورشیدی۱6-8شکل

جریان یابد و به سیستم  هثانوی شبکهبه   سلول خورشیدیتواند از  طی دوره های با بار سبک، توان می

بارهای محلی  و  ه وسیلهباز گردد. مقدار توان معکوس بی شبکه  توزیع اولیه از طریق چند حفاظت کننده

ادوات حفاظتی نزدیک سلول شود.  تعیین می ی ادوات حفاظتی ههای شبکه اولیه و ثانوی زاویه فاز بین سیستم

خورشیدی در ابتدا باز هستند. اندازه ولتاژ اولیه در نزدیکی ادوات حفاظتی یکسان است اما زاویه فاز بین 

 انویه ممکن است که نسبت به دریافت توان از سلول خورشیدی افزایش یابد. ولتاژهای ث

این  .(مقدار نامی% 5)تقریبا  بودن شارش جریان معکوس باز هستند کنندگان هنگام کافی برخی حفاظت

 یعنی زمانی که بار شبکه افزایش ،شوند ناگهان بطور خودکار بسته می بر اساس تفاوت زاویه فاز ولتاژادوات 

 یابد. کاهش می سلول خورشیدییابد یا تولید  می

ها باز  احتماال تمام پشتیبان ،اگر تولید در یک قسمت از شبکه بیش از کل بار در آن ناحیه از شبکه باشد

و بار شبکه به عنوان یک  که سلول خورشیدید وش این باعث می. کنند و کل ناحیه را ایزوله می شوند می

 .ندنجزیره عمل ک

پست-رلهتوانمعکوسعملکرد8-2-5-۱1

خیلی بزرگ، که ممکن است فیدر مشخصی داشته باشد، سیستم حفاظت  سلول خورشیدیدر موردی با 
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شوند. اگر توان معکوس در ترانسفورماتور پست  و پشتیبان معموال برای پذیرش توان معکوس آماده می

 قطع کند. فیدر مورد نظر رارله آن می تواند برای  ،باشد نامطلوب

وبدونسلولخورشیدیبااتصالبارسرد8-2-5-۱۱

است که تجهیزات پس از یک قطع  یبار، بار سردمنظور از بیان شد مطالب فوق همان طور که در 

قابل یک تاخیر مشخص کرده است که اینورترها  IEEE1512کنند. استاندارد  طوالنی مدت تجربه می

که توسط  یقبل از اینکه به گره متصل شوند. کل بار ،ای داشته باشند دقیقه 5ثابت  (معموال)یا  تنظیم

 شود. شود به ظرفیت بار سرد سیستم افزوده می سلول خورشیدی پوشش داده میواحدهای 

، طوالنی قطعییک توان از  تتقاضای بار سرد در سیستم معموال در چند دقیقه اول پس از بازگش

بار گرمایشی ممکن نیز در زمستان . ان روشن شوندمام موتورها همزباالترین مقدار است. ممکن است تم

های مختلفی موجود  ها و منحنی جدول .بار سرد بستگی به زمان قطعی داردمیزان باشد. زیاد است خیلی 

. این اطالعات چند برابر بار قبل از خروج استدهند افزایش مورد انتظار در بار سرد اولیه  است که نشان می

محاسبه شده یا  عادیمقدار بار سلول خورشیدی بر روی موجود است خروجی  رانواع متفاوت بابرای 

 دهد. را نشان میمشخصه متغیر با زمان بار سرد ای از  نمونه زیرگذارد. شکل  شده تاثیر می گیری اندازه
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بارسرد:مشخصهمتغیربازمان۱7-8شکل

سلول خورشیدی ها معموال بر اساس بار نرمال قبل از قطعی هستند. اثر  دقت داشته باشید که این داده

این اثر را باید بار عادی واقعی را در زمان شروع به کار مدار و یا هر نقطه پایش دیگری پوشش دهد. تواند  می

ن در ساعات روشنایی روز بازگشت اتوماتیک در نظر گرفت. همچنیدر زمان اتصال بار میزان هنگام تعیین 

 ه ازایاید بب و ادوات حفاظتی ها تواند بر اتصال بار سرد تاثیر بگذارد. دستگاه به سیستم می سلول خورشیدی

بایست مورد  بدون در نظر گیری سلول خورشیدی تنظیم شوند. البته این نکته هم میافزایش مقدار بار سرد 

های  سرد پوشش داده شده توسط سلول خورشیدی ثابت نیست. در هر صورت دستگاهتوجه قرار گیرد که بار 

 حفاظتی نباید به ازای این افزایش مقدار بار عمل کنند.

داخلناحیهسلولخورشیدیخطاهادر8-2-5-۱2

و دستگاه بعدی در حفاظتی با مالکیت شبکه به سلول خورشیدی ترین دستگاه  هماهنگی بین نزدیک
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 باالدستی نباید برای خطاهادستگاه حفاظتی شبکه باید بررسی و تایید شود. ول خورشیدی ناحیه سل

بایست  ادوات حفاظتی شبکه میبه جز وقتی که برای عملیات پشتیبانی الزم باشد.  ،ه بعدی عمل کندادستگ

بانی، این . در صورت نیاز به پشتیخطاها تا دستگاه حفاظتی بعدی را در ناحیه سلول خورشیدی رصد کند

بایست  . میباشد و فراتر از دستگاه حفاظتی بعدی دستگاه باید قادر به کشف خطاها در منطقه حفاظتی خود

بردار شبکه مورد قبول باشد. تشخیص  حدی از باالدست دستگاه بعدی مورد رصد قرار گیرد که توسط بهره

 خطا در داخل سلول خورشیدی به عهده مالک خود سلول خورشیدی است.

سلولخورشیدیبهازایخطایباالدستایزولهیاتفکیک8-2-5-۱3

در باالدست به ازای یک خطا یک دستگاه  اما عملکرد  سلول خورشیدی بعید است،اگر چه این کار برای 

تواند سلول خورشیدی و بار را ایزوله سازد. شکل زیر برای همین منظور ارائه شده است.  در باالدست می

، به ازای حمل کندترا سلول خورشیدی بتواند خروجی کامل آمپری  266 بازبستباشید که اگر توجه داشته 

نشان داده مگاواتی 5سلول خورشیدی برای خطای نشان داده شده بعید است که فرمان قطع صادر کند. 

 آمپر در هر فاز نصب شود.  266زیر، بعید است که بازبستی با کمتر از مقدار نامی در شکل شده 

 

باالدستایزولهشودیکخطایهازایبسلولخورشیدممکناست:۱8-8شکل

آنگاه این امکان وجود دارد که سلول خورشیدی جدا شود.   ،توجه کنید که اگر افت ولتاژ خیلی کم باشد

% در 56بایست به ازای افت ولتاژ بیش از  ، سلول خورشیدی میIEEE1512برای مثال در نسخه جدید 

 ثانیه از مدار قطع شود. 6613عرض 

شودقطعسلولخورشیدیخطاییکهباعثافتولتاژو8-2-5-۱4

افت ولتاژ در خطاهای موقتی شود. افت خروج آفالین سلول خروشیدی به ازای تواند باعث  ولتاژ کم می
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اینورترهای خیرا رصدی از یک سیکل تا یک یا دو ثانیه باشد. ادر حدود یک دتواند خیلی کوتاه  ولتاژ می

پرسنل را تشخیص دهند و از شبکه اصلی قطع شوند. ولتاژ پایین قادر هستند که  UL1211مجهز به 

بایست به این امر آگاه باشند زیرا که موجب قطع تولید از سیستم  ریزی سیستم می حفاظت و برنامهطراحی 

د. این امر مطلوب است که سلول خورشیدی به ازای کاهش ولتاژ تا جایی که شو سلول خورشیدی می

بردار شبکه اتصال سریع مجدد به  دهد به تولید خود ادامه دهد. از طرف دیگر از دید بهره استاندارد اجازه می

 ازای شرایط مطلوب نیز مطلوب خواهد بود. 

ستمتوزیعاتوماسیونوبازآراییسیمطالعاتمربوطبه8-2-5-۱5

را ها  حالتباید تمام  ،کرد یاری یا خدمات اورژانسی بتوان یک مدار را مجددا پیکربندداگر برای نگه

مثالی از  زیرشکل به ازای عملکرد سلول خورشیدی در تمامی حاالت مشکلی به وجود نیاید. بررسی کرد تا 

کفایت ولتاژ، بارگذاری و تشخیص خطا بایست به ازای  با بازآرایی است. در ابتدا سیستم میسیستم یک 

بایست این امر تکرار شود. برای مثال در شکل  برداری نیز می کنترل شود. در ادامه به ازای تمامی حاالت بهره

 و بسته بودن بازبست میانی، عملیات کنترل تکرار شود.  1و بازبست  1بایست به ازای باز بودن بریکر  زیر می

 

:بازآراییدرحضورسلولخورشیدی۱3-8شکل

شود،  متصل میکه با وصل کننده به دیگر مدارها  سلول خورشیدیهمین طور، مدارهای دارای 

شوند. در برخی موارد که ملزومات ولتاژی، بارگذاری و تشخیص خطا رعایت نشود، مجددا بررسی بایست  می

 بایست از مدار قطع گردد.  سلول خورشیدی می
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اشکالوپیکربندیهایمدار8-2-6

آرایشعادیمدار8-2-6-۱

به آرایش نرمال شبکه  .نرمال آن ارزیابی کردآرایش را از نظر مجهز به سلول خورشیدی باید یک سیستم 

ورشیدی شود. این آرایش در تمامی حاالت بارگذری در حضور سلول خ آرایش زمان ساخت نیز گفته می

 بایست کنترل شود.  می

غیرعادیسیستمآرایش8-2-6-2

منظور از پیکربندی  .بندی بررسی کردباید از نظر غیر عادی بودن پیکر را سلول خورشیدییک سیستم 

ریزی  های محتمل برنامه ها شامل آرایش های ممکنی است که احتمال رخداد دارند. این حالت غیرعادی حالت

تواند رخ دهد. این  رای سیستمی که سلول خورشیدی در آن قرار دارد و یا حتی ندارد میای است که ب شده

های کلیدزنی. به طور  ها عبارتند از حلقه خودکار، تغذیه دو فیدری یک مشترک، پیشامد یگانه و برنامه حالت

ی مورد بررسی بایست با حضور سلول خورشید های بار می ها به ازای تمامی طیف معمول تمامی این حالت

بایست مورد توجه  برداری می های بهره قرار گیرند تا اثر سلول خورشیدی مورد ارزیابی قرار گیرد. محدودیت

های غیرعادی نسبت به حالت عادی متفاوت  برداری در آرایش قرار گیرد. شایان ذکر است که معیارهای بهره

 است. 

بکهشهایبرنامهریزیشده/آیندهپیکربندی8-2-6-3

های معلوم آینده نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.  بایست به ازای پیکربندی سیستم با سلول خورشیدی می

های بار مورد بررسی قرار گیرند تا شبکه از نظر  بایست به ازای تمامی طیف های آینده نیز می پیکربندی

 برداری با حضور سلول خورشیدی مورد تست واقع شود.  معیارهای بهره

پیشامدشرایط8-2-6-4

پیشامد یک آرایش غیرعادی است که به واسطه حوادثی همچون خروج بار، خروج ط و یا خرابی یک 

آید. نیاز به آنالیز تاثیر سلول خورشیدی در شرایط آرایش عادی و غیرعادی و  تجهیز حفاظتی به وجود می

 همچنین در طول شرایط پیشامد وجود دارد.
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نهمفصل .8

ایشبکهحالتجزیرهبررسی
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مقدمه-3-۱

ایسیستمتوزیعموردمطالعهبررسیگردد.برایاینمنظورحالتیدرنظرگرفتهدراینفصلسعیشدهاستکهحالتجزیره

دابرداریشود،ازمابقیفیدرجایبهرهبایستبهصورتجزیرهیاصلیقطعگردیدهاستوبخشیازشبکهکهمیشدهاستکهشبکه

شدهاست.اینبخشدر



 نشان داده شده است. 1-8 شکل 
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ایسیستمتوزیع:بخشجزیره۱-3شکل

ای دو سلول خورشیدی قرار دارد. پروفیل ولتاژ  همانطور که در شکل مشخص شده است در بخش جزیره

نشان داده شده است. برای مقایسه وضعیت پروفیل ولتاژ در حالت  2-8 شکل این حالت در شبکه در 

مقایسه شده است.  1-8 جدول ای، این حالت با وضعیت بدون سلول خورشیدی در  جزیره



ای:پروفیلولتاژدرحالتجزیره2-3شکل

ایباحالتبدونسلولخورشیدی:مقایسهاندیسپروفیلولتاژدرحالتجزیره۱-3جدول

 متصل به شبکه ای جزیره حالت

 66631 6691 اندیس پروفیل ولتاژ

د است، وضعیت پروفیل ولتاژ بسیار بد شده است. در این حالت همانطور که در جدول و شکل فوق مشهو

تواند به کار خود ادامه دهد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از  بدلیل سطح پایین ولتاژ، شبکه نمی

شود، قطع بار است. در این بخش برای نشان دادن، تاثیر قطع بار برروی  فروپاشی شبکه به کار گرفته می

% مقدار 56% مقدار نامی و 166تاژ یک آزمون طراحی شده است. در این آزمون میزان بارها برروی پروفیل ول

گردد. این مقایسه  ها، میزان اندیس پروفیل ولتاژ محاسبه می شود و در هر کدام از این حالت نامی تنظیم می

 صورت گرفته شده است. 2-8 جدول در 

 ای:بررسیتاثیرقطعباربررویاندیسپروفیلولتاژدرحالتجزیره2-3جدول
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 اندیس پروفیل ولتاژ حالت

 6691 % بار نامی166

 666639 % بار نامی56

امی ای برای حفظ شبکه الز دهد که کم کردن میزان بار در بخش جزیره مقادیر جدول فوق نشان می

بایست به جداول اولویت بارها مراجعه کرد. این اطالعات در  است. برای کم کردن بارها در حالت واقعی می

 فصل چهارم این گزارش بیان شده است.
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دهمفصل .16

اییرهشبکهدرحالتجزیشپایبرایازموردنیزاتتجهیبررس
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مقدمه-۱1-۱

ای مورد بررسی  زات مورد نیاز برای پایش شبکه در حالت جزیرهدر این فصل سعی شده است که تجهی

قرار گیرد. همانطور که در عنوان این پروژه مشخص شده است، هدف از انجام این پروژه آن است که عملکرد 

ای مورد بررسی قرار گیرد. در فرض این پروژه آمده است که نفوذ  سیستم توزیع مازندران در مواقع جزیره

برداری در حالت  بع فتوولتائیک صورت گرفته است و در مواقع اضطراری، این منابع برای بهرهباالی منا

اند. در این فصل در ابتدا به ملزومات عملکردی یک سیستم توزیع برای عملکرد  ای به کار گرفته شده جزیره

گردد. در  بیان می ای روی عملکرد در حالت جزیره شود. سپس مشکالت پیش ای پرداخته می در حالت جزیره

شود. در این مرحله برای شبکه نمونه که  انتها نیز تجهیزات الزم برای پایش شبکه توزیع شرح داده می

 شوند. مربوط به فیدر گلما است، محل تقریبی این تجهیزات پایش نیز شرح داده می

1جزیرهایشدن-۱1-2

ی الکتریکی توسط یک یا قسمت از شبکه شود که یکای شدن به شرایطی گفته میطبق تعریف جزیره

ای شدن  ی سیستم الکتریکی جدا شده باشد. جزیرهدر حالیکه این قسمت از بقیه ،چند منبع برقدار شود

 ای شدن عمدی.و جزیره ناخواستهای شدن بندی کرد: جزیره توان به دو گروه تقسیمشبکه برق را می

که ممکن است باعث تغییرات بزرگی در ولتاژ و فرکانس چرا  ،مطلوب نیست ای شدن ناخواستهجزیره

مین برق مشتریان تحت شرایط غیر معمول انجام گیرد تا اینکه تأشبکه گردد و  یای شدهبخش جزیره

تواند ای شدن ناخواسته میسیستم مختل شود یا تعادل بین تولید و مصرف ایجاد گردد. همچنین جزیره

 .بردار شبکه کندخطراتی را متوجه پرسنل بهره 

های ای ممکن است مفید و حتی مطلوب باشد. برای مثال در حالت خاموشیاز سوی دیگر عملکرد جزیره

های طوالنی تغذیه فیدرهای توزیع )در اثر مشکالت مهم روی شبکه انتقال(، عملکرد و یا قطعی سراسری

این سازد. ازی مجدد سیستم را فراهم میای فیدرهای توزیع امکان تأمین برق مشتریان تا زمان بازسجزیره

نکته، همان مهم است که با توجه به آن موضوع این پروژه تعریف شده است. به بیان دیگر در صورت قطع 
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ها و فیدرهای توزیع، بارهای با اولویت سیستم  ای کار کردن دلخواه، برخی از بخش شبکه سراسری، با جزیره

 توزیع تغذیه شوند. 

توان موارد زیر را برشمارد: ای می یای عملکرد جزیرهاز جمله مزا

 بهبود قابلیت اطمینان  -

 کاهش نرخ خروج -

 افزایش سود -

 ای شدن نام برد: توان موارد زیر را به عنوان معایب جزیره در طرف دیگر، می

 کاهش امنیت پرسنل  -

 امکان آسیب دیدن تجهیزات به دلیل کیفیت بد توان  -

 ای شدن شبکه رهعملکرد پیچیده هنگام جزی -

 برداری نامناسب ها( در صورت بهرهDGامکان آسیب دیدن منابعی که هنوز در مدارند )مانند  -

1ایشدنغیرعمدیجزیره-۱1-3
 

بازبست یا سکسیونر( که بین واحد تولید پراکنده و  ،کلید مانندهزمانی که یک دستگاه حفاظتی )

گیری جزیره وجود خواهد داشت. مشکل اصلی در این حالت  امکان شکل ،عمل کند ،ی اصلی قرار دارد شبکه

 ،ای شده با میزان انرژی الکتریکی تولید شده در جزیرهزمانی است که اختالف بار الکتریکی قسمت جزیره

کند بوده و تجهیزات حفاظتی  ،ای شدهکم باشد. تحت این شرایط تغییرات ولتاژ و فرکانس قسمت جزیره

ای شدن، شرح  های تشخیص جزیره در ادامه انواع روش نخواهند بود. ری جزیرهگی شکلقادر به تشخیص 

 شوند. داده می

باشد( ولتاژ و فرکانس به  1به  3)نسبت آنها حداقل  ،اگر بار و تولید در جزیره نزدیک به هم نباشند

 شود. وگیری میی ناخواسته جلسرعت تغییر کرده و در نتیجه با عملکرد تجهیزات حفاظتی از ایجاد جزیره
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ی اتصال ای شدن ناخواسته که در آن منابع تولید پراکنده از طریق نقطهبه طور کلی هنگام جزیره

گیری جزیره را سیستم حفاظتی موجود باید شکل ،کنندای شده را برقدار میی جزیره ناحیه 1مشترک

 را از مدار خارج کند.  بع تولید پراکندهمنا ،ثانیه بعد از به وجود آمدن جزیره 2شناسایی کرده و حداکثر طی 

2شناساییجزیره-۱1-3-۱

ای نیست. این سیستم یک سیستم قدرت یک سیستم پیچیده است و درک و تحلیل آن همواره کار ساده

ند که دههاست. خطاها و اتفاقات زیادی در این سیستم رخ میسیستم گسترده بین کشورها و حتی قاره

 شوند.ا بدون دخالت انسان رفع میهتعداد زیادی از آن

تواند برای های قدرت مسئولند. چرا که انرژی الکتریکی میهای برق در مورد امنیت سیستمشرکت

ها خطرناک باشد و همچنین در شرایط خاص ممکن است به تجهیزات متصل به شبکه آسیب برساند. انسان

نشده )ناخواسته( عمل کند، ممکن است برای  ی کنترلاگر قسمتی از سیستم قدرت به صورت یک جزیره

اند، خطرناک بوده و حتی باعث مرگ آنان  پرنسل شبکه که مسئول تعمیرات و نگهداری آن قسمت از شبکه

 امری مهم و ضروری است. ،اندای در آمدههایی از شبکه که به صورت جزیرهشود. بنابراین شناسایی قسمت

 15تا  16هستند و با توجه به اینکه فقط  3ها بازبستزات حفاظتی و های توزیع دارای تجهیاکثر فیدر

بنابراین این تجهیزات باعث افزایش قابلیت  ،انددرصد خطاهای رخ داده در فیدرهای توزیع، خطاهای دائمی

قرار گرفته روی فیدر متصل به منبع عمل کند، این امر  بازبستگردند. اما اگر یک اطمینان شبکه می

 ی مجاز خود شده و به تجهیزات آسیب برساند.د باعث خروج ولتاژ از محدودهتوان می

های اتوماتیک ایجاد جریان گذرای کلید زنی خازنی است که باعث ایجاد اضافه ولتاژ  بازبستاشکال دیگر 

 رسد. برابر ولتاژ نامی می 2-3گردد. میزان این اضافه ولتاژ به شدید در شبکه می

ها منابع تولید پراکنده  بازبستضافه ولتاژ ناشی از جریان هجومی باید قبل از عملکرد جهت جلوگیری از ا

ها را با توجه به تأخیر تجهیزات شناسایی جزیره بازبستتوان زمان عملکرد از شبکه جدا شوند. برای اینکار می
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فاقات و خطاهایی که در ای شدن را از دیگر اتتعیین کرد. سیستم شناسایی جزیره باید بتواند شرایط جزیره

های شناسایی جزیره در سیستم قدرت به صورت  های دستگاهد، تشخیص دهد. ویژگیندهشبکه رخ می

 خالصه در زیر آمده است:

ای شدن : یک دستگاه شناسایی جزیره باید تمام رخدادهایی را که منجر به جزیره1قابل اطمینان -

 گردد، تشخیص دهد.می

 سایی جزیره نباید در برابر دیگر اتفاقات و پیشامدهای شبکه عمل کند.: یک دستگاه شنا2ایمن -

 : یک دستگاه شناسایی جزیره باید طی زمان معینی عمل کند. 3سریع -

 هایشناساییجزیرهروش-۱1-3-2

های بسیاری برای ، روشای شدن و امکان بهره برداری مناسب از این پدیدهبرای آمادگی در برابر جزیره

 ی جزیره در سیستم قدرت پیشنهاد شده است.شناسای

های از راه دور شوند. روشهای محلی و از راه دور تقسیم میها به طور عمده به دو گروه روشاین روش

ها دارای قابلیت براساس ارتباط مخابراتی بین شرکت برق و منابع تولید انرژی است. اگر چه این روش

قیمت بوده و ممکن است توجیه  گران هاسازی آنولی پیاده ،محلی استهای اطمینان بیشتری نسبت به روش

های محلی به اطالعات بدست آمده از سمت منبع تکیه دارند و خود به اقتصادی نداشته باشد. روش

 شوند.های پسیو و اکتیو تقسیم می روش
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ایشدنجزیرههایتشخیص:روش۱-۱1شکل

بع ندارند. تعدادی اهای پسیو به پارامترهای مشخص سیستم بستگی دارند و تاثیری روی عملکرد منروش

اندازه ولتاژ، نرخ تغییرات فرکانسی، جابجایی زاویه فاز و یا مونیتور امپدانس  پایشهای پسیو برپایه از روش

ای است که فیدبک به منظور شناسایی جزیره بگونههای اکتیو نحوه طراحی کنترل منبع می باشند. در روش

 شود. مثبتی از فرکانس یا ولتاژ ایجاد می

 هنگام نصب منابع تولید پراکنده موارد زیر باید رعایت شود: ،ای شدن ناخواستهجهت جلوگیری از جزیره

 میک سوی محلی باید کمتر از ی نصب شده در یک شبکهمجموع ظرفیت منابع تولید پراکنده -

 ی محلی باشد.حداقل بار آن شبکه

 ای را گذرانده باشند.واحدهای تولید پراکنده باید تست ضد جزیره -

ی نصب شده باید دارای حفاظت حداقل توان یا توان معکوس باشند تا در منابع تولید پراکنده -

ینی ی محلی معکوس شد یا از مقدار معی سراسری به سمت شبکهصورتی که شارش توان از شبکه

 د.نکمتر شد؛ واحد تولید پراکنده را از شبکه جدا کن

شیفت اجباری ولتاژ و  :ای مانندواحدهای تولید پراکنده باید دارای سایر تجهیزات ضدجزیره -

 د.نفرکانس و تریپ انتقال باش
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1ایشدنعمدیجزیره-۱1-4

مشترکان تا زمان بازسازی های سراسری و جهت تأمین برق این نوع عملکرد معموالً در هنگام خاموشی

برداری  های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده جهت بهره. در حال حاضر شبکهگیردمجدد شبکه صورت می

تواند این طرح می ،ای شدن حل شودای طراحی نشده اند. در صورتی که مشکالت جزیرهدر حالت جزیره

در این پروژه هدف آن است که ملزومات این  د.شبکه باش اسب جهت افزایش قابلیت اطمینانیک روش من

 بینی شود و به شرکت توزیع برق مازندران پیشنهاد گردد. امر پیش

ی توزیع است که در حالت عادی فقط نیاز به بررسی مسائلی در شبکه ،ای شدنیکی از مشکالت جزیره

 شود: میدر ادامه به برخی از این مشکالت اشاره  ندی انتقال رخ می دهدر شبکه

 موقعیت بهره برداری جدید: -1

برداری است که در حالت  های بهره یک جزیره در حقیقت یک سیستم قدرت است و نیازمند دستورالعمل

ای تعادل توان اکتیو و راکتیو باید حفظ شود  شوند. در یک سیستم جزیره ی انتقال اعمال می عادی در شبکه

ای  ی قسمت جزیره قرار گیرند. همچنین واحدهای تولید پراکنده ی مجاز خود تا ولتاژ و فرکانس در محدوده

 شده باید در کنترل فرکانس شرکت کنند.

توان جهت دستیابی به تعادل بار و تولید  حتی در شرایط اضطراری از حذف بار یا کاهش تولید نیز می

 استفاده کرد.

 تغذیه ی چند سویه ی جریان خطا: -2

ی  شود. امروزه مشکل این تغذیه جریان خطا از جهات گوناگون تغذیه می ،ی توزیع در شبکه DGبا وجود 

چند سویه با عملکرد سریع تجهیزات حفاظتی و تریپ ژنراتور رفع شده است. در این حالت تا زمانی که 

د. این نرا نمی ده DGی وارد مدار شدن مجدد  تجهیزات حفاظتی اجازه ،شبکه مجددا بازیابی نشده باشد

 شود،برداری  ای بهره از شبکه به صورت جزیره خواسته شوددهد. اگر  ای را نمی ی عملکرد جزیره کار اجازه
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و هم از طرف  DGدر این حالت باید خطا هم از طرف  تریپ داده شود؛ قطع شود. DGخطا باید بدون اینکه 

 شبکه قطع گردد.

را از هم   DGی سمت شبکه و سمت های خطا توان جریان دار به راحتی می های جهت با استفاده از رله

تر خواهد بود. همچنین استفاده از حفاظت دیفرانسیل  تشخیص داد و بدین ترتیب هماهنگی حفاظتی راحت

 اما این روش پرهزینه است. ،تواند مشکالت حفاظتی را رفع کند جریان نیز کامال می

 کاهش جریان خطا: -3

که کم بوده و شبکه ضعیف است. این بدین معنی است ظرفیت اتصال کوتاه شب ،ای هنگام عملکرد جزیره

های بار  یابند و در نتیجه تشخیص آنها از جریان های خطا به ازای یک خطای مشخص کاهش می که جریان

ی اضافه جریان مشابه حالت کار عادی شبکه باشد؛ به علت  مشکل خواهد بود. بنابراین اگر تنظیمات رله

باعث کاهش  ،یابد. این امر به دلیل افت ولتاژ در حین خطا طا افزایش میکاهش جریان خطا؛ زمان رفع خ

شود. یا به عبارت دیگر افزایش امپدانس اتصال کوتاه باعث افزایش افت ولتاژ حین خطا شده  کیفیت توان می

 و در نتیجه کیفیت توان بدتر خواهد شد.

باید  ،تر و پائین kΩ 26مقاومت  شوند که خطاهای با های حفاظتی امروزه طوری طراحی می سیستم

تر باید قطع شوند. بنابراین کاهش ظرفیت اتصال کوتاه  و پائین kΩ 3شناسایی شوند و خطاهای با مقاومت 

ی  سازد. به دلیل تجربیات کمی که در زمینه تر می شناسایی خطاها را مشکل ،ای طی حالت جزیره

های  ی جریان خطا بر روی تنظیم حفاظت تأثیر کاهش دامنهتعیین میزان  ،ای وجود دارد برداری جزیره بهره

 مشکل است. ،خطای زمین و اتصال کوتاه

 برقدار شدن از چند نقطه: -1

تواند از چند نقطه شروع شود. در این  بازیابی سیستم بعد از یک خطا می ،با حضور منابع تولید پراکنده

توان از دو روش  . برای بازیابی شبکه میداردوجود دست  ی پائین ی باالدست و یک شبکه حالت یک شبکه

 .رداستفاده ک

ای شده با  کند و سپس قسمت جزیره ای عمل می دست به صورت جزیره ی پائین در روش اول ابتدا شبکه

 شود. سایر شبکه سنکرون می
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های حفاظتی به سرعت از  واحد تولید پراکنده توسط سیستم ،روش دیگر اینست که در صورت امکان

ی  تواند به صورت سنتی و با عمل کلیدهای شبکه ار خارج شود؛ در این صورت بازیابی سیستم میمد

های اتوماتیک صورت پذیرد و بدین صورت واحد تولید پراکنده پس از رفع  بازبستباالدست و یا با استفاده از 

 خطا با شبکه سنکرون شود.

در حالیکه ژ قبل از بسته شدن کلیدهاست. عمل سنکرونیزاسیون نیازمند کنترل دامنه و فاز ولتا

کلیدهایی که امروزه در شبکه مورد استفاده کلیدهای مدرن قادر به کنتل و تشخیص سنکرونیزم هستند، اما 

هستند. به همین دلیل استفاده از روش دوم جهت اتصال مجدد به شبکه  ین امکانقرار می گیرند فاقد ا

 تواند انتخاب بهتری باشد. می

یک فاکتور بسیار مهم و ضروری است. در ژنراتورهای  Black-Startتوانایی  ،ای برداری جزیره م بهرههنگا

مورد  Black-Startتواند برای  آن واحد می ،ها تأمین کرد سنکرون اگر جریان تحریک را بتوان از باطری

رد که شبکه دچار خطای این احتمال وجود دا ،DGهنگام برقدارکردن شبکه از طریق  استفاده قرار گیرد.

دائمی شده باشد و همچنین ممکن است شبکه جهت تعمیرات زمین شده باشد که در این مورد مهم است 

 حفاظت کامل شوند. ،ی سیستم بردار شبکه در برابر برقدار شدن ناخواسته که پرسنل بهره

های حفاظتی موجود  تمطراحی سیستوان به این نتیجه دست یافت که  با توجه به مطالب بیان شده می

شود. با وجود منابع تولید پراکنده جریان  با این فرض انجام شده است که جریان خطا از یک سمت تغذیه می

 شود.  خطا در سیستم از چند منبع تغذیه می

 ،جهت خروج منابع تولید پراکنده هنگام خطا« از دست رفتن منبع اصلی»توان با استفاده از حفاظت  می

 ی توزیع های موجود در شبکه حفاظتی مورد نیاز را به حداقل رساند. با توجه به اینکه حفاظتتغییرات 

های اضافه جریان یکطرفه است؛ هنگام اتصال منابع تولید پراکنده )به خصوص اگر تعداد آنها  برمبنای رله

 زیاد باشد( تغییرات حفاظتی زیادی مورد نیاز است.

شود. با  اندازه و نوع منابع تولید پراکنده تعیین می ،ا توجه به تعدادای ب برداری جزیره امکان بهره

کنندگان به طور مستقیم و با افزایش قابلیت اطمینان از مزایای این طرح  مصرف ،ای برداری جزیره بهره

بایست جهت غرامت  هایی که می با کاهش هزینه شوند و مالکان شبکه نیز به طور غیرمستقیم و مند می بهره

 از مزایای این روش سود خواهند برد. ،پرداختند کنندگان می قطعی برق به مصرف
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پذیر باشد، واحدهای تولید پراکنده باید به تجهیزات  ای امکان برداری به صورت جزیره برای اینکه بهره

د بیان با توجه به شرایط جدید تغییر کند. موارکنترل فرکانس و ولتاژ مجهز شوند. حفاظت شبکه نیز باید 

های توزیع از جمله، شرکت توزیع برق مازندران برای  شوند که همه شرکت شده در ادامه مواردی بیان می

 ای شبکه، طی کنند. موارد بیان شده عبارتند از: برداری جزیره سازی بهره نیل به هدف پیاده

ان خطا از چند شود که جری افزایش تعداد منابع تولید پراکنده باعث به وجود آمدن شرایطی می -

به صورت حلقوی مورد بهره  ،ای شده جهت تغذیه شود و این امر برای حالتی که شبکه جزیره

تر خواهد  اظت اضافه جریان را مشکلفبرداری قرار گیرد، شدیدتر خواهد بود. این امر هماهنگی ح

طرفه توان از حفاظت دیستانس به جای حفاظت اضافه جریان یک کرد. برای حل این مشکل می

استفاده از  ،شود های حفاظتی می استفاده کرد. راه حل دیگر که باعث حذف نیاز به هماهنگی

های مخابراتی بوده و پرهزینه  حفاظت دیفرانسیل جریان است که البته این روش نیازمند لینک

 است.

دست  از»توان از حفاظت  های حفاظتی می ها و تغییرات مورد نیاز در سیستم برای کاهش هزینه -

 .دهد ای را نمی برداری جزیره ی بهره استفاده کرد. اما استفاده از این سیستم اجازه« رفتن منبع اصلی

ای مدنظر باشد، تنظیمات تمام تجهیزات حفاظتی باید با توجه به  برداری جزیره بنابراین اگر بهره

 کند.ای، تغییر  ای و شرایط انتقال به حالت جزیره برداری جزیره شرایط بهره

 ها شناسایی شود. ای، کاهش جریان خطا نیز باید با تنظیمات مجدد رله برداری جزیره در صورت بهره -

ای که دچار خطا شده یا زمین شده است، ولتاژ باید همواره  جهت جلوگیری از برقدار شدن شبکه -

 چک شود.

شکالت به وجود آمده در های انتقال، اکثر م های کلی به کار گرفته شده در سیستم حل بنابراین راه

 تواند حل کند. های توزیع با افزایش حضور منابع تولید پراکنده را می شبکه

 ایبرداریجزیرهبهره-۱1-5

گیرد. اما اپراتورهای  های بزرگ صورت می کنندگان با اتصال به شبکه به صورت سنتی تأمین برق مصرف

های دیگری استفاده  خود تحت شرایط خطا از روش کنندگان محلی توانند جهت تأمین برق مصرف شبکه می

کنند،  ای عمل می کنند. استفاده از واحدهای تولید محلی مانند منابع تولید پراکنده که تحت شرایط جزیره

 هاست. یکی از این روش
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ع زیر اوها را می توان به ان کنند، جزیره ی ژنراتورهایی که برق جزیره را تأمین می با توجه به نوع و اندازه

 بندی کرد. تقسیم

ی محلی و  های آبی و ژنراتورهای بادی متصل به شبکه های گازی، نیروگاه شامل توربین ای: ناحیه -

 kV 166-26ی اصلی با سطح ولتاژ  حتی شبکه

 26-16های گازی متصل به واحدهای صنعتی با سطح ولتاژ  شامل دیزل ژنراتورها و توربین صنعتی: -

kV 
های اداری بزرگ و  ها، ساختمان والً شامل دیزل ژنراتورهاست که در بیمارستانمعم برق اضطراری: -

مورد  kV 26-16شوند و به عنوان سیستم تأمین برق اضطراری در سطح ولتاژ  مراکز خرید نصب می

 گیرند. استفاده قرار می

و دیگر واحدهای  ها نشامل دیزل ژنراتورها، ژنراتورهای بادی، فتوولتائیک، میکروتوربی : تولید پراکنده -

این نوع جزیره، مبحثی  شوند. متصل می ( kV 26 – 661تولیدی کوچک که به شبکه ی توزیع )

است که در این پروژه مورد هدف است. به بیان دیگر زمانی که در این پروژه، صحبت از جزیره 

رای سطح ولتاژ شود و دا ای است که به کمک منابع فتوولتائیک تغذیه می شود، منظور جزیره می

 ولت است. 166

 مدلبار-۱1-5-۱ 

اندازی  کند. بنابراین مطلع بودن از رفتار بار هنگام راه بار یک پارامتر نامعین است که مدام تغییر می

داشتن اطالعات  ای و همچنین اتصال مجدد این قسمت به شبکه، بسیار مهم است. مجدد قسمت جزیره

ای امکان تنظیم فرکانس توسط واحد تولید  برداری جزیره نی که هنگام بهرهدقیق از بارها، به خصوص تا زما

 پراکنده دارای محدودیت باشد، اهمیت به سزایی دارد.

به طور کلی بارها را می توان به سه گروه صنعتی، تجاری و خانگی تقسیم بندی کرد. جهت در اختیار 

 های زمانی مشخص، تعیین گردد. از بارها در بازهداشتن اطالعات مناسب از بارها، باید رفتار هر گروه 

راهاندازیبابارسرد-۱1-5-۱-۱

نسبت به ورود بارها به شبکه در حالت عادی بسیار متفاوت  ،اتصال مجدد بارها پس از یک خاموشی

 شود. اندازی با بار سرد گفته می به این پدیده راه .به خصوص در صورتیکه خاموشی طوالنی باشد است.
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هنگام وصل مجدد بعد از یک خاموشی طوالنی، بسیار کمتر از میزان مصرف  ،میزان مصرف بیشتر صنایع

اندازی کامل  ها، راه آن قبل از خاموشی است. به عنوان مثال در صنایع کاغذ سازی، شیمیایی و پاالیشگاه

مهندسی و  ممکن است چندین ساعت یا حتی چندین روز طول بکشد. صنایع کوچکتر مانند صنایع

 شوند. اندازی می بری بسیار سریعتر راه چوب

گذارند. در بارهای خانگی  رفتار متفاوتی را به نمایش می ،بارهای مسکونی در مقایسه با بارهای صنعتی

میزان مصرف بعد از یک خاموشی از میزان مصرف بعد از آن بیشتر خواهد بود. دلیل اصلی این افزایش 

های تهویه، بویلرهای الکتریکی،  ها، فریزرها، سیستم ل خانگی مانند یخچالوسائتنظیمات اینست که 

پس از قطع برق از بین رفته و هنگام وصل مجدد برق، در حالت روشن قرار  غیرهرادیاتورهای الکتریکی و 

 گیرند. می

هند د اند که این افزایش میزان مصرف بعد از خاموشی را کاهش می تجهیزات مدرن طوری طراحی شده

 شود. اندازی با بار سرد می ی راه که این کار باعث کاهش تأثیر پدیده

بارهایوابستهبهولتاژوفرکانس-۱1-5-۱-2

هنگام بازیابی سیستم، ولتاژ و فرکانس ممکن است به طرز قابل توجهی نوسان کنند و این امر ممکن 

ی حرارت،  رهای وابسته به ولتاژ کنترل کنندهاست روی میزان بارهای وابسته فرکانس تأثیر بگذارد. برای با

 ،یابد اما با کاهش بیشتر ولتاژ توان مصرفی افزایش می ،یابد هنگام کاهش ولتاژ ابتدا توان مصرفی کاهش می

درصدی توان  36-16دقیقه منجر به افزایش  16-15درصدی ولتاژ طی مدت  16به صورتی که کاهش 

اما با توجه  درصد خواهد رسید. 5-16دقیقه این افزایش توان به  36-16گردد و پس از گذشت  مصرفی می

 یابد. توان گفت با کاهش ولتاژ میزان توان مصرفی کاهش می به ترکیب بارها در یک منطقه، می

پاسخ فرکانسی بارهای مختلط تقریباً خطی بوده و طی شرایط بارگذاری معمولی، تغییرات آن بسیار کم  

یابند.  به هر حال اکثر بارها وابسته به ولتاژند و در صورت افت ولتاژ کاهش می. ( pu/Hz 6661)حدود  است

تواند به کنترل فرکانس طی  بنابراین وابستگی بارها به ولتاژ و فرکانس یک ویژگی مطلوب است که می

 ی بازیابی سیستم کمک کند. دوره
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قطعبارها-۱1-5-۱-3

کلیدهای  ؟افتد در این زمان چه اتفاقی برای بارها می یک سئوال مهم در زمان خاموشی اینست که

اش باشد،  % مقدار نامی 56ثانیه کمتر از  2و اگر ولتاژ برای مدت  هستند قدرت، مجهز به حفاظت زیر ولتاژ

  کند. کلید عمل می

مام تر وجود ندارد و این بدین معناست که هنگام خاموشی ت درحالیکه این عملکرد در سطوح ولتاژ پائین

تواند با کنترل از راه دور  وصل باقی خواهند ماند. این مشکل میتر  پایینولتاژ  وحبارهای متصل به سط

تمام بارها را از مدار خارج کند  ،تواند قبل از بازیابی ولتاژ سیستم کلیدها رفع شود. در این صورت اپراتور می

 آنها را یکی یکی وارد مدار کند. ،و بعد از بازیابی

 نوبازیابیمجددسیستمپسازآنجزیرهایشد-۱1-6

روش اول ؛ ای دو روش وجود دارد برای بهره برداری جزیرهبا توجه به مطالب بیان شده در مراجع، 

اندازی مجدد برخی از منابع پس از یک خاموشی سراسری جهت تأمین توان مورد نیاز قسمتی از سیستم  راه

 خاموشی است. ای شدن بدون است. روش دوم جزیره

ای برقدار  ی خود را به صورت جزیره توانند ناحیه پس از وقوع یک خاموشی سراسری، برخی منابع می

اندازی در شرایط  کنند. شرط الزم برای انجام اینکار توانایی حداقل یک یا چند ژنراتور آن ناحیه برای راه

ی مهمی که در انجام اینکار  نکته دازی است.ان برقی و همچنین قابلیت کنترل فرکانس ناحیه پس از راه بی

اینکار باید در چند مرحله انجام شود و بارگذاری  .ی ورود بارها به مدار است باید مد نظر قرار گیرد نحوه

% ظرفیت ژنراتور فراتر رود. همواره ابتدا بار کوچکتر و در انتها بزرگترین بار وارد مدار  26ای نباید از  لحظه

 شود. می

های  و برای توربین 15Hzهای آبی به کمتر از  وه بر این حین بارگذاری فرکانس نباید برای توربینعال

ها  کنندگی این توربین مدارهای مغناطیس نکه باعث آسیب دید چرا ،برسد 1265Hzگازی به کمتر از 

شد، وجود یک منبع داشته بابرقی شبکه را  روشن شدن در شرایط بیگردد. برای اینکه یک واحد توانایی  می

ها طوری طراحی  در گذشته تمام نیروگاه انرژی کمکی مانند باطری یا دیزل ژنراتور، در کنار واحد الزامیست.

ها با فرض  های راه انداز نیروگاه اما امروزه طراحی بسیاری از سیستم ،قابلیت را داشتنداین شدند که  می

دارای  های کنترل، ها جهت پشتیبانی سیستم ها و پست روگاهباشد. تمام نی وجود شبکه الکتریکی برقدار می
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ی قطعی نیز به دلیل محدودیت  ، طول دوره Black-Startباطری خانه هستند بنابراین عالوه بر توانایی 

 های کنترل، حائز اهمیت است. ظرفیت باطری خانه جهت پشتیبانی سیستم

ایبدونقطعبرقبهحالتجزیرهرفتن-۱1-6-۱

ی  ی انجام این کار مهمترین موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد اینست که هنگام جدا شدن شبکهبرا

ی محلی باید تقریباً برابر باشند. با نزدیک بودن  ی اصلی، میزان تولید و مصرف در شبکه محلی از شبکه

خواهد داشت. اگر در  ی ناخواسته وجود ی محلی، احتمال به وجود آمدن جزیره میزان بار و تولید در شبکه

ی محلی عمل کند و تنظیمات حفاظت از دست  ی اصلی و شبکه ی شبکه این شرایط کلید متصل کننده

گیری ولتاژ و فرکانس باشد، به دلیل نزدیکی بار و تولید، ولتاژ و فرکانس  رفتن منبع اصلی نیز بر مبنای اندازه

مانند و در نتیجه واحد تولید پراکنده در مدار باقی  میی مجاز خود باقی  تغییر چندانی نکرده و در محدوده

 گردد. ی ناخواسته می مانده و باعث شکل گیری جزیره

شبکهاتصالمجددبه-۱1-6-2

ی اصلی پس  روش اول برقدار کردن شبکه؛ ای شده دو روش وجود دارد برای اتصال مجدد قسمت جزیره

برق کردن  روش دوم بیای شده است.  های جزیره سمتاز خاموشی سراسری و سپس سنکرون کردن آن با ق

 اندازی کل شبکه به صورت سنتی است. ای شده و راه های جزیره قسمت

برای اجرای روش اول تجهیزات سنکرونیزاسیون باید روی کلیدهای مربوطه نصب شوند. کلیدهای نصب 

محل نصب تجهیزات  ،ای توزیعه شده در سطح انتقال به تجهیزات سنکرون کننده مجهزند اما در شبکه

 گردد. ای تعیین می برداری جزیره سنکرون کننده با توجه به احتمال بهره

 اییعملکردجزیرهایازشرایطموردنیازبراخالصه-۱1-7

 :موارد زیر است ای موفق نیازمند اری جزیرهدبر به طور خالصه بهره

وسیله ژنراتور سنکرون و یا تجهیزات الکترونیک  تواند به امکان کنترل سریع ولتاژ و فرکانس که می -

 قدرت فراهم گردد.

 .Black-Startوجود بارهای قابل قطع و وصل هنگام  -
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و پشتیبانی  Black-Startاندازی ژنراتورها هنگام  سازی انرژی برای راه وجود یک منبع ذخیره -

 های کمکی. سیستم

 ای. ق بر شرایط جزیرههای حفاظتی ژنراتور و خطوط منطب تنظیم مجدد سیستم -

 ای را کاهش داد: برداری جزیره های زیر مشکالت فنی بهره توان با اعمال دستورالعمل می

 اندازی موتورها. جهت کاهش جریان راه ،نصب تجهیزات کاهش جریان -

 اندازی با بار سرد. ی راه دیدهپی تأثیر منفی  نصب تجهیزات محدودکننده -

 (.غیرهها و SVC، های خازنی )بانک نصب تجهیزات بهبود کیفیت توان -

 اهمیت )کنترل مصرف(. قطع بارهای کم -

 نصب کلیدهایی با کنترل از راه دور. -

ایبرداریجزیرهمشکالتاساسیبهره-۱1-7-۱

 شوند. ای وجود دارد، بسط داده می برداری جزیره در این بخش برخی از مشکالتی که در بهره

 Black-Startبارگذاری ژنراتورها هنگام  -

 ،ای و از کوچکترین بار وارد مدار شوند. به دلیل نوع طراحی شبکه و طبیعت بارها بارها باید به صورت پله

هنگام بازیابی  ،اندازی با بار سرد ی راه پذیر نیست. عالوه بر این به دلیل پدیده گاهی اوقات تعدیل بار امکان

 خاموشی باشد.میزان بار ممکن است بیشتر از حالت قبل از  ،سیستم

 ای ی سیستم اتوماسیون و مخابراتی هنگام عملکرد جزیره تغذیه -

ای( با توجه به ظرفیت  برداری جزیره ی خاموشی )بهره طی دوره ،توانایی تجهیزات مخابراتی و اتوماسیون

 معموالَ حدود چند ساعت است. وشود  ها محدود می باطری

 ای برداری جزیره هنگام بهرهکنترل پارامترهای اساسی )ولتاژ و فرکانس(  -

در یک سیستم کوچک میزان تأثیر تغییرات بار نسبت به حالت عملکرد عادی شبکه بسیار بیشتر بوده و 

 تواند باعث تغییرات بیشتر پارامترهای اساسی شبکه گردد. می

 های حفاظتی طراحی و تنظیم سیستم -

در  ،تی نسبت به شرایط عادی وجود داردهای حفاظتی شرایط متفاو ای برای رله در یک سیستم جزیره

شد که برای  های اضافه جریان برای حفاظت اتصال کوتاه استفاده می های توزیع سنتی از رله سیستم
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هایی با حضور منابع تولید پراکنده به دلیل  کرد. اما در سیستم های شعاعی به خوبی عمل می سیستم

توانند حفاظت کافی را برای شبکه فراهم آورند.  ریان نمیهای اضافه ج رله ،ی جریان ی چند سویه تغذیه

تر  برداری قرار گیرند؛ شرایط بسیار پیچیده ای مورد بهره هایی به صورت جزیره عالوه بر این اگر چنین شبکه

های حفاظتی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد یا  ای تنظیمات رله خواهد بود. بنابراین در یک سیستم جزیره

 های قدیمی گردد. های امپدانسی یا دیفرانسیلی( جایگزین سیستم های حفاظتی جدیدی )مانند رله سیستم

 ای برداری جزیره طراحی شبکه با در نظر گرفتن امکان بهره -

ی به هم  تری نسبت به یک شبکه ای ممکن است تبعات جدی ی جزیره به چند دلیل بروز خطا در شبکه

ای آشکار سازی خطا و در نتیجه  هش سطح اتصال کوتاه در قسمت جزیرهپیوسته داشته باشد. به دلیل کا

ای شده شعاعی یا حلقوی  ی جزیره همچنین اگر شبکه ،پذیرد جدا سازی آن با تأخیر بیشتری صورت می

اشی شبکه یا به وجود آمدن پسازی قسمتی که دچار خطا شده ممکن است باعث فروضعیف باشد جدا

 ردد.مشکالت پایداری شدیدی گ

ای که قرار است  شود اما در شبکه معیارهای طراحی معینی اعمال می های الکتریکی، هنگام طراحی شبکه

ها باید متناسب  ، این معیاربرداری قرار گیرد ای مورد بهره در صورت بروز خاموشی سراسری به صورت جزیره

تر است و  ی به هم پیوسته ضعیف شبکه ای چقدر از ی جزیره ای شدن تغییر کند. اینکه شبکه با شرایط جزیره

 سیستم زمین آن نیز باید چگونه باشد هم موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 کنترل فرکانس یسازی توان برا ذخیره -

های بزرگ به هم پیوسته معیار معینی برای تعیین ظرفیت رزرو که باید جهت کنترل فرکانس  در شبکه

ای باید تعیین  ی جزیره سب جهت تعیین میزان رزرو یک شبکهد دارد. اما معیار منادر دسترس باشد؛ وجو

درصد ظرفیت تولید در قسمت  16-56گردد. تحقیقات متفاوتی در این زمینه وجود دارد که معیارهایی بین 

 کنند. فرکانس مطرح میای را به عنوان رزرو مورد نیاز جهت کنترل  جزیره

ایپایششبکهتوزیعتجهیزاتالزمبر-۱1-8

برداری بخشی از  توان به این نتیجه رسید که برای بهره های قبل می با توجه به مطالب بیان شده در بخش

ای الزم است که ادوات و تجهیزات اضافی بر روی شبکه  ی توزیع استان مازندران به صورت جزیره شبکه

 گردند. ده بیان میش  بندی نصب گردد. در ادامه این تجهیزات به صورت دسته
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 کلیدهای قدرت -

ای،  های جزیره واضح است که با توجه به ظرفیت تولید منابع تجدیدپذیر انرژی در هر کدام از بخش

پذیری از  توان تغذیه کرد، متفاوت خواهد بود. فلذا نیاز است که کلیدهایی با قابلیت فرمان میزان باری که می

ای بخش مربوطه  برداری جزیره قع اضطراری و در شرایطی که نیاز به بهرهراه دور وجود داشته باشد، تا در موا

است، بارهای با اولویت کمتر قطع گردند و بارهای با اولویت بیشتر باقی بمانند. البته در میان بارهای بار 

ولید توسط بایست این نکته را در نظر گرفت که میزان بارهای باقی مانده با میزان توان قابل ت اولیت نیز می

 بخش تولیدی جزیره برابر باشند. 

 ساز های ذخیره سیستم -

ها استفاده کرد.  ساز انرژی همانند باطری بایست از منابع ذخیره در کنار منابع تجدیدپذیر انرژی می

تواند دارای دو مزیت عمده باشد. یک مزیت مربوط به کنترل فرکانس است. از آنجا  ها می استفاده از باطری

ریزی است، در یک بخش  بینی و غیرقابل برنامه زان تولید منابع تجدیدپذیر انرژی غیرقابل پیشکه می

ساز انرژی موجود باشند تا در صورت افت و یا ازدیاد توان تولیدی، تعادل  بایست، منابع ذخیره ای می جزیره

ساز ایفا کردن نقش رزرو  ههای ذخیر میان تولید و مصرف را برقرار نماید. از طرف دیگر مزیت دیگر سیستم

های رزرو استفاده کرد، زیرا که میزان تولید این  توان از منابع تجدیدپذیر انرژی به عنوان سیستم است. نمی

 ریزی است.  منابع غیرقابل برنامه

سازی مختلف بهره گرفته شده است. در برخی تحقیقات از  های ذخیره در مراجع مختلف از سیستم

ها و یا چرخ طیار بهره گرفته شده است.  شده است، در حالیکه در برخی دیگر از ابرخازن باطری کمک گرفته

 گردد. ساز به توجه به ماهیت بار و همچنین انرژی مادی بار و اهمیت آن تعیین می نوع سیستم ذخیره

 های مخابراتی سیستم -

ی و همچنین دریافت اطالعات ا به منظور برقراری ارتباط میان مرکز کنترل سیستم توزیع و بخش جزیره

سازی شود.  از آن بخش و صدور فرامین به آنها، نیاز است که سیستم مخابراتی طراحی گردد و بستر آن پیاده

سازها برقرار شود. برای نمونه در  بایست امکان برقراری ارتباط با کلیدها، منابع، بارها و ذخیره در این بستر می

بایست در ابتدا میزان تولید منابع و  ای می ی و شروع به کار بخش جزیرهزمان وقوع خطا در شبکه سراسر

میزان مصرف بارها دریافت شود، سپس با توجه به این مقادیر، دستورات الزم به کلیدها صادر شود. کلیدهای 

رت ساز در صو های ذخیره بایست قطع شوند. کلیدهای مربوط به سیستم مربوط به بارهای با اولویت کمتر می
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بایست به صورت بهینه  بایست به حالت شارژ یا دشارژ تغییر وضعیت دهند و مابقی کلیدها نیز می امکان می

 آرایش یابند.

 گیری های اندازه دستگاه -

های مختلف  گیری در بخش های اندازه ای الزم است که دستگاه به منظور پایش هر چه بهتر بخش جزیره

تر  تر این منابع سخت های کوچکتر به دلیل اینرسی پایین برداری از شبکه یابی شوند. از آنجا که بهره مکان

برداری  ها باید با دقت باالتری صورت گیرد. اولین گام برای بهره برداری از این شبکه است، در نتیجه بهره

العات در ها آن است که اطالعات دقیق و به هنگامی به مرکز کنترل برسد. این اط ایمن و بهینه از این شبکه

 شود.  شوند و دستورات الزم صادر می مرکز کنترل پایش می

 دیزل ژنراتور -

های  ای به کمک سلول در فرض مسئله تعریف شده در این پروژه آمده است که شبکه در حالت جزیره

برداری خود ادامه دهد. از آنجا که میزان توان  اند، به بهره خورشیدی که در سطح شبکه توزیع پخش شده

بینی و  های خورشیدی وابسته به میزان تابش نور خورشید دارد و این پدیده غیرقابل پیش ولیدی سلولت

برداری  بایست از منابع پشتیبان بهره گرفت. در فهرست تجهیزات مورد نیاز برای بهره متناوب است، لذا می

زلی درحقیقت پشتیبانی برای سازها نیز برده شده است. منابع دی ای سیستم توزیع، نامی از ذخیره جزیره

ساز نیز  های خورشیدی کم باشد و منابع ذخیره سازها هستند. در صورتی که توان خروجی سلول منابع ذخیره

رسد تا انرژی مورد نیاز  به اندازه کافی انرژی ذخیره شده نداشته باشند، نوبت به منابع دیزل ژنراتوری می

در دو حالت مستقل از شبکه و  یدیخورش یها کارکرد سلولوژه بارهای حساس را تغذیه کنند. در این پر

 ی فهیوظ یدیخورش یها در هر دو حالت سلول گرید انیدر نظر گرفته شد. به ب کسانیمتصل به شبکه 

چه در حالت متصل به شبکه و چه در حالت منفصل از شبکه،  جهیکنترل فرکانس را برعهده ندارند. در نت

 زلیو د ساز رهیذخ ستمیکنترل فرکانس شبکه به عهده س ی فهیدارند. وظ اان رکنترل تو ی فهیتنها وظ

. شوند یبه کار گرفته م یا رهیدر زمان جز یدیخورش یها سلول نیگذاشته شده است که در کنار ا یژنراتور

در دو حالت متصل به شبکه و  یدیخورش یها سلول یبه کار گرفته شده برا ینورترهاینوع ا جهیدر نت

که این امر خود یکی از نکات مثبت طرح  ندارد. یتفاوت یشنهادیپروژه و طرح پ نیشبکه در ا ازفصل من

 باشد. پیشنهادی در این پروژه می

 مرکز کنترل -
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ای، وجود یک مرکز کنترل قدرتمند ضروری  با توجه به تعداد زیاد تجهیزات دخیل در یک بخش جزیره

رعت عمل باالیی باشد، زیرا که به دلیل کوچک بودن ابعاد و بایست دارای س است. این مرکز کنترل می

های  بایست، سیگنال تجهیزات در یک جزیره، دینامیک سیستم بسیار سریع است. در این مرکز کنترل می

ساز، بارها و وضعیت اتصال به شبکه باالدست دردسترس  مختلف از سمت منابع تجدیدپذیر، منابع ذخیره

 آل شامل موارد زیر خواهد بود. ودی و خروجی ممکن برای یک مرکز کنترل ایدههای ور باشند. سیگنال



ایهایورودیوخروجییککنترلردریکبخشجزیره:سیگنال2-۱1شکل

محلنصبتجهیزات-۱1-3

ریزی در شبکه قرار  ریزی و یا با برنامه ن برنامهتوانند، بدو هر کدام از تجهیزات ذکر شده در بخش قبل می

تری از شبکه  شود که کارایی بهتر و مطلوب ی قبلی موجب می گیرند. بدیهی است که قرارگیری با برنامه

تواند هم از نظر میزان انرژی تحویلی به بارهای حساس و هم از نظر وضعیت فنی  بدست آید. این کارایی می

 شبکه تعریف شود.
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شود که برای هر کدام از دسته تجیهزات فوق، روابطی برای محل مناسبشان ارائه  ین بخش سعی میدر ا

شود. این روابط به آن معنی است که به عنوان مثال، در صورت مختار بودن سیستم توزیع، محل قرار گیری 

 ند. بردار سیستم توزیع کمترین آسیب را ببی دیزل ژنراتور در کجای شبکه باشد، تا بهره

شبکهموردمطالعه-۱1-3-۱

همانطور که در گزارش مرحله اول ذکر شد، فیدر گلما به عنوان یک فیدر نمونه و طرح آزمایشی در 

 ها صورت گرفته شده است: سازی اختیار تیم تحقیق قرار گرفت. مفروضات زیر برای ادامه شبیه

 آمپر در شبکه موجود است. گاولتم 665: پنج نیروگاه کوچک خورشیدی هر کدام به ظرفیت 1فرض 

: بخشی از شبکه که دارای بارهای حساس است، شامل دو نیروگاه خورشیدی است. این بخش در 2فرض 

 کیلوولت است.26باس  19این بخش شامل نمایش داده شده است.  3-16 شکل 

در نتیجه بار کنند.  کیلووات بار مصرف می 126: میزان بارهای مشترکین یکسان است و هرکدام 3فرض 

های خورشیدی که هر کدام در بهترین حالت  شود که از حداکثر ظرفیت سلول مگاوار می 1653مجموع برابر 

 کند، بیشتر است.  مگاوار تولید می 665

س ای دارای اولویت هستند و به عنوان بارهای حسا بار موجود در بخش جزیره 13عدد از  9: 1فرض 

نشان داده شده است. بارها به ترتیب اولویت نامگذاری  1-16 شکل شوند. این بارها نیز در  شناخته می

 اند. شده

: دو استراتژی در مواقعی که میزان بار درخواستی از توان تولیدی بیشتر است در نظر گرفته شده 5فرض 

تر مشخص شوند و تمامی بارها در شرایط بحرانی تغذیه  ی حساساستراتژی اول آن است که بارهااست. 

ساز انرژی استفاده بشود. در این پروژه  نشوند. استراتژی دوم نیز آن است که از دیزل ژنراتور و یا منابع ذخیره

 گیرد. هر دو استراتژی مورد استفاده قرار می

 شود. ییابی م مگاواتی در شبکه مکان 669: یک دیزل ژنراتور 3فرض 
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ایشده:بخشجزیره3-۱1شکل


:بارهایحساسشبکه4-۱1شکل

یابیدیزلژنراتورمکان-۱1-3-2

ه بار شبکه از میزان تولید آن ها در زمانی ک همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد، یکی از استراتژی

آمپری در این  مگاولت 669شود که یک دیزل ژنراتور  بیشتر است، استفاده از دیزل ژنراتور است. فرض می

 های زیر است: یابی این دیزل ژنراتور دارای ترم شود. تابع هدف برای مکان شبکه قرار داده می
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ای شدن  در مکانی قرار گیرد که در صورت جزیره شود که دیزل ژنراتور بهبود پروفیل ولتاژ: سعی می -1

ساز کافی نیست،  های خورشیدی و منابع ذخیره بخش مورد نظر و در حالتی که میزان تولید سلول

 رسانی بارها ادامه دهد.  این منبع بتواند با درنظرگیری مسائل فنی به برق

دهد. از آنجا  ی در شبکه را هدر میکاهش تلفات: تلفات در سیستم توزیع بخشی از توان اکتیو تولید -2

ای، بارهای با اولویت  که میزان توان تولیدی دارای محدودیت است و در شرایط اضطراری جزیره

 بایست تغذیه شوند، در نتیجه هر چه میزان هدررفت توان اکتیو کمتر باشد، بهتر است. می
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اندیس تلفات است. هر دو این  APLاندیس پروفیل ولتاژ،  VPضرایب وزنی،  w2و  w1تابع هدف،  OFکه 

اندازه ولتاژ  Viها،  مجموعه باس NBاند. در رابطه اندیس پروفیل ولتاژ  اندیس در روابط بعدی شرح داده شده

مجموعه خطوط،  NLام است. در رابطه اندیس تلفات نیز iباس 
j

L o ss
P  میزان تلفات اکتیو خطj ام و

j

b a se

L o ss
P 

 ام در حالت پایه بدون دیزل ژنراتور است. jمیزان تلفات اکتیو خط 

 DPLبرای پیدا کردن مکان مناسب برای دیزل ژنراتور با توجه به تابع هدف تعریف شده، کدی در محیط 

شوند. این  نوشته شد. اندازه ولتاژ باسها و میزان تلفات تمامی خطوط محاسبه می DIgSILENTفزار ا نرم

شود  ها محاسبه می سازی به ازای تمامی حاالت، یعنی به ازای قرارگیری دیزل ژنراتور در تک تک باس شبیه

 شود.  و بهترین حالت محاسبه می

توانندبهصورتبالقوهیکباسمی۱8کیلوولتقراردارند.هرکدامازاین21باس۱8ایهمانطورکهبیانگردیددربخشجزیره

حالتمحاسبهشد.مقادیرمحاسبهشده۱8کاندیداینصبدیزلژنراتورباشند.اندیسپروفیلولتاژوتلفاتبهازایهرکدامازاین

آوردهشدهاست.بافرضآنکهضریبوزنیپروفیلولتاژوتلفات2-۱1جدولواندیستلفاتدر۱-۱1جدولمربوطبهپروفیلولتاژدر

باشند،میزانتابعهدفبهازایکاندیداهایموجودبهصورتنشاندادهشدهدر1.5برابرومساوی
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شود.  می 3-16 جدول 

ایباسموجوددربخشجزیره۱3:اندیسپروفیلولتاژبرای۱-۱1جدول

 اندیس ولتاژ شماره باس اندیس ولتاژ شماره باس

1 66666293 16 66666192 

2 66666519 11 66666192 

3 66666228 12 66666219 

1 66666113 13 66666312 

5 6.666229 11 66666333 

3 66666362 15 66666332 

2 66666199 13 66666339 

9 66666181 12 66666151 

8 66666125 19 66666153 

ایباسموجوددربخشجزیره۱3:اندیستلفاتبرای2-۱1جدول

 یس تلفاتاند شماره باس اندیس تلفات شماره باس

1 6653363 16 66332262 

2 16632339 11 66333628 

3 66113328 12 66156283 

1 66921832 13 66321851 

5 66111155 11 66292228 

3 66583189 15 66291211 

2 66825625 13 66292259 

9 66331193 12 66833892 

8 66363339 19 66893999 









 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

126 

 

 







ایباسموجوددربخشجزیره۱3:میزانتابعهدفبهازای3-۱1جدول

 تابع هدف شماره باس تابع هدف شماره باس

1 66291353 16 66133182 

2 66519813 11 66133363 

3 66263961 12 66225252 

1 66133122 13 66332331 

5 66265911 11 66381282 

3 6628325 15 6638251 

2 66192252 13 66381633 

9 66132339 12 66193218 

8 66153122 19 66183322 

در این سه جدول، میزان اندیس و تابع هدف به ازای قرارگیری دیزل ژنراتور در باس مربوطه محاسبه 

نظر پروفیل ولتاژ ترین باس برای قرارگیری دیزل ژنراتور از م شده است. با توجه به مقادیر ارائه شده، مناسب

 5-16 شکل است. محل قرارگیری این باس در  8و در مجموع از منظر تابع هدف  8، از منظر تلفات 8باس 

 نشان داده شده است.
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ایهجزیرهترینمحلقرارگیریدیزلژنراتوردرناحی:بهینه5-۱1شکل

های  اند که سلول ی محاسبه شده با این فرض بدست آمده مقادیر جداول فوق و همچنین نقطه بهینه

های خورشیدی وجود دارند، ولی  خورشیدی در شبکه وجود ندارند. حال اگر روش فوق در حالتی که سلول

های  بع هدف به ازای باسای مناسب نیست، تکرار کنیم، مقادیر تا توانشان برای تغذیه کل بخش جزیره

 آیند.  مختلف به صورت زیر بدست می

هایخورشیدیایبادرنظرگیریسلولباسموجوددربخشجزیره۱3:میزانتابعهدفبهازای4-۱1جدول

 تابع هدف شماره باس تابع هدف شماره باس

1 66818192 16 66935963 

2 66823223 11 66935813 

3 66999312 12 6699213 

1 66863369 13 66829332 

5 66992812 11 66831159 

3 66983392 15 66831532 

2 66813553 13 66831215 

9 6692632 12 6681585 

8 66932923 19 66899682 
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ست. در نتیجه از منظر نصب ترین باس انتخاب شده ا به عنوان مناسب 8در این حالت نیز باس شماره 

ترین باس چه با  دیزل ژنراتور با در نظرگیری دو تابع هدف که همان پروفیل ولتاژ و تلفات باشد، مناسب

است که در  8های خورشیدی، باس شماره  های خورشیدی و چه بدون درنظرگیری سلول درنظرگیری سلول

 است.  نشان داده شده 5-16 شکل 

سازیابیذخیرهمکان-۱1-3-3

بایست  سازها هستند. این منابع می ای الزم است، ذخیره ی جزیره یکی دیگر از تجهیزاتی که در یک شبکه

ها بیشتر از  های خورشیدی به کار گرفته شوند تا در مواقعی که انرژی تولیدی توسط سلول در کنار سلول

تواند در مواقع پیک بار  ژی مازاد ذخیره شود. این انرژی ذخیره شده میانرژی مورد درخواست بارها است، انر

 به کار گرفته شود. 

های  های خورشیدی است. از طرف دیگر سلول سازها، کنار سلول ترین مکان برای نصب ذخیره معمول

ی  ینهیابی به ای برای مکان شوند. در نتیجه مسئله ها به صورت یک پکیج ارائه می خورشیدی و باتری

های خورشیدی در نظر گرفته  سازها، در کنار سلول شود و مکان قرارگیری ذخیره سازها طراحی نمی ذخیره

 شود.  می

آمپرساعت در نظر  166ولتی با ظرفیت  12یدی یک باتری وات سلول خورش 1666در عرف به ازای هر 

 166کیلووات با سطح ولتاژ  566شود. از آنجا که در این پروژه نیز دو سلول خورشیدی با ظرفیت  گرفته می

آمپرساعتی  3666ای وجود دارد، در نتیجه به دو باتری با سطح ولتاژ مشابه و ظرفیت  ولت در بخش جزیره

توان با کنار هم قرار دادن چند باتری، این  در صورت عدم وجود باتری با این ظرفیت میالزم است. البته 

 ظرفیت را بدست آورد. 

گیریمکانتجهیزاتاندازه-۱1-3-4

ای از اهمیت باالیی برخوردار است. از آنجا که این گونه  گیری در سیستم توزیع جزیره تجهیزات اندازه

بایست مدیریت صحیح آنها مدنظر قرار گیرد. تعداد  داد کافی وجود دارد، میها در شبکه توزیع به تع سیستم

توان در  بسیار زیادی کنتور در بخش بارها نصب شده است. با فرض آنکه این کنتورها هوشمند باشند، می

 گردد.  ای ارسال می ی بارها به مرکز کنترل بخش جزیره نظر گرفت که اطالعات مصرف همه
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گیری هوشمند و دارای  بایست تجهیزات اندازه تورها هوشمند در نظر گرفته نشوند، میدر صورتی که کن

بایست در مواقع اضطراری  ارتباط مخابراتی را برای بارهای حساس درنظر گرفت. میزان مصرف این بارها می

 به مرکز کنترل ارسال گردد. 

بایست  گیری گردد. در نتیجه می ندازهبایست ا های تولید پراکنده نیز می میزان تولید توان نیروگاه

 تجهیزات مناسبی برای این امر درنظر گرفته شود.
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 یازدهمفصل .11

یدیخورشهای سلولیبرایقیتشویسازوکارها
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مقدمه-۱۱-۱

 هایینگران ،یلیفس ریدوام ذخا تیمحدود رینظ یو مسائل یاقتصاد ،یاسیس هایامروزه، بحران

هستند که با  یمباحث جهان شمول یمصرف، همگ بیو ضر یرشد اقتصاد ت،یازدحام جمع ،یطیمح ستیز

 ان،در جه یمناسب در حل مناسب معضالت انرژ یراهکارها افتنیرا در  شمندانیتمام، فکر اند یگستردگ

بدانند که  یستیبا یلیبه خود مشغول داشته است. صاحبان منابع فس ،یطیمح ستیز هایبه خصوص بحران

کمتر  یشدن منابع در مدت زمان یته تاً،یکمتر فردا و نها وریمستلزم بهره ،یلیفس ریرداشت امروز از ذخاب

با طول  سهیکه در مقا یاستفاده از منابع انرژ یعنی ریپذدیتجد هاییاستفاده از انرژ انیم نیدر ا خواهد بود.

 ا،یامواج در یباد، انرژ یانرژ د،یخورش یرژمانند ان ،هستند ینیگزیعمر انسانها به صورت مداوم در حال جا

 .رود یبشر به شمار م یرو شیپ یراهکارها نیاز بهتر غیرهو  یستیز هایتوده یانرژ

آنها  یتوسعه اقتصاد یبرا ر،یپذ دیتجد هاییدرحال توسعه به انواع منابع انرژ یکشورها یدسترس

 یمصرف انرژ زانیکشور و م کیسطح توسعه  نینشان داده که ب دیجد هایدارد و پژوهش یاساس تیاهم

در  یانرژ رفسطح مص شیو افزا یلیفس یمحدود انرژ ریبرقرار است. با توجه به ذخا یمیآن، رابطه مستق

 افتنیبه دنبال  ایدن شرفتهیپ یبود و لذا کشورها یمتک یتوان به منابع موجود انرژ ینم گرید ،یجهان فعل

 هستند. یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا نیگزیمنابع جا

 نیشتریب نیزم یدیبوده و در کمربند خورش ریدر نقاط مختلف جهان متغ یدیخورش یتابش انرژ زانیم

 نهیدر زم ییباال لیاز پتانس دیخورش یقرار گرفتن در کمربند تابش لیبه دل رانیمقدار را داراست. ا

روز  366از  شیخاک کشورمان ب %86ر که د یبرخوردار است. به طور یموهبت خداداد نیاز ا یبردار بهره

ساعت بر  لوواتیک 2566تا   1966 نیب رانیدر نقاط مختلف ا دیتابش خورش زانمیمؤثر وجود دارد.  یآفتاب

مطلوب  لیپتانس نیاست. ا یانمتوسط جه زانیشود که البته باالتر از م یزده شده م نیمترمربع در سال تخم

فراهم نموده  یدیخورش زاتیاستفاده از تجه یبرا یمناسب نهیشور، زماز نقاط ک یاریدر بس دیخورش یانرژ

 است.

 یها روگاهین نیسنگ اریبس یگذار هیسرما یها نهیو هز یدیخورش یانرژ دیتول یتصادف تیچه ماه اگر

و در حال توسع  شرفتهیپ ینفوذ آنها در شبکه قدرت است، اکثر کشور ها شیبر سر افزا یمانع کیفتوولتا

 تیمجموع ظرف 2613 الدر س یدیخورش یها انرژ دارند. طبق گزارش شیگرا یانرژ نیاستفاده از ا به ایدن

 ینصب شده جهان تیظرف یدرصد 35 شیبا افزا است.دهیرس گاواتیگ 133از  شیبه ب یانرژ نینصب شده ا
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 133از  شیبه ب یانرژ نینصب شده ا تیمجموع ظرف 2613در سال   یدیخورش یانرژ یها ستمیس

 .استدهیرس گاواتیگ

 نتری فعال گاواتیگ 1268و 1963و  3562 بینصب شده به ترت تیبا مجموع ظرف ایتالیو ا نیچ آلمان،

 االتیژاپن و ا ن،یچ یکشورها نهمچنی. اندبوده ریاخ هایدر سال یدیخورش یانرژ نهیکشورها در زم

 یبازارها نیتراز بزرگ 2613در سال  تگاوایگ 169و  368 ،1163نصب شده  هایتیبا ظرف کایمتحده امر

کند با تدام توسعه  یم ینیب شیپ EPIA. موسسه روندیبه شمار م ندهیآ هایدر سال یدیخورش یانرژ

 یالدیم 2619تا سال  ندهیآ یها در سال یفناور نیو رشد استفاده از ا یدیخورش یها سلول یفناور

آژانس  نیهمچن .سدبر گاواتیگ 136تا  321به محدوه  کییفتوولتا یها ستمینصب شده س تیظرف

 یجهان یدرصد از انرژ 13 یالدیم 2656کرده تا سال  ینیب شیگزارش خود پ نیتر در تازه یانرژ یالملل نیب

 گردد. نیتام یدیخورش یها یفناور قیاز طر

 نیاگردد.  یم نیتام یلیسوخت فس یروگاههایکشور توسط ن یمصرف یدرصد انرژ 86از  شیب رانیا در

ی هادیانواع اکس لوگرمیک 2163 لیبا سوخت گازوئ یانرژ دیهرمگاوات ساعت تول یبه ازا بایتقر ها روگاهین

 نیا یعیسوخت گاز طب زکنند. در صورت استفاده ا یم دیتول CO2 لوگرمیک 395کربن و  دیکربن و مونو اکس

 یدر شهرها ستیز طیهوا و مح یودگآل شی. با توجه به افزاابندی یکاهش م لوگرمیک 122و  362ارقام به 

به  یمل یها از ضرورت یکی ریپذدیتجد یها یدر جهت گسترش استفاده از انرژ یگذار هیبزرگ کشور سرما

 رود.  یشمار م

مگاوات حاضر به  266 ای 166 تیبا ظرف ریپذدیتجد یانرژ یها روگاهین تیظرف شیافزا رانیا برنامه

 یانرژ  نهیدر زم یخوب یتیحما نیدو سال گذشته قوان یله است. طسا 5مگاوات، در طول برنامه  5666

در سال گذشته  دولت مکلف شد بالغ بر شصت  نیشده است. هم چن بیتصو کییو فتوولتا یدیخورش

 دیخورش یاز انرژ یریگ بهره یبرا کییفوتوولتا یها استفاده از سلول یها دالر به گسترش برنامه ونیلیم

متصل و منفصل از  ریپذدیتجد یها ستمیدولت استفاده از س یقیتشو یها استیبه س اختصاص دهد. با توجه

 یریتفاوت چشمگ ایدن شرفتهیپ یکشورها یاگر چه با استانداردها .داشته است یریچشمگ شیشبکه افزا

 دارد.

مالرد  یلوواتیک 511 کییفتوولتا یها روگاهیتوان به ن یم رانیدر ا یدیخورش یانرژ ساتیتاس نیمهمتر از

هم اکنون  رویطالقان اشاره نمود. وزارت ن یلوواتیک 16 روگاهیو ن زیتبر یلوواتیک 56 روگاهیدر استان البرز، ن

 [.5] است یبخش خصوص ارکتدر زاهدان و کرمان با مش یدیبزرگ خورش یروگاههایدر حال ساخت ن
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درشبکهیدیخورشهای نصبسلولیبرایقیتشوهای استیس-۱۱-2

رانیدراعیتوز

 یداخل یرا که با استفاده از تکنولوژ یریدپذیتجد یها روگاهیبرق ن رویوزارت ن وزیر وقت نیرو، تیروا به

امر  نی. ا(1385تیر  36) کند یم یداریبرق خر ینیتضم دیخر متیدرصد گرانتر از ق 36شود6  یم دیتول

 دیار مفیبس زاتیحوزه ساخت تجه گذارانهیسرما یو هم برا دیگذاران حوزه تول هیسرما یتواند هم برا یم

 [.3باشد]

 جادیابالغ شده ا ینظام که توسط مقام معظم رهبر یکل یها استیبر اساس بند ب س سنا،یگزارش ا به

 5 یها برنامه یمبنا نکهیبا توجه به ا نیهمچن ،قرار گرفته دیمورد تاک غیرهو  یدیخورش ،یباد یها روگاهین

وجود  یدر خصوص انرژ دبن کیدر برنامه ششم توسعه تنها  ،درنظر گرفته شدهها  استیس نیهم زیساله ن

 است. نیپاک و نو یها یسهم انرژ شیدارد و آن هم افزا

برق  دیرا مکلف به خر رویدولت، وزارت ن یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 32ماده  ،نیعالوه بر ا

را موظف به عقد  رویوزارت ن زیمصرف ن یح الگوقانون اصال 31کرده و ماده  یاز بخش خصوص ریدپذیتجد

 کرده است. یردولتیاز بخش غ ریدپذیبرق تجد ینیتضم دیقرارداد بلند مدت جهت خر

از منابع  یبخش نیتام یاز صنعت برق دولت موظف است برا تیقانون حما 5بر اساس ماده  نیهمچن

 انهیعوارض مصرف را در بودجه سال ر،یدپذیتجد برق دیو تول یروستائ یها شبکه یتوسعه و نگهدار یالزم برا

 کند. نهیمذکور هز یها کمک به طرح یو صددرصد آنرا صرفاً برا ینیب شیپ

داده  یگذاران بخش خصوص هیبه سرما نانیاطم نیذکر شده ا یقانون یها با توجه به پشتوانه نیبنابرا

در امور  روین ریوزسابق که به گفته معاون  ییجا تا .عرصه وجود خواهد داشت نیشود که ثبات الزم در ا یم

 یجا چیه گرید ریدپذیتجد یها یانرژ عهلحاظ شده در حوزه ارتقاء و توس داتیبا توجه به تمه یبرق و انرژ

 .[2]( 1385آذر  28) وجود ندارد یو بخش خارج یبخش داخل گذاران هیسرما یبرا ینگران

 رانیدر ا ریدپذیتجد یها یانرژ یتعرفه کنون ،دگوییم نهیزم نیسانا در اسابق سازمان سابق  رعاملیمد

 یجذاب است. و اریگذاران بس هیسرما یبرا گرید یاز کشورها یاریو بس هیهمسا یبا کشورها سهیدر مقا



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

129 

 

 

نه را به منظور توسعه یزم نیدر ا یگذار هیسرما یها وهیو ش نیگرفته است قوان میافزود: دولت تصم

 کند. لیهتس ریدپذیتجد یها یانرژ

درصد مشوق  36ساله بوده و دولت  26برق  ینیتضم دیخر یراستا، قراردادها نیکرد: در ا حیتصر وی

 اختصاص داده است. ریدپذیتجد هاییو فناور زاتیبه تجه هیساخت داخل را عالوه بر نرخ پا

ز جمله سال، ا 16به مدت  یدیبرق تول ینیتضم دیزمان ممکن و خر نیتر مجوزها در کوتاه صدور

را  ریدپذیتجد یها یگذاران عرصه انرژ هیسرما تیفراهم کرده تا فعال رویاست که وزارت ن ییها مشوق

 .[9]( 1385مرداد  1) کند یاقتصاد

بام  پشت یبر رو یو باد یدیخورش یها یاستفاده از انرژ یساز فرهنگ نهیبرق در زم عیتوز شرکت

 کند.  ینصب م روگاهین یعموم یها از مساجد، مدارس و مکان یتعداد

اظهار داشت: برق  یاقتصاد مقاومت نهینو در زم یها یگسترش انرژ استیدرباره س روین ریمقام وز قائم

 ریدپذیتجد یها یاست که انرژ یا به گونه رویوزارت ن یها استیدارد و س یدر اقتصاد انرژ یسهم مهم

 شود. یلیفس یها یانرژ نیگزیجا

آن کاهش تلفات در  یها یژگیو گریدوست هستند و از د ستیز طیبا مح ریپذدیتجد هاییگفت: انرژ یو

 را کرد. یبردار توان حداکثر بهره یم یگذار هیانتقال است و با حداقل سرما

وزارت  هایاستیو س ریدپذیتجد هاییانرژ دیواردات محصوالت تول نهیبا اشاره به باال بودن هز نامبرده

 متیق یباالست ول هاروگاهین نیاحداث ا هاینهیبخش، گفت: هرچند هز نیبه ا التیدرجهت ارائه تسه روین

 است. یمعمول انرژ متیباالتر از ق یانرژ دیخر

داشته و بداند که  تیجذاب یبخش خصوص یاست که برا یطور گذاریاستیاظهار داشت: س یو

برسد که زمان  جهینت نیه اب دیبا دکنندهیمدت برگشت خواهد داشت و تول آن در کوتاه یگذار هیسرما

 .[8] کردخواهد  یبهره بردار یزمان طوالن جهیبکار خواهد گرفت و در نت دیتول یبرا یمحدود
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یدیخورشیهاازپنلاستفاده-۱۱-3

برق  لوواتیک کیو  دیپشت بام خود نصب کن یبررو یدیپنل خورش کیتومان  ونیلیم 9با  دیتوان یم

به وزارت  یازین یگرید نصورتی. در ااست( 1385شهریور  15ا مربوط به ه )قیمت دیداشته باش یدیخورش

هم  دی. البته در صورت آنکه برق اضافه داشتدیکن یم نیو به طور مستقل برق خود را تام دیو دولت ندار روین

 .دیکن ییمکان هم درآمدزا نیو از ا دیبه دولت بفروش دیتوان یم

شود  یریگیها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت پ از دستگاه یبرخ یو همکار تیبا حما دیطرح با نیا

 خود نصب کنند. یها را در پشت بام خانه هاییپنل نیچن الت،یتا مشترکان بتوانند با استفاده از تسه

در برخواهد داشت اما به هر حال آنچه از اظهارات  نهیتومان هز ونیلیم 3ها  پنل نیاگرچه احداث ا البته

 بیطرح مورد تصو نیجذاب شدن ا یبرا التیتسه یقرار است به زود نکهیا ،دیآ یبر م رویارت نمسئوالن وز

خود را در  یجد میتصم وزچرا که دولت هن ستیدر دست ن یهنوز خبر التیتسه نیا زی. از رردیقرار بگ

 آن نگرفته است. اتییخصوص جز

 .استوات در نظر گرفته شده 1666تا  566 یتجار ای یهر واحد مسکون یبرا یشنهادیپ تی. ظرف1

 نیشوند، تأم یبا شبکه برق موجود استفاده م یکه به صورت مواز یدیخورش یها سلول. هدف از نصب 2

آن باشد به صورت  دیاز تول شیب نیکه مصرف مشترک یاست. در مواقع نیمصرف مشترک ازیاز ن یبخش

 نیشود. ا یم لبه شبکه منتق زیآن ن دیه تولخواهد شد. اضاف افتیهمزمان مصرف مازاد از شبکه برق در

 خواهد بود. ریپذ دو تعرفه امکان یبا کنتورها ندیفرآ

 لوواتیک 166باالتر از  یها نرخ در پله شیو افزا یو تجار یخانگ یها بودن تعرفه ی. با توجه به پلکان3

. از دیمشترک خواهد گردواحدها منجر به کاهش قابل مالحظه صورتحساب  نیساعت در ماه، استفاده از ا

مولدها  نیو استفاده از ا صبن تیباشند، در اولو یبرخوردار م ییکه از متوسط مصرف باال ینیمشترک نرویا

 زانیشدن نرخ برق به م کیها و نزد ارانهی یقانون هدفمند یاجرا یاست در مراحل بعد یهیباشند. بد یم

 برخوردار خواهد شد یباالتر یاقتصاد هیاز توج ندیفرآ نیا ن،یمشترک ریسا یبرا یواقع
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باشد، نصب و  یمند م عالقه زین ستیز طیبه حفظ مح یکه عالوه بر مسائل اقتصاد ینیمشترک یبرا .1

بعمل  یریجلوگ ستیز طیبه مح ندهیتن مواد آال 9/1 انهیاز انتشار سال یلوواتیک کیهر واحد  یبردار بهره

 خواهد آمد.

ساخت داخل مولد و  رو،یمردم، وزارت ن یبرا یدیشده مولد خورش تمام متی. به منظور کاهش ق5

 از آن را در دستور کار قرار داده است. یبردار نصب و بهره یبرا ازیمورد ن یها مشوق ینیب شیپ

 باشد. یمناسب اریبس نهیگز تواند یبرق م نیروش تام نیبرق، ا یها مناطق دور از شبکه ی. برا3

 نیرا تأم ازیاز برق مورد ن یقادر خواهند بود بخش یدیخورش یرقبه، مولدهامتریحوادث غ طی. در شرا2

 کنند.

با  سهیدر مقا یا قابل مالحظه ییزا پاک، اشتغال یانرژ نیعالوه بر تأم یدیخورش یها سلول. استفاده از 9

اشتغال  یبرا یکشور فرصت مناسب یفعل طیموضوع در شرا نیخواهند داشت که ا یبزرگ حرارت یها روگاهین

 جوانان خواهد بود.

ها  از استان یدر برخ رانیدر مناطق مختلف ا یطیمح طیو شرا دیبا توجه به شدت تابش خورش. 8

به  رویوزارت ن یها یگذار استیدارد که قرار است در س یشتریب هیتوج یدینوع مولد خورش نیاستفاده از ا

 (.است ییاروپا یرهابرابر کشو 3باشد که حدود  یم روز 366 رانیدر ا یآفتاب یآن توجه شود. )متوسط روزها

مؤثر  یدیبرق تول زانیدر م یدیخورش یها نگهداشتن صفحات سلول زیو تم حینحوه نصب صح. 16

 است.

کوچک و در  اسیدر حد مق یجهان یو استانداردها یبا توجه به مشخصات فن یدیخورش نیمولد. 11

بزرگ مقرون به صرفه  اریبس یدیخورش یها روگاهیتفاده از نشود و اس یم یبردار محل مصرف نصب و بهره

 .ستین

 یال 2معادل  یکند و وزن یمتر مربع فضا را اشغال م 3 یال 5حدود  لوواتیک کیدر حد  یها روگاهین. 12

با تعداد واحد  یها منازل ساخته شده در سطح، آپارتمان یدر هرمترمربع خواهند داشت که برا لوگرمیک 16

 قابل اجراست. یاحتکمتر بر
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 هیو سا قیامکان استفاده از آن با چشم انداز مناسب آالچ ،یدیخورش نیمولد نیمناسب ا یبا طراح. 13

 است. غیرهبان کولر و 

 یبردار از جمله نصب و بهره یگرید یها راه حل شتریب یبا تعداد واحدها ییها مجتمع یبرا. 11

تواند راندمان استفاده از  ی( وجود دارد که مCCHPت )همزمان برق و حرارت و برود دیتول یواحدها

برق  نیمتأ یبرا یدیخورش یدرصد برساند. در حال حاضر استفاده از مولدها 86را تا  یلیفس یها سوخت

 .راستیامکانپذ یها براحت مجتمع نیا یو اضطرار یعموم

آن در حالت معمول  است که امکان شکستن یا بگونه یدیخورش یو نحوه ساخت سلولها یطراح. 15

 الزم قابل انجام خواهد بود. داتیکمتر و از لحاظ سرقت تمه

برق نسبت به  یو همزمان با شبکه فعل یکه بصورت مواز یدیمولد خورش نیا یبا توجه به طراح .13

استفاده  ایبرق  نیدر نحوه تأم یتیمحدود ایاختالل  چیکند، ه یاز مصرف مشترک اقدام م یبرق بخش نیتأم

 کند. ینم جادیا ازیمورد ن یز وسائل برقا

که   IEC  32168از جمله  نهیزم نیمعتبر در ا یبه استانداردها شتریمندان جهت اطالعات ب عالقه .12

 کند، مراجعه کنند. یرا به شبکه فراهم م ریپذ دیتجد یالزامات اتصال واحدها

 رویکوچک وزارت ن یدیخورش گاهروینصب ن یبرا یقیو تشو یتیبسته حما نی. با توجه به تدو19

 .دولت به مجلس ارائه کرده است قیخود را از طر شنهادیپ

خود  ینام تیازظرف یبخش دیقادر به تول زیبودن هوا ن یابر طیدر شرا یدیخورش هایروگاهی. ن18

 هستند.

 تیبه ظرف یدیخورش روگاهین کیکه  دهد ینشان م یمنازل مسکون ینصب شده بر رو یها . نمونه26

حدود  یوات لویک کیدر ماه، نمونه  یساعت انرژ لوواتیک 36بان کولر بطور متوسط  هیوات به صورت سا 166

اند.  برق داشته دیلدر ماه تو یساعت انرژ لوواتیک 236 یلوواتیک 1/1ساعت در ماه و نمونه  لوواتیک 196

و منجر به  شده کسر –است انترگر که–مصرف مشترک  یباال هایاز پله یانرژ دیتول زانیم نیمعادل ا

 .[16کاهش صورتحساب برق مشترک خواهد شد]
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جهانیکشورهاگریدیقیتشوهای استیس-۱۱-4

در سطح جهان مطرح است. هاشم  ریدپذیتجد یها یاز انرژ تیموفق در حما یالگو کیعنوان  به آلمان

کرد تا  یزیر ساله برنامه دوره ده کی یبرا آلمان»: کندیم حیتشر گونه نیکشور را ا نیا یتیبرنامه حما یاورع

 یها لیآن پتانس از  درصد برساند. پس 25کشورش را به متوسط  یانرژ دیدر تول ریدپذیسهم منابع تجد

قرار داد که  یبررس را در کشورش مورد یقرار داد و در مرحله دوم سطح فناور یکشورش را مورد بررس

 یاستفاده از انرژ یاصل یکه اجزا یزاتیقدرت و تجه یکیالکتر یورفنا ،یدیخورش یها سلول دیتول یفناور

 یکار را انجام داد و بعداً بر مبنا نیهم ا یباد یانرژ یاست و برا یهستند امروز در چه وضع یدیخورش

 .«را انجام داد ازیموردن یگذار هیسرما زانیم ها نیا

رشد حوزه  وهیرشد و ش زانیآلمان م یتیدر برنامه حما فیشر یاستاد دانشگاه صنعت نیگفته ا به

 یبررس شرفتیدر هر مرحله از پ یصنعت یگذار هیسرما زانیمشخص شده و م قاًیدق ریدپذیتجد یها یانرژ

در : »دیگو یو م تهمهم دانس اریرا بس ریدپذیتجد یانرژ دیدر خر یگذار متینظام ق گاهیجا یشده بود. اورع

بخرند تا  یمتیرا به چه ق یو باد یدیخورش یاسبه کردند که انرژدقت مح به یآن مقطع دولتمردان آلمان

سود  یلیبرق فس دکنندگانیاز تول شیب یمقدار و کم کیبه  ریدپذیتجد یهر دو نوع انرژ دکنندگانیتول

 «کنند.

 یپس از مدت جهیشود که درنت ادیز دیرشد کرده و تول یکار موجب شد که فناور نیمعتقد است ا یو

 یتناسب کاهش داد. به گفته اورع را به یهر دو نوع انرژ دیخر متیسال بعد ق جهیآمد درنت نییاتولد پ نهیهز

گرفت  شیرا در پ گرید یاستیگرفته شد؛ اما انگلستان در ابتدا س شیدر پ زین کایبود که در آمر یاستیس نیا

 یلیبرق فس دیتول زانیهر م یمجبور شدند به ازا یلیفس یانرژ دکنندگانیکه بر اساس قانون تول صورت نیبد

حوزه  نیدر ا دیمف ریغ یها یموجب رواج دالل استیس نیکنند که ا دیتول ریدپذیتجد یانرژ زیرا ن یدرصد

نتوانست به توسعه موردنظر  تاًیرواج گرفت که نها ریدپذیتجد یرژان دیاسناد مرتبط با تول دوفروشیشد و خر

روش خود را اصالح کرد که  زیکشور ن نیا یس از مدتپ بیترت نی. بدانجامدیحوزه ب نیدولت در ا

 [.11] به همراه آورد شیرا برا ریاخ یها سال یها شرفتیپ

بود که ژاپن بعد از  یا سخاوتمندانه یحیترج یها ژاپن، تعرفه دیتول تیدو برابر شدن ظرف  یاصل لیدل

در نظر گرفت.  یدیبرق خورش یرانو ب یها یتوسعه انرژ جیترو یبرا 2611در سال  مایفوکوش یفاجعه اتم
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به  ینیمع یدوره زمان یبرارا  یشدندیمعنا هستند که دولت برق حاصل از منابع تجد نیها به ا تعرفه نیا

 فروشند. یکند و آنها برق خود را به شبکه برق م یم یداریکنندگان خر دیثابت از تول یمتیق

 یمرکز یها روگاهیتر از احداث ن ارزان ییروستا یها بام خانه بر پشت کیفوتوولتائ یها هند نصب سلول در

تر است. به  ارزان یزلید یها ژنراتور یدیها از برق تول سلول نیشود و برق حاصل از ا یو شبکه برق تمام م

کنند،  یم یاز اندازه ته شیرا ب ینیرزمیز یها آبخوان وستهیپ یو برق یزلید یکه موتورها یعالوه در کشور

 یا قطره یاریدولت اگر کشاورزان از آب دیباشد. بر اساس برنامه جد یتواند راه حل یم یدیخورش یروین

برد سه جانبه  کی نیکند. ا یم یکمک مال یدیخورش یها موتور چاه دیخر یدولت به آنها برا ،استفاده کنند

 یلیفس یها مصرف سوخت ابد،ین که عملکرد محصوالت کاهش یشود بدون ا یاست: مصرف آب کم م

 ییجو دالر صرفه اردیلیم 3و برق ساالنه  زلید یها ارانهیدر  ییجو و دولت هم به علت صرفه ابدی یکاهش م

 کند. یم

 1966 بیقر یالدیم 2613کشور در سال  نیجهش آغاز کرده است. ا یدیخورش یروین زین کایآمر در

هزار مگاوات  12به  شیصد افزادر 35آن با  تیخود افزود و مجموع ظرف یدیخورش یانرژ تیمگاوات بر ظرف

)که در  یدیخورشبرق  دیتول نهیبه کاهش مداوم هز توانیرشد شد م نیکه موجب ا ی. از جمله عواملدیرس

برق  نیتام یها بر الزام شرکت یدستورالعمل دولت، مبن تی(، رعاافتیدرصد کاهش 15حدودا  2613سال 

برق  ساتیکردن اجاره دادن تاس دایپ تیها، و محبوب تشرک نیبه مردم، از طرف ا یشدندیبه فروش برق تجد

 ها اشاره کرد. به خانه یدیخورش

که اکنون  ،استیاسترال دیافزا یخود م کیفوتوولتائ تیبر ظرف وستهیکه پ یکشور سوزان از آفتاب گرید

 قیبرق خود را از طر یکیکشور از هر هفت خانه  نیکند. در ا یم دیتول یدیمگاوات برق خورش 3366

 [.12کند ] یم نیها تام نصب شده بر بام خانه کیفوتوولتائ یها سلول
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دوازدهمفصل .12

ای یرهمواقعجزیبرایاحتمالیشبکهازنظرمانورهایتوضعیبررس
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مقدمه-۱2-۱

در این فصل روند ارائه شده در این پروژه برای نیل از شبکه متصل به باالدست به شبکه منفصل که 

 شود.  وانایی تغذیه بارهای حساس را دارد، شرح داده میت

سازی شده ارائه  سازی پیاده شود و در انتها شبیه در ابتدا روند و منطق روش ارائه شده بسط داده می

 شود.  می

قطعشبکهتوزیعازشبکهباالدست-۱2-2

 :شوند دالیل قطع شدن شبکه توزیع از شبکه باالدست به دو دسته تقسیم می

 الف( جزیره شدن غیرعمدی

 ب( جزیره شدن عمدی

 شوند. تری شرح داده می در ادامه این دو بخش به صورت مفصل

جزیرهشدنغیرعمدی-۱2-2-۱

دهد. زمانی که بخشی از  ریزی قبلی رخ می ای شدن به صورت ناخواسته و بدون برنامه این نوع جزیره

ایزوله گردد ولی همچنان توسط منابع تولید پراکنده، برقدار شبکه توزیع، از نظر الکتریکی از مابقی شبکه 

ای شدن غیرعمدی متفاوت است. اهم این دالیل  ای رخ داده است. دلیل جزیره باقی بماند، حالت جزیره

 عبارتند از:

 خطای زمین فیدر باالدست -

 عملکرد اشتباه کلید فیدر -

 های ولتاژی و فرکانسی تشخیص اشتباه رله -

ی مجموع تولید توان منابع تولید پراکنده و شبکه اصلی، با میزان مصرف بارها یکسان در شرایط عاد

[. ممکن است که 13شود ] است. هرگونه اختالفی در این میزان توان اکتیو منجر به انحرافات فرکانسی می

لید جزیره بخشی از شبکه که در آن تعادل توان تولیدی و مصرفی برقرار است، به دلیل عملکرد ناگهانی ک
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ای، پرسنل تعمیر و نگهداری، از برقدار بودن شبکه اطالعی ندارند و در نتیجه خطر  شود. در این چنین جزیره

ای به شبکه اصلی، این احتمال وجود  کند. از طرف دیگر در صورت وصل مجدد بخش جزیره آنها را تهدید می

ی زیادی  که اصلی عالوه بر اینکه جریان اولیهدارد که به دلیل سنکرون نبودن منبع تولید پراکنده با شب

ای کشیده شود، به منابع تولید پراکنده نیز آسیب وارد شود.  توسط بخش جزیره

جزیرهشدنعمدی-۱2-2-2

ریزی،  ای شدن عمدی آن است که بخشی از شبکه بنا به دلیل مشخصی و براساس برنامه منظور از جزیره

اموشی رخ دهد، ممکن است که منابع تولید پراکنده نسبت به یکدیگر از شبکه اصلی جدا شود. وقتی خ

خاصیت سنکرون بودن را از دست دهند.  در نتیجه الزم است که جزایر مشخصی به وجود آید که از طرفی 

در هر جزیره منابع تولید پراکنده هماهنگ با یکدیگر قرار گیرند و از طرف دیگر میزان تولید و مصرف توان 

 دهی این جزایر را برعهده دارند.  ی شکل یگر برابر باشند. کلیدهای قدرت در این حالت، وظیفهبا یکد

ایجزیره-۱2-3

در یک شبکه توزیع، زمانی که شبکه باالدست، به هر دلیلی قطع گردد؛ منابع تولید پراکنده به تغذیه 

گیرد،  مانی که یک جزیره شکل میشود. ز نامیده می« ای شدن جزیره»دهند. این پدیده  بارها ادامه می

بایست این وظیفه را  شود، بلکه منابع تولید پراکنده می فرکانس و ولتاژ به کمک شبکه باالدست کنترل نمی

شود که تجهیزات الکتریکی آسیب  ای موجب می برعهده بگیرند. اتصال منابع تولید پراکنده، در حالت جزیره

های  و نگهداری خطراتی به وجود آید. برای جلوگیری از این امر، الگوریتم ببیند و یا اینکه برای پرسنل تعمیر

ای شدن سیستم توزیع را تشخیص دهند و منبع تولید پراکنده را  کنترلی بسیاری ارائه شده است که جزیره

 قطع کنند. 

آن بهره برد. اما  اررگذیفراوان و تأث یایاز مزا توانیقدرت م هایستمیپراکنده در س داتیبا استفاده از تول

شدن و  ایرهیآمدن حالت جز دیشود. پد دهیشیاند یریتدب زیآن ن برداریو معضالت بهره بیمعا یبرا دیبا

 قاتیموضوع، تحق نیا تیاهم لی. بدلباشدیمشکالت م نیاز ا یکیحالت،  نیپراکنده در ا داتیعملکرد تول

برخورد با آن صورت گرفته  هایوقع آن و روشبم صیتشخ ده،یپد نیشناخت ا یبرا ایو گسترده عیوس

 است. 
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 شدنای رهیجزفیتعر-۱2-3-۱

اند،  از شبکه جدا شده کهیپراکنده درحال دیچند تول ای کیاست که در آن  ای دهیشدن پد ای رهیجز

ناخواسته  ایشده( و  یزری بطور خواسته )برنامه تواند یحالت که م نی. اکنند یم هیاز بار شبکه را تغذ یقسمت

زمان ممکن  نتری عیدر سر دیبا لیدل نی. به همباشد یم یاثرات نامطلوب یدر اکثر مواقع دارا وندد،یبوقوع بپ

 حیصح تیوضع رییجهت تغ یشود و فرصت کاف یریداده شود تا از اثرات نامطلوب آن جلوگ صیتشخ

از آثار نامطلوب  یبرخبه  ی[. در بخش بعد11پراکنده وجود داشته باشد ] دیتول یکنترل ستمیس

 شدن اشاره شده است.یا رهیجز

 شدنای رهیاثراتجز-۱2-3-2

که  باشد یم یاثرات نامطلوب یشدن دارا ای رهیجز دهیاشاره شد، پد زیکه در بخش قبل ن همانطور

نع داده و ما صیمطمئن وقوع آن را تشخ های که با روش دارد یپراکنده را بر آن م داتتولی برداران بهره

 :شود یم ریشدن باعث بروز مشکالت ز ای رهیجز دهپدی. شوند ها آن ای رهیعملکرد جز

پراکنده به شبکه. در حالت اتصال  دیعدم اتصال تول لیبدل یمصرف یعدم ثبات ولتاژ و فرکانس بارها -

. لذا با جدا شدن شودیم لیتحم یمصرف یپراکنده به شبکه، ولتاژ و فرکانس آن به بارها دیتول

پراکنده و مخصوصا  دیمتصل به تول یبه بارها دنیرس بیپراکنده از شبکه قدرت، احتمال آس دیولت

 .باشدیم ادیز اریحساس  بس یبارها

در  عیتوز هایپراکنده. شبکه دیمربوط به تول گریعوامل د ای بردارانبهره یبرا یخطرات جان جادیا -

 نی. به همشدندیم برداریبهره هیتغذ کسویبصورت پراکنده معموال  داتیزمان قبل از استفاده از تول

از  رکاریو تعم دهمربوطه از مدار خارج ش دریشبکه، ف راتیبه تعم ازین ایبه محض وقوع خطا  لیدل

 داتی. اما در حال حاضر و با توجه به استفاده از تولکردیحاصل م نانیاطم دریبودن ف برقیب

 یخطر برا جادیامر باعث ا نیو ا شوندیم برداریبهره هیتغذبصورت دوسو  عیتوز هایپراکنده، شبکه

 .شودیعوامل مربوطه م

 .باشدیشدن م ایرهیجز دهیاز پد یاز مشکالت ناش گرید یکیتوان  تیفیمشکالت مربوط به حوزه ک -

 رای. زباشدیشدن م ایرهینامطلوب جز راتیموارد تأث گریپراکنده از د داتیتول دنید بیاحتمال آس -

و  باشدیم ونیزاسیبه سنکرون ازیآن ن یاتصال دوباره یپراکنده از شبکه، برا دید از جدا شدن تولبع
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دارد که باعث  جودپراکنده و دیشبکه به تول یاز سو انیجر قیامکان تزر فتدیامر اتفاق ن نیاگر ا

 .شودیپراکنده م دیتول دنید بیآس

 دیپراکنده از آن با دین شبکه باالدست و جدا شدن تولتوجه به موارد ذکر شده در باال، از دست رفت با

پراکنده  دیجدا شدن تول یزمان برا هیحداکثر دو ثان IEEE 1512داده شود. در استاندارد  صیتشخ عایسر

و به موقع  عیص سریتشخ لیدل نی[. به هم15شدن در نظر گرفته شده است ] ایرهیبعد از حالت جز

 . باشدیم اریبس تیاهم یشدن دارا ایرهیجز

 ایارائهشدهالگوریتمتشخیصجزیره-۱2-4

ای و جدا شدن تولید پراکنده و بار متصل به آن از شبکه، تغییراتی معموال در اثر پدید آمدن حالت جزیره

های ولتاژی و فرکانسی قابل شود که با استفاده از رلهی توان مشاهده میدر ولتاژ و فرکانس این جزیره

 باشند.  تشخیص می

شود. ها پرداخته میبندی آنای شدن و دستههای تشخیص جزیرهدر این بخش به معرفی برخی از روش

-های محلی و کنترل از راه دور تقسیمای شدن به روشهای تشخیص جزیرهبندی کلی، روشدر یک دسته

سمت تولید پراکنده استوار  گیری پارامترهای الکتریکی درهای محلی بر پایه اندازهشوند. روشبندی می

محلی نیز به دو نوع  هایشوند. روشکنترل از راه دور، در سمت شبکه اجرا می هایاست. در حالیکه روش

های آن توضیحاتی ارائه ها و نمونهشود. در ادامه در مورد هر یک از این روشپسیو و اکتیو تقسیم می

 شود.  می

رهایکنترلازراهدوروش-۱2-3-۱

باشند. این اطالعات در سمت ها بر مبنای ارتباط مخابراتی و تبادل اطالعات استوار میاین دسته از روش

ی زیر تقسیم  ها خود به دو دسته شود. این روشآید و برای تولید پراکنده ارسال میشبکه بدست می

 .شوند می

از متغیرهای حالت سیستم قدرت، گیری تعدادی  در این روش به کمک اندازه: پایش حالت سیستمالف( 

شود. این روش به طور کلی به صورت مکمل سیستم اسکادا  وضعیت آن براساس مدل ساخته شده، پایش می

گیری و پایش پارامترهای کل شبکه همانند ولتاژ  ای شدن به کمک اندازه جزیره ،کند. در این روش عمل می

ای شده، قابل پایش باشد، این روش قادر  ی جزیره ناحیه شود. اگر پارامتری از تخمین زده می ،و فرکانس
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است که آن را تشخیص دهد. این روش بسیار به این نکته وابسته است که سیستم قدرت دارای تعداد کافی 

سازی این روش گران است زیرا که هر اینورتر در این  ی پیاده گیری و ابزار کنترل باشد. هزینه ابزار اندازه

سازی، این روش زیاد  ی باالی پیاده گیری مجزا دارد. به دلیل هزینه یک تجهیز ارتباطی و اندازهروش نیاز به 

 مورد استقبال قرار نگرفته است. 

است. در این روش از خطوط  1های خطوط انتقالیک نمونه از این روش، روش ارتباط با استفاده از حامل

ای بودن تولیدات پراکنده استفاده ات تشخیص جزیرهانتقال به عنوان حامل سیگنال برای ارسال اطالع

های اطالعات باید کند و به همین دلیل سیگنالگذر عمل میشود. سیستم قدرت همانند یک فیلتر پایین می

های قدرت مانند در فرکانسی زیر یا نزدیک فرکانس پایه سیستم به نحوی ارسال گردند که با بقیه حامل

 اتوماتیک تداخل نکند.  گیرهایزهاطالعات اندا

باشند تا در صورت عملکرد نرمال گر سیگنال مجهز میهر یک از تولیدات پراکنده به حسدر این روش 

شبکه، سیگنال ارسالی توسط تولید پراکنده دریافت شود و به شبکه متصل بماند. در صورت قطع سیگنال به 

شود. این روش در کنترل و قابلیت بکه جدا میای شدن، تولید پراکنده از شهر شکل و به دلیل جزیره

سازی بسیار باشد و بیشتر در فیدرهای شعاعی کاربرد دارد. اما این روش از لحاظ پیادهاطمینان ساده می

 .باشدگران و پر هزینه می

توانند یک  هایی که می حالت کلیدها و بازبست ،در این حالت سیستم اسکادا: پایش حالت کلیدب( 

و  DGکند. البته این روش موجب افزایش ارتباط میان واحدهای  ای کنند، پایش می توزیع را جزیرهسیستم 

بردار  و هم بهره DGی هم واحدهای  شود که این امر به نوبه خود موجب افزایش هزینه بردار شبکه می بهره

شود. این سیستم  ه میگردد. در این روش از سیستمی به نام تشخیص انتقال سیگنال قطع استفاد شبکه می

شوند، متصل است و در صورت تشخیص یک قطعی  می DGای شدن  به تمامی کلیدهایی که موجب جزیره

 گیرد که چه کلیدی قطع شود و چه کلیدی به کار خود ادامه دهد.  در پست توزیع، این سیستم تصمیم می

                                                 

 

1  Power Line Carrier Communications 
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اساس مانیتورینگ دائم تمام است. این روش بر  1یک نمونه از این روش، روش انتقال سیگنال قطع

ها با کنترل کننده تولید ای کردن تولیدات پراکنده را دارند و ارتباط آنکلیدهای قدرتی که قابلیت جزیره

باشد. در این روش، هنگام تشخیص قطعی در یک پست و پس از می 2پراکنده یا کنترلر مرکزی پست

گردد. این پراکنده داخل محدوده جزیره ارسال می شناسایی منطقه دقیق آن، سیگنال مناسب به تولیدات

 باشد. ای میها جهت تشخیص حالت جزیرهسازی صحیح آن، یکی از مؤثرترین روشروش به شرط پیاده

هایمحلیروش-۱2-3-2

ها براساس  شوند. این روش ای استفاده می های محلی به صورت گسترده برای تشخیص حالت جزیره روش

اند. پارامترهایی همچون ولتاژ، فرکانس، جریان و  بنا شده DGهای پارامترهای سیستم در محل  گیری اندازه

ی پسیو، اکتیو و  های این دسته به سه دسته شوند. روش گیری می ها اندازه اغتشاش هارمونیکی در این روش

 شوند. بندی می ترکیبی تقسیم

هایپسیوروش-۱2-3-2-۱

کنند ای تغییر مینمودن پارامترهای شبکه که معموال در حالت جزیره ها بر اساس مشاهدهاین روش

ای شدن ی تعیین شده باشد، حالت جزیرهی آستانهنماید. اگر این تغییرات خارج از محدودهعمل می

سازی آن باشد اما پیادههای پسیو دارای ناحیه غیر قابل تشخیص بزرگ میشود. روشتشخیص داده می

های پسیو پیشنهاد شده ی این بخش برخی از روشباشد. در ادامهی اجرای آن پایین میساده و هزینه

 .شوندمعرفی می

های موجود جهت تشخیص حالت ترین روشاین روش یکی از ساده: 1/فرکانسی3روش ولتاژیالف( 

د، از ترکیب این دو باشد. در مواقعی که توان خروجی تولید پراکنده با توان بار برابر باشای شدن میجزیره

                                                 

 

1  Transfer Trip 

- 2 SCADA 

- 3  Over / Under Voltage 

- 4  Over / Under Frequency 
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بعنوان تفاوت توان تولیدی تولید پراکنده و بار مصرفی و قرار دادن آن  ΔPشود. با تعریف روش استفاده می

 را محاسبه نمود.  ΔPتوان تغییرات توان ناشی از در معادله نوسان، می

کی آلودگی جریان تولیدی توسط اینورتر دارای اند: های شناسایی بر مبنای هارمونیکروشب( 

چنانچه اینورتر به شبکه متصل باشد، امپدانس اندک شبکه باعث تولید هارمونیک ولتاژ  .هارمونیکی است

هارمونیک ولتاژ  ،اگر اینورتر از شبکه جدا شود، با افزایش امپدانس دیده شده توسط اینورتر .کمی خواهد شد

ویژگی مهمی که  .ای اینورتر باشدکرد جزیرهتواند مبنای تشخیص عملاین پدیده می .نیز باال خواهد رفت

کند این است که در این روش در حالت های پسیو معرفی شده تاکنون متمایز میاین روش را از سایر روش

تواند به صفر میل کند. زیرا این روش وابسته به مقدار اختالف توان تئوری ناحیه غیر قابل تشخیص می

ارمونیک به ظاهر از مبنای نظری و توانایی خوبی برخوردار است اما نکاتی باشد. هرچند روش شناسایی ه نمی

اولین مشکل این روش تعیین آستانه مناسبی است  .توان درباره مشکالت عملکرد آن مطرح نمودرا نیز می

معموال انتخاب چنین  .که قدرت تشخیص خوب و تمایز مناسب با اختالالت ناشی از شبکه را داشته باشد

ای دارای امپدانس هارمونیکی کوچکی باشد، بعالوه چنانچه بار جزیره .پذیر نیستای به سادگی امکاننهآستا

 .هارمونیک ولتاژ دیده شده نیز ناچیز خواهد بود و روش قادر به تشخیص نخواهد بود

س هایی تولید کنند که امپدانحالت دیگر آن است که بارهای الکترونیک قدرت در شبکه، هارمونیک

آلودگی  .این پدیده نیز به سادگی سیستم را گمراه خواهد نمود .ها زیاد باشدشبکه در آن هامونیک

های گذرای ولتاژ نظیر کلیدزنی خازنی نیز ممکن است سیستم را دچار اشتباه هارمونیکی ناشی از حالت

 .یکی آنها شده استعالوه بر آن، پیشرفت تکنولوژی ساخت اینورترها موجب کاهش آلودگی هارمون .کند

از  1کایآقای  2613مجموعه عوامل فوق باعث شده که این روش بصورت تجاری به کار گرفته نشود. در سال 

[. ایشان در مقاله خود 13ای منابع تولید پراکنده استفاده کرده است ] این منطق برای تشخیص حالت جزیره

فرکانس و با استفاده از تخمین امپدانس سه فاز  اعالم کردند که به کمک تزریق جریان هارمونیکی در دو

[ بیان شده است 13ای شدن را با دقت باالیی دارد. در ] اند که توانایی تشخیص جزیره شبکه، روشی ارائه داده

که به این دلیل از تزریق جریان هارمونیکی در دو فرکانس استفاده شده است که در صورت استفاده از یک 

 شد.  نامتعادلی سیستم سه فاز روش غیرقابل اطمینان میفرکانس، در مواقع 
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-اندازه ولتاژ فرکانس تغییرات نرخ اگر روش این در: (ROCOF) 1روش بررسی نرخ تغییرات فرکانسج( 

 شود، بیشتر شده تنظیم تأخیر زمان از نیز آن زمان و نماید تجاوز شده تعیین آستانه حد از شده گیری

 نمود استفاده فرکانسی و ولتاژی روش کنار در توان می روش این از شود.می هداد تشخیص ایجزیره حالت

[12].  

تعریف  dP/dtنرخ تغییرات توان خروجی که : (ROCOP) 2وش بررسی نرخ تغییرات توان خروجید( ر

د ای، تولیباشد. زیرا در شرایط جزیرهای شدن میشود، در حالت اتصال به شبکه کمتر از شرایط جزیرهمی

 [.19شود که بارها متعادل باشند ]باشد. مشکل این روش زمانی پدیدار میپراکنده تنها تولید کننده توان می

نرخ تغییرات فرکانس به تغییرات توان که : (ROCOFOP) 3روش نرخ تغییرات فرکانس نسبت به توانه( 

ولی در حالت اتصال به شبکه در  باشدتر از نرخ تغییرات فرکانس میشود، دقیقنمایش داده می df/dpبا 

دهد. به همین دلیل روش نشان می ROCOFبرابر تغییرات ناگهانی بار حساسیت کمتری نسبت به روش 

از این روش  2661در سال  4پای باشد. آقایشود و دارای اشتباهات کمتری میتری محسوب میمطمئن

بیان شده است که برای تشخیص حالت [ 18ای استفاده کرده است. در ] برای تشخیص حالت جزیره

شود. سپس تعداد دفعاتی که این اندازه از یک مقدار آستانه  محاسبه می df/dpای در ابتدا نسبت  جزیره

شود. در صورتی که این تعداد دفعات از یک حدی افزایش پیدا کند، حالت  بیشتر باشد، اندازه گرفته می

 شود.  ای تشخیص داده می جزیره

این روش اختالف فاز بین ولتاژ ترمینال و جریان خروجی اینورتر پایش  در: رش فاز ولتاژروش پو( 

شوند. این روش به  ای رخ دهد، اینورتر و بار محلی از شبکه اصلی جدا می [. اگر حالت جزیره26شود ] می

این روش از نظر  ای را به کمک آن تشخیص دهد. گردد تا حالت جزیره دنبال تغییرات سریع در زاویه فاز می

PLLسازی بسیار ساده است زیرا که تنها نیاز دارد که  پیاده
بردار شبکه همزمان شود. این  مربوطه با بهره 5

سازد که اختالف زاویه از یک حد مشخص تجاوز کند. این روش بر  روش تنها در زمانی اینورتر را غیرفعال می

                                                 

 

- 1  Rate of Change of Frequency 

- 2  Rate of Change of Output Power 

3  Rate of Change of Frequency Over Power 

4 Pai 

5 Phase Locked Loop 
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سازی دارد  های چنداینورتری قابلیت پیاده ین در سیستمگذارد و همچن روی کیفیت توان اینورتر اثری نمی

با میزان توان مصرفی بار محلی  DGی ضعف اصلی این روش زمانی است که میزان توان تولیدی  [. نقطه21]

ی غیرقابل  های حفاظتی پسیو شرح داده شده دارای ناحیه یکسان است. البته این روش نسبت به روش

 که این روش تنها به ضریب توان وابسته است. تشخیص کوچکتری است، زیرا 

هایاکتیوروش-۱2-3-2-2

باشد. برای رفع این های پسیو، دارا بودن ناحیه غیر قابل تشخیص بزرگ میمهمترین مشکل روش

ها مبتنی بر تزریق عمدی اغتشاشاتی از طرف تولید اند. این روشهای اکتیو پیشنهاد شدهمشکل، روش

 کند:های زیر را دنبال میباشد که یکی از هدفشبکه می پراکنده به سمت

2به اندازه کافی برای فعال نمودن   1لغزش فرکانس -
OUF  

OUV  به اندازه کافی برای فعال نمودن  3لغزش ولتاژ -
1 

 ایگیری امپدانس و در نتیجه تشخیص حالت جزیرهاندازه -

پاسخ این اغتشاشات بر روی پارامترهای در حالت اتصال به شبکه بدلیل تحمیل ولتاژ و فرکانس،  

گردد. البته این تر می ای شدن، پاسخ اغتشاشات مشخصباشد اما در شرایط جزیرهالکتریکی ناچیز می

ی این وضعیت ای شدن مشخص کنندهای ایجاد شوند که پاسخ آن در شرایط جزیرهاغتشاشات باید بگونه

هایی از قبیل فرکانس و دامنه ولتاژ، فرکانس و دامنه جریان، توان باشد. پاسخ اغتشاشات وارد شده در پارامتر

 شود. خروجی یا زاویه فاز خروجی تولید پراکنده مشاهده می

باشد. اما از طرفی ها نسبت به روش پسیو، ناچیز بودن ناحیه غیر قابل تشخیص آن میمزیت این روش

ان را در پی دارد. در ادامه به معرفی برخی از این بدلیل تزریق مداوم اغتشاش به شبکه، مشکالت کیفیت تو

 شود.ها اشاره میروش

                                                 

 

1 Frequency Drift 

2 Over under Frequency 

3  Voltage Drift 

4 Over under Voltage 
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این روش بر پایه تغییرات امپدانس دیده شده از سمت تولید : (IM) 1گیری امپدانسروش اندازهالف( 

باشد. بطور کلی، بعد از اینکه تولید پراکنده به حالت ای میپراکنده در زمان پدید آمدن شرایط جزیره

گیری امپدانس در این روش وجود کند. دو نوع روش برای اندازهای درآمد، امپدانس افزایش پیدا مییرهجز

[. یکی از دالیل مورد استقبال قرار گرفتن این روش آن است 22دارد: روش مستقیم و روش غیر مستقیم ]

تشخیصی نیست و در ی غیرقابل  که ادعا شده است در حالت تک اینورتری این روش دارای هیچ ناحیه

[ 23] 2663در سال  2راپای شدن را تشخیص دهد ولی آقای  تواند حالت جزیره حقیقت به صورت کامل می

3موازی با RLCبیان کرده است که برخالف ادعای مطرح شده در اکثر مقاالت، این روش در حالت بارهای 
 

Qی غیرقابل تشخیص کوچکی است. باال دارای ناحیه 

در این روش، یک فیدبک مثبت برای ناپایدار نمودن : (SMS) 1فرکانس مد لغزش روش شیفت ب(

اگر شبکه  .در این روش زاویه فاز اینورتر تابعی از فرکانس است .شوداضافه می PCCاینورتر، به فاز ولتاژ در 

ن فیدبک ای .شوددچار اغتشاش شده و باعث افزایش بیشتر فاز اینورتر می PCCقطع شود، فرکانس ولتاژ 

 .نمایدعبور می  OUFمثبت باعث تشدید ناپایداری فرکانس شده و در نهایت فرکانس از حد مجاز 

باشد که ناحیه غیر قابل تشخیص را ای شدن میهای تشخیص جزیرهاین روش یکی از کارآمدترین روش

ای  حالت جزیرهاز این روش برای تشخیص  لیوآقای  2668دهد. در سال تا حد بسیار زیادی کاهش می

ارائه شده  IM-SMSی  بهبود یافته است و روش بهبود یافته SMS[ روش 21[. در ]21استفاده کرده است ]

تر است و همچنین در تحریک  سازی ساده مقاله بیان شده است که روش ارائه شده از نظر پیاده ایناست. در

 کند.  ای بهتر عمل می سیستم تشخیص جزیره
ها با ایجاد اختاللی نظیر فیدبک مثبت در مرجع این روش: (AFD) 5کانس اکتیوروش انحراف فرج( 

تا زمانی که شبکه متصل است، واضح است که فرکانس تغییر  .شوندفرکانس باعث انحراف فرکانس می

                                                 

 

1 Impedance Measurement 

2 Ropp 

3 Quality Factor 

1Slip-Mode Frequency Shift 

5Active Frequency Drift 
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ولی پس از قطع شبکه اختالل ایجاد شده باعث لغزش فرکانس شده و باعث عبور آن از ناحیه  .نخواهد نمود

 خواهد شد.  OUFحفاظت  مجاز

شود، به سادگی در اینورترهایی که از کنترل نیز شناخته می 1که با نام بایاس فرکانس AFDروش 

کاری اندک در این روش با دست .سازی است کنند، قابل پیادههای میکروپروسسوری استفاده میکننده

ر جهت افزایش و یا کاهش نسبت به جریان خروجی اینورتر اندکی انحراف در فرکانس جریان تولیدی د

 . [25] شودفرکانس ولتاژ سیکل قبل اعمال می
شود،  نیز شناخته می 3با فیدبک مثبت AFDاین روش که با نام : (SFS) 2روش انتقال فرکانس سندیاد( 

این روش توسط آقای  .شوداست و در آن از فیدبک مثبت روی مرجع ولتاژ استفاده می AFDتعمیم یافته 

است. در  شدهارائه  AFDاصالح برخی مشکالت روش  اساین روش براسارائه شد.  1111در سال اپر

شود که اینورتر برای افزایش آن تالش کند ولی حالت متصل به شبکه، تغییرات کوچک فرکانس باعث می

اینورتر هرگونه ولی پس از قطع شدن شبکه  .شودوجود شبکه مانع از افزایش بیش از اندازه این تغییرات می

 .خواهد شد OUFاغتشاش کوچک در مقدار فرکانس را تشدید خواهد نمود و باعث فعال شدن حفاظت 

ها با اعمال فیدبک مثبت جریان یا توان راکتیو این خانواده از روش: (SVS) 1روش انتقال ولتاژ سندیاه( 

گنال اختاللی قادر به لغزش واضح است که در حضور شبکه سی .شوندمی OUVباعث فعال شدن حفاظت 

  .ولتاژ نخواهد بود

بنابراین در  .شوددر این روش از اندازه ولتاژ به عنوان فیدبک مثبت روی مرجع جریان استفاده می

دهد و توان کمتری به شبکه افت نماید، اینورتر جریان خود را کاهش می  PCCصورتی که اندازه ولتاژ 

 PCCاین کاهش توان اینورتر تاثیر چندانی روی ولتاژ  ،ه وصل باشددر صورتی که شبک .کندتزریق می

ولی در صورتی که شبکه قطع شده باشد، کم شدن توان اینورتر باعث افت بیشتر ولتاژ شده و  .نخواهد داشت

باید توجه نمود که در این روش هم امکان  .فعال شود OUVکند که حفاظت این افت تا جایی ادامه پیدا می

                                                 

 

1Frequency Bias 

2Sandia Frequency Shift 

3Active Frequency Drift with Positive Feedback 

- 1  Sandia Voltage Shift 
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ولی در عمل به دلیل اینکه کاهش  .وجود دارد OUVش و هم امکان کاهش ولتاژ برای فعال نمودن افزای

ی مروری  در مقاله یوآقای  2616شود. در سال ولتاژ خطر کمتری برای بارها دارد از کاهش ولتاژ استفاده می

 [. 23که ارائه داد به این روش اشاره کرد ]

های جریان به شبکه و ن روش با استفاده از اعمال هارمونیکدر ای: (CI) 1روش تزریق جریانو( 

برای نمونه با  .شودها امپدانس شبکه تخمین زده میگیری ولتاژ تولیدی توسط این هارمونیک اندازه

یابی قابل محاسبه هرتز با درون 54هرتز، امپدانس در  44و 44گیری امپدانس شبکه در دو فرکانس  اندازه

 444و  444های باالتر نظیر توان از فرکانسن روش برای کم کردن اختالل در شبکه می[. در ای22است ]

یابی ولی دقت آن از درون .[29یابی استخراج نمود ]هرتز را با برون 51هرتز استفاده نموده و امپدانس در 

د دارد آسان است استفاده از این روش در مواردی که تنها یک اینورتر در زیر شبکه وجو .کمتر خواهد بود

 .امکان اشتباه در آن باال است، نیک قدرت در زیر شبکه بیشتر باشدولی در صورتی که تعداد عناصر الکترو

 هایترکیبیروش-۱2-3-2-3

ای توسط روش  های پسیو و اکتیو هستند. زمانی که حالت جزیره ترکیبی از روش ،ها این دسته از روش

های ترکیبی که در آن از  شود. برخی از روش سازی می اکتیو پیاده پسیو تشخیص داده شد، روش تشخیص

 اند. در ادامه شرح داده شده ،ابزار هوش مصنوعی استفاده نشده است

در این روش از میانگین تغییرات ولتاژ )روش پسیو( و : روش برمبنای شیفت ولتاژ و توان حقیقیالف( 

های اکتیو و پسیو استفاده شده است  های روش حدودیتشیفت توان حقیقی )روش اکتیو( برای غلبه بر م

کنند،  که با ضریب توان یک کار می DGای را در حالت چند  [. این روش قادر است که حالت جزیره28]

 تشخیص دهد. 

ای  شود که روش پسیو نتواند به طور کامل حالت جزیره در این روش شیفت توان حقیقی زمانی پیاده می

ای  وش شیفت توان حقیقی اغتشاشات تزریقی را حذف میکند تا تشخیص حالت جزیرهرا تشخیص دهد. ر

 بهتر صورت گیرد. 

                                                 

 

- 1  Current Injection 
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 (dV/dt)نشان داده شده است، در ابتدا و به صورت مداوم میزان تغییرات ولتاژ  روندنماهمانطور که در 

د. زمانی که تغییرات صفر گرد شود و محاسبه می ی تناوب تکرار می شود. این مقدار برای هر دوره سنجیده می

شود. زمانی که این مقدار از یک حد پایین، بیشتر  محاسبه می(Av5)نباشد، مقدار متوسط نرخ تغییر ولتاژ 

با یک حد باال مقایسه  Av5باشد، این احتمال وجود دارد که سیستم جزیره شده باشد. در این شرایط مقدار 

ای شده است. اما اگر از حد باال کمتر باشد،  شد؛ سیستم جزیرهشود، در صورتی که از حد باال بیشتر با می

مابین  Av5بایست روش دیگری به نام شیفت توان حقیقی اجرا شود. در حقیقیت در صورتی که مقدار  می

توان تصمیم  ای شدن وجود دارد ولی به صورت قطعی نمی دو حد باال و پایین قرار گیرد، احتمال جزیره

 1ماهاتشود. این روش توسط آقای  نظور از روش دوم که روش اکتیوی است، استفاده میگرفت. برای این م

 رائه شده است. [ ا28] 2668در سال 

این روش برمبنای روش تزریق نوسان ولتاژ است که به کمک یک بار : وش تزریق نوسان ولتاژب( ر

های مقیاس DGای برای  جزیرهتشخیص  (CF)[. ضریب همبستگی 36شود ] سازی می پیاده ،امپدانس باال

ای شامل روش پسیو )نرخ تغییرات  ارائه شده است. روش دو مرحله (کیلووات 1کوچک )معموال کمتر از 

های  است. این روش از تکنیک (CF)و روش اکتیو  (ROCOV)به نرخ تغییرات ولتاژ  (ROCOF)فرکانس 

کند تا بتواند به  استفاده می CFو  ROCOF ،ROCOVی  پردازش سیگنال دیجیتال به منظور محاسبه

 ای را تشخیص دهد.  تری حالت جزیره صورت دقیق

 (Q-f) 2 وتوان راکتیو در مقابل فرکانس  (SFS) روش ترکیبی انتقال فرکانس سندیا - 12-3-3-2

در کنار هم  Q-fبه همراه منحنی  SFSی غیرقابل تشخیص، روش  و کاهش ناحیه SFSبه منظور بهبود 

و همچنین کاهش  SFSبه منظور بهبود عملکرد  Q-f[.  در این روش از منحنی 31اند ] گرفته شدهبه کار 

رائه [ ا22[این روش را  2616وابستگی آن به پارامترهای سیستم استفاده شده است. آقای واحدی در سال 

 داده است.

                                                 

 

1
 Mahat 

2
 Reactive Power Versus Frequency 
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ایهایمبتنیبرپردازشسیگنالبرایتشخیصحالتجزیرهروش-۱2-3-3

تر تشخیص داده شود. در نتیجه محققان به  تر و هر چه دقیق بایست هر چه سریع ای می ط جزیرهشرای

های پردازش سیگنال  ای هستند. روش بندی حالت جزیره های هوشمندی برای تشخیص و دسته دنبال روش

ی مبتنی ها ای به محققان این زمینه کمک کرده است. روش به عنوان یک ابزار برای تشخیص حالت جزیره

ها این امکان را  بر پردازش سیگنال هم برای حالت محلی و هم برای حالت مرکزی کاربرد دارد. این روش

های نهان  گیری شده استخراج شود. این ویژگی های نهان یک سیگنال اندازه فراهم ساخته است که ویژگی

بندهای  ودی به کالسهرن به عنوان وهای نها دهند. این ویژگی ای را افزایش می احتمال تشخیص حالت جزیره

ای تشخیص دهند.  ای را از حالت غیرجزیره بندها حالت جزیره شوند تا کالسه هوش مصنوعی داده می

1گیری  اند عبارتند از درخت تصمیم بندهای مشهور که در این زمینه به کار گرفته شده کالسه
(DT) شبکه ،

2عصبی مصنوعی 
(ANN شبکه عصبی احتماالتی ،)3

(PNN) 4، قوانین فازی
(FL)  و ماشین بردار پشتیبان

5
(SVM) .هستند 

بدیلموجکت-۱2-3-3-۱

های کوچکی به نام  های متحرک است که بر مبنای موج تئوری ویولت یک مدل ریاضی برای سیگنال

شود که با بسط  [. موجک اصلی از یک موج اصلی به نام موجک مادر تشکیل می32موجک بنا شده است ]

های متحرک در باند فرکانسی مورد ارزیابی قرار گیرند. تبدیل  سازد که سیگنال آن این امکان را فراهم می

شوند. استفاده از تبدیل موجک به  بندی می ( دستهDWT)2( و گسسته CWT)3موجک در دو حالت پیوسته 

تبدیل موجک به صورت  تواند ساکن یا متناوب باشد. این دلیل مفید است که سیگنال مورد ارزیابی می

های کم،  دهد، زیرا که این تبدیل در فرکانس همزمان اطالعات زمانی و فرکانسی را مورد ارزیابی قرار می

شود. در نتیجه تبدیل موجک  های باال، پنجره زمانی کوچکی انتخاب می پنجره زمانی بزرگ و در فرکانس

[ از تبدیل موجک پیوسته برای ارزیابی شکل 33در ]های گذرا و گسسته مناسب است.  برای ارزیابی سیگنال

                                                 

 

1
 Decision Tree 

2
 Artificial Neural Network 

3
 Probabilistic Neural Network 

4
 Fuzzy Logic 

5
 Support Vector Machines 

4
 Continuous Wavelet Transform 

7
 Discrete Wavelet Transform 
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( برای جداسازی نویز از Mallatاستفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم ماالت ) DGموج ولتاژ واحد 

شکل موج اصلی استفاده شده است. اکثر محققان به جای استفاده از تبدیل موجک پیوسته از تبدیل موج 

شود که ارزیابی آنها  زیرا که در تبدیل موجک پیوسته اطالعات زیادی تولید می اند. گسسته استفاده کرده

 شود. مشکل می

سازی شده است. تغییر در  های توالی منفی ولتاژ و جریان پیاده [، تبدیل موجک بر روی سیگنال31در ]

 اده شده است. ای استف میزان انرژی و ضرایب انحراف معیار به عنوان ابزاری برای تشخیص حالت جزیره

Sتبدیل-۱2-3-3-2

ای نیست.  ضعف اصلی تبدیل موجک آن است که در شرایط نویزی قادر به تشخیص دقیق حالت جزیره

یک  S[. تبدیل 35مورد استفاده قرار گرفته است ] Sی تبدیل موجک به نام تبدیل  بنابراین، مدل بهبودیافته

های مناسب از توالی  برای خارج کردن ویژگی Sبدیل [ ت35فرکانس یک سیگنال است. در ]-نمایش زمان

به طور واضحی برای  Sمنفی ولتاژ استفاده شده است. محتوای انرژی و انحراف معیار مسیرهای تبدیل 

 شوند. ای و اغتشاشات استفاده می تشخیص حالت جزیره

بندهایهوشمندکالسه-۱2-3-3-3

بندی  بندی و طبقه بندهای هوشمند برای کالسه کالسه همانطور که گفته شد پس از استخراج ویژگی از

[ ترکیبی 33بندهای متفاوتی بهره گرفته شده است. در ] شود. در مقاالت از کالسه وضعیت شبکه استفاده می

ای استفاده شده است. ولتاژ  از روش پردازش سیگنال و شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص حالت جزیره

شود. سپس از  گیری شده تبدیل فوریه گرفته می شود و از سیگنال اندازه ری میگی خروجی اینورتر اندازه

[ از تبدیل موجک گسسته در کنار 32بند استفاده شده است. در ] شبکه عصبی مصنوعی به عنوان کالسه

گیری در کنار تبدیل موجک گسسته  [ از درخت تصمیم39شبکه عصبی احتماالتی استفاده شده است. در ]

کند که تبدیل موجک  هایی استفاده می گیری از ویژگی شده است. در این مرجع درخت تصمیم استفاده

[ از قوانین فازی که براساس سه 38کند. در ] های ولتاژ و جریان گذرا استخراج می گسسته از سیگنال

ی از ( محاسبه شده، استفاده شده است. زمانROCOPو مشتق توان حقیقی ) ROCOFگیری ولتاژ،  اندازه

 ای وجود دارد. قطعیت و یا غیرواضح در تشخیص حالت جزیره شود که حالت عدم قوانین فازی استفاده می
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ایدرشبکهنمونهروندایجادبخشجزیره-۱2-5

نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است، بخش  1-12 شکل بار دیگر شبکه نمونه در 

بایست در اولین گام بعد از اخذ  نقطه به مابقی شبکه متصل است. در نتیجه می 1ای انتخاب شده، از  جزیره

ای شدن در این بخش به صورت  ای، این کلیدها قطع گردند. جزیره دستور برای نیل به سمت عملکرد جزیره

 گیرد.  عمدی صورت می


ایگلما:بخشجزیره۱-۱2شکل

ای  برای جداسازی بخش جزیره  صورت گرفته است. DIgSILENTافزار  سازی این بخش در نرم شبیه

 بایست چهار خط زیر قطع شوند: می

 16یک خط خروجی از باس  -

 12یک خط خروجی از باس  -

 19دو خط خروجی از باس  -

 شوند.  این خطوط از مدار خارج می 1شود که در ثانیه  فرض می
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مانند و توان مازاد را دیزل ژنراتور تامین  ی بارها در مدار باقی می شود که کلیه در حالت اول فرض می

ای، مرکز  کند. در نتیجه همزمان با خروج خطوط و با توجه به میزان تولید و مصرف داخل بخش جزیره می

 تواند به دیزل ژنراتور فرمان وصل را بدهد.  کنترل می



3:وجوددیزلژنراتوردرباس2-۱2شکل

شکل موج توان خروجی منابع تولید پراکنده و همچنین شکل موج اندازه ولتاژ چند باس منتخب در 

 ادامه آورده شده است. 

 

روجیازمنابعتولیدپراکنده:شکلموجتوانخ3-۱2شکل

ی  همانطور که از شکل فوق مشخص است، میزان توان تولیدی منابع تولید پراکنده، برای تامین کلیه

 بارها کافی نیست و در نتیجه دیزل ژنراتور به عنوان منبع پشتیبان وارد عمل شده است. 
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شکلموجاندازهولتاژ:4-۱2شکل

گردد. در این حالت اولویت تغذیه با بارهای  شود که دیزل ژنراتور وارد مدار نمی در حالت دوم فرض می

 شود.  حساس است. در نتیجه فرامین قطع بارهای زیر صادر می

 2بار قرار گرفته شده در پایین دست باس  -

 1بار قرار گرفته شده در پایین دست باس  -

 2گرفته شده در پایین دست باس بار قرار  -

 13بار قرار گرفته شده در پایین دست باس  -

 12بار قرار گرفته شده در پایین دست باس  -

اطالعات مربوط به سطوح ولتاژ این حالت و همچنین مقایسه آن با حالت پایه و حالت اول در شکل زیر 

 آورده شده است. 

 

:پروفیلولتاژشبکهدرحالتدوم5-۱2شکل
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ی مهم در این بخش  میزان توان تولیدی منابع تولید پراکنده نیز ثابت است و تغییری نکرده است. نکته

مگاوات توان تولیدی بیش از توان مصرفی بارها است. این اضافه  6611سازی آن است که به میزان  شبیه

 شود. های خورشیدی ذخیره می گرفته شده در کنار سلولهای قرار  تولیدی در باتری

ای است و میزان توان  گیرد که شبکه در حالت جزیره سازی در حالتی انجام می در این بخش شبیه

کند. تاثیر این میزان تغییر بر روی توان تولیدی دیزل ژنراتور و  های خورشیدی تغییر می تولیدی سلول

 ها نشان داده شده است.  برخی از باسهمچنین بر روی اندازه ولتاژ 

های خورشیدی رخ  برای این منظور فرض شده است که تغییرات زیر در میزان توان تولیدی سلول

 دهد. می

 
هایخورشیدی:تغییراتتوانتولیدیسلول6-۱2شکل

 ولیدی دیزل ژنراتور در شکل زیر رسم شده است.با توجه به این تغییرات میزان توان ت

 
هایخورشیدی:توانتولیدیدیزلژنراتورباتوجهبهتغییراتتولیدسلول7-۱2شکل

 های شبکه به صورت تصادفی در شکل زیر ارائه شده است. از طرف دیگر اندازه ولتاژ برخی از باس
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هایخورشیدیهایمنتخبشبکهباتوجهبهتغییراتتولیدسلول:اندازهولتاژباس8-۱2شکل
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سیزدهمفصل .13

برداری مختلفبهرهیطدرشرایاحتمالیانجاممانورهایبرایارائهجدول

یتلوبااویبارهای یهبهمنظورتغذای یرهجز
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مقدمه-۱3-۱

ی  ای شدن و همچنین تغذیه ای از مانورهای مورد نظر برای اجرای عملیات جزیره در این فصل خالصه

گردند و در انتها نیز  های مورد نظر بیان می شود. در ابتدا فلوچارت روش و گام بارهای حساس ارائه می

 بردار قرار گیرد.  در اختیار بهرهتواند  گردد که می جدولی برای اجرای کارها بیان می

مراحلکاری-۱3-2

ای طی شود. این مراحل در دو حالت  بایست برای نیل از شبکه متصل به حالت جزیره های زیر می گام

 شود. مختلف بیان می

:تغذیهکلیهبارها۱حالت-۱3-2-۱

 (1-13 شکل ) 19و یکی از خطوط باس  12، باس 16: خروج خطوط مربوط به باس 1گام 



۱:خروجخطوطدرگام۱-۱3شکل
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شود. این امر به این دلیل است که در ابتدا میزان توان تولیدی  از مدار خارج نمی 19خط دوم در باس 

و در صورت کمبود توان، دیزل ژنراتور وارد مدار شود منابع تولید پراکنده و توان مصرفی بارها تعیین گردند 

 و یا اینکه، بارهای غیرحساس قطع شوند.

بایست  : تعیین میزان اختالف توان تولیدی و توان مصرفی بارها: در صورت کمبود توان تولیدی، می2گام 

 دیزل ژنراتور وارد مدار شود.

 ابد که میزان توان ورودی از شبکه باالدست صفر شود.ی ای افزایش می میزان توان دیزل ژنراتور به اندازه

گردد و کنترل فرکانس  (. شبکه باالدست قطع می2-13 شکل ) 19: قطع خط دوم خروجی از باس 3گام 

 گیرد. شبکه به عهده دیزل ژنراتور قرار می



۱8:خروجخطدومازباس2-۱3شکل

 آورده شده است. 3-13 شکل فلوچارت این حالت در 
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:فلوچارتمراحلدرحالتتغذیهکلیهبارها3-۱3شکل

:تغذیهبارهایحساس2حالت-۱3-2-2

 های زیر طی شوند. بایست گام در این حالت نیز می

(. در این حالت 1-13 شکل ) 19و یکی از خطوط باس  12، باس 16: خروج خطوط مربوط به باس 1گام 

 شود.  از مدار خارج نمی 19نیز خط دوم در باس 

 شوند.  : قطع بارهای غیرحساس. در این گام بارهای غیرحساس از مدار قطع می2گام 

روشن شدن دیزل ژنراتور. در صورتی که میزان توان تولیدی منابع تولید پراکنده کفایت میزان  :3گام 

شود. این نکته از میزان توان ورودی از  توان درخواستی بارهای حساس را ندهد، دیزل ژنراتور روشن می
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که میزان توان  کند گردد. میزان توان تولیدی دیزل ژنراتور تا حدی تغییر می شبکه باالدست مشخص می

 ورودی از شبکه باالدست صفر شود.

گردد و کنترل فرکانس  (. شبکه باالدست قطع می2-13 شکل ) 19: قطع خط دوم خروجی از باس 3گام 

 گیرد. شبکه به عهده دیزل ژنراتور قرار می

 ورده شده است.آ 1-13 شکل فلوچارت حالت فوق در 


:فلوچارتمراحلدرحالتتغذیهبارهایحساس4-۱3شکل
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چهاردهمفصل .11

 سازیانرژیهایذخیرهسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

131 

 

 

مقدمه-۱4-۱

 های یاز باتر ستمیقرن ب یل. از اوایدآ یبه حساب م یضرور یها یاز تکنولوژ یکیالکتر یانرژ یساز یرهذخ

در به چرخش درآوردن ژنراتورها استفاده  ینسنگ یارط یها ها و از چرخ لگرافها و ت در تلفن یمیاییالکتروش

 یکاربردها یندر چن هایتر بودند. باتر وممرس ینیبنز یهنقل یلاز وسا یزن یکیالکتر یهنقل یلشده است. وسا

توانستند استقالل قابل  سازی انرژی را داشتند و می ایی ذخیرهآنها توان یراز ،داشتند ینقش مهم یحمل و نقل

های آبی برای  تر از آن، از سد ها قبل قبولی در حمل و نقل برای این وسایل فراهم آورند. حتی سال

 شد.  سازی انرژی پتانسیل استفاده می ذخیره

های  و افزایش قابلیت سازی انرژی نقش مهمی را در وحدت، توزیع های ذخیره در حال حاضر، سیستم

های تولید برق، انتقال و  کنند. بطور معمول سیستم های تولید انرژی توزیع شده تجدیدپذیر ایفا می سیستم

توزیع به اندازه کافی بزرگ هستند که با تغییرات بارهای واحدهای مسکونی و تجاری تحت تاثیر قرار نگیرند. 

دهد. از طرف دیگر، از تولید  ساعت شبانه روز نشان می 21یرات یک بار خانگی را در طول تغی 1-11 شکل 

شود. بنابراین واحد تولید پراکنده تمام اثراتی که یک  استفاده می 1پراکنده در مقابل نوسانات بارهای انفرادی

 کند. کند را تجربه نمی ژنراتور بزرگ تحمل می




)ب(یکخانوار)الف(مساحتمتوسطبارخانگی::۱-۱4شکل

                                                 

 

1Individual Load 
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ای بیشتر باشد، و این نیز  تواند بطور قابل مالحظه برای کاربردهای صنعتی تولید پراکنده، بار پایه می

سازی انرژی توانایی  های ذخیره کار کند. سیستم1 بصرفه پذیر است که ژنراتور محلی بصورت مقرون امکان

 مالیم کردن نوسانات بار را دارند.

گذرایی که برای عملیاتشان به آن نیاز  سازی انرژی براساس انرژی، زمان و پاسخ های ذخیره تکنولوژی

رفیت انرژی سازی را برحسب زمانی که ظ [. مناسب است که ظرفیت ذخیره56] بندی می شوند دارند طبقه

توان  سازی را می تواند بار را تحت توان نامیش تغذیه کند، تعریف کرد. سپس ظرفیت ذخیره نامی می

برحسب دانسیته انرژی موردنیاز )برای نیازهای متوسط و بلندمدت( یا برحسب دانسیته توان مورد نیاز )برای 

 بندی کرد. نیازهای خیلی کوتاه و کوتاه( دسته

دهد. اوال، با وجود نوسانات بار و خدمات  طریق افزایش می 3ژی، تولید پراکنده را در سازی انر ذخیره

دهد که تحت خروجی ثابت و پایداری کار کند. ثانیا،  تعمیر و نگهداری مورد نیاز، به تولید پراکنده اجازه می

کند  ورد نیاز را فراهم میباشد، انرژی م ای انرژی اولیه پاسخگوی نیاز بارها نمی در مواقعی که بصورت لحظه

دهد که به عنوان  )از طریق منابعی مانند هیدروالکتریک، باد، نور خورشید(. ثالثا، به تولید پراکنده اجازه می

 به صورت یکپارچه عمل کند. 2دیسپاچینگقابل یک واحد 

 سازی انرژی ممکن است برای اعمال زیر مورد استفاده قرار بگیرد: سیستم ذخیره

 دن سریع پیک تقاضا برقمیرا کر -

 ای در سیستم قدرت مقابله با اختالالت لحظه -

اندازی ژنراتورهای پشتیبان که بتوانند به  )در حد چند ثانیه( برای راه فراهم آوردن فرصت الزم -

 خطای سیستم پاسخ دهند

 های آینده سازی انرژی برای درخواست ذخیره -

های  سوختی  و ژنراتورهای  وان مکمل در کنار سلولتوانند به عن سازی می های ذخیره همچنین سیستم

تواند  دیزلی، برای تغذیه بار مورد استفاده قرار بگیرند و راندمان ژنراتور را افزایش دهند. این سیستم می

                                                 

 

1
Cost Effectivity 

2Dispatchable 
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تواند به تقاضای بارهایی که از ظرفیت  بصورت موازی با یک ژنراتور عمل کند و در اینصورت این مجموعه می

سازی با کنترل توان راکتیو در ریزشبکه،  ر هستند نیز بخوبی پاسخ بدهد. یک سیستم ذخیرهژنراتور بیشت

 تواند ولتاژ را در سطح مناسب نگه دارد. می

، کیفیت ride-throughهای  سازی امروزی و درحال ظهور را در مقوله های ذخیره تکنولوژی 2-11  شکل

های اسیدی،  باتری-های سرببندی کرده است. کاربردهای آنها شامل باتری ژی دستهتوان و مدیریت انر

های  ، سیستم2رساناهاسازی مغناطیسی ابر های ذخیره ، سیستم1ها خازنهای طیار، ابر پیشرفته، چرخ

 [.51می باشد] 3سازی انرژی هوای فشرده ها، زمین گرمایی زیرزمینی و ذخیره پمپگرمایشی، هیدرو


ride-throughکاربردهایمدیریتانرژی،کیفیتتوانو:2-۱4شکل

                                                 

 

1
Ultra Capacitor 

2SMES 
3  CAES 
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 سازهایانرژیدالیلاستفادهازذخیره-۱4-2

سازهایانرژیدرشبکهقدرتدالیلاستقادهازذخیره-۱4-2-۱

 گردد: های قدرت امروزی بیان می سازها در سیستم در ادامه اهم دالیل استفاده از ذخیره

هموارسازیبار-۱4-2-۱-۱

 باشد که این تغییرات به صورت زیر میزان مصرف برق مشتریان و صنایع دائماً در حال تغییر می

 شوند: بندی می دسته

  :شرایط جوی گرم  های تاریک به نور و روشنایی بیشتری نیاز است در حالی که در زمستان درفصلی

 باشد. نیاز به سیستم تهویه میتابستان 

 بنابراین میزان مصرف برق کاهش قابل توجهی  ،باشند اکثر صنایع در آخر هفته تعطیل می ای: هفته

 کند. پیدا می

  کند. تلویزیون را روشن می ،رسد به خانه می فردروزانه: مانند ساعات پیک که هر 

 ل.اندمان انتقال توان ودیگر عوامر های ویژه، اختالف در گذرا: نوساناتی ناشی از فعالیت 

 در حال حاضر سه روش برای مواجهه با تغییرات میزان مصرف موجود است:

 ها دارای تجهیزاتی هستند که  ها قابل تغییر است. نیروگاه رزرو چرخان: توان خروجی نیروگاه

نامیده می   «چرخانرزرو »ها   خروجی را افزایش و یا کاهش دهند. این ویژگی نیروگاه توانند آناً می

 شود.

  ورود و خروج نیروگاه: اگر تغییر مصرف در شبکه از حدی بیشتر شود، با توجه به کاهش و یا افزایش

های  . معموالً این واحدها از نوع توربینشوند میاندازی  خارج و یا راهواحدهای تولیدی آن به ترتیب 

اندازی شوند و در مواقع نیاز سریعاً به شبکه  باشند که قادرند ظرف کمتر از چند دقیقه راه گازی می

 برق متصل شوند.

 سازهای انرژی: معموال برای انتقال بار از ساعات پیک مصرف به ساعات غیرپیک از  ذخیره

 گردد. سازهای انرژی استفاده می ذخیره
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قابلیتحملونقل-۱4-2-۱-2

های بزرگی را  در این حوزه موفقیت ،وندش سازی انرژی که امروز توسعه داده می های ذخیره تکنولوژی

ها برای تجهیزاتی با دیماندهای مختلف از ساعتهای دیجیتالی گرفته تا  اند. برای مثال باتری کسب کرده

 کنند. های الکتریکی توان فراهم می خودروی

قابلیتاطمینان-۱4-2-۱-3

منبع توانشان وجود دارد. البته راه کنند احتمال قطع ناگهانی  برای همه تجهیزاتی که با برق کار می

توانند گزینه مناسبی برای  سازهای انرژی می شود. ذخیره هایی مانند ژنراتورهای پشتیبان اتخاذ می حل

 جایگزینی این ژنراتورها باشند.

هاسازهایانرژیدرریزشبکهدالیلاستفادهازذخیره-۱4-2-2

های برق، استفاده از این منابع  منابع ذخیره انرژی در شبکهعالوه بر دالیل ذکر شده برای استفاده از 

 باشد: دارای دالیل ذیل نیز میای شبکه  های جزیره و بخشها  ذخیره در ریزشبکه

 های کنترلی، در هنگام ایزوله شدن  ها به سیگنال پاسخ کند منابع کوچک تولید پراکنده در ریزشبکه

 ریزشبکه 

 صطالح  دینامیک سریع ریزشبکه یا در اInertialess  بودن سیستم 

باشد که  ها بیشتر به صورت نیازهای کوتاه مدت می الزم به ذکر است، استفاده از منابع توان در ریزشبکه

 باشد. به توانی زیاد در مدتی کوتاه نیاز می

سازیانرژیپارامترهایذخیره-۱4-3

ی پارامترهایی که معیارهای عملکرد را تعریف  لهتوان به وسی سازی انرژی برای تولید پراکنده را می ذخیره

کنند، سنجید. این پارامترها: ظرفیت، انرژی مخصوص، دانسیته انرژی، توان مخصوص، راندمان، نرخ   می

در ادامه تعریفی مختصر  باشند. های عملیاتی می شارژ، دشارژ خود بخودی، طول عمر، هزینه سرمایه و هزینه

 گردند: میاز این پارامترها بیان 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

133 

 

 

باشد،  ( میJ) ، ژولSIسازی انرژی در دسترس. واحد آن در سیستم  عبارتست از قابلیت ذخیره ظرفیت:

 کنند. ( بجای آن استفاده میWh) ساعت ولی از آنجایی که واحد خیلی کوچکی است معموال از وات

 باشد. ( میWh/kgآن )انرژی مخصوص: عبارتست از انرژی الکتریکی ذخیره شده در واحد جرم، که واحد 

شود  سازی حاصل می توان مخصوص: عبارتست از مقدار توانی که از هر یک کیلوگرم یک سیستم ذخیره

سازی  های ذخیره باشد. توان مخصوص پارامتر بسیار حساسی است زیرا سیستم ( میW/kgو واحد آن )

نند و ممکن است تحت این شرایط توانند برای مدت زمان طوالنی تحت توان ماکزیموم کار ک بسیاری نمی

 عمر آنها و یا راندمانشان کاهش یابد.

Wh/mشود و واحد آن ) دانسیته انرژی: عبارتست از میزان انرژی که در واحد حجم ذخیره می
3) 

 باشد. می

راندمان فیزیکی: عبارتست از میزان توان ذخیره شده در جرم و حجم مشخص. این پارامتر را معموال در 

ها و برای کاربردهای حمل و نقلی، که در آن ممکن است صنعت کاهش در راندمان الکتریکی را باتری

 گیرند. بمنظور افزایش راندمان فیزیکی بپذیرد، در نظر می

راندمان الکتریکی: عبارتست از میزان قدرت در دسترس برای استفاده، به قدرت ورودی به آن. این 

 نده از اهمیت زیادی برخوردار است.پارامتر در کاربردهای تولید پراک

 سازی، ذخیره شود. تواند در یک واحد ذخیره نرخ شارژ: عبارتست از آهنگی که تحت آن قدرت می

وزن مخصوص: عبارتست از دانسیته ماده مورد نظر به دانسیته آب، در یک دمای مشخص و این پارامتر 

 آید:  باشد. که از فرمول زیر بدست می بدون واحد می

 

باشد )زیرا آب در  می 14Cدانسیته آب در دمای  دانسیته الکترولیت و   وزن مخصوص،  SGکه 

 .باشد( این دما بیشترین دانسیته را دارا می
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سازی که از آن  کشد یک سیستم ذخیره دشارژ خود بخودی: عبارتست از مدت زمانی که طول می

 دهد. شود. این اتفاق معموال در اثر جریان نشتی و اتالف حرارتی رخ می شود، دشارژ استفاده نمی

ها کند. به عنوان مثال باتری طول عمر: طول عمر یک واحد، با تکنولوژی و میزان استفاده از آن تغییر می

شوند،  ها مکررا بطور کامل شارژ و دشارژ میبه علت داشتن طول عمر کوتاه، در کاربردهایی که در آن باتری

 گیرند. مورد توجه قرار می

ازای دالر بر کیلووات( برای طراحی و امور ه های اولیه )ب هزینه سرمایه: عبارتست از میزان هزینه

 تاسیساتی.

ازای دالر بر کیلووات ساعت( که باید برای بازرسی ه )ب هایی های عملیاتی: عبارتست از میزان هزینه هزینه

 پرداخت گردد.غیره یگزینی قطعات، کالیبراسیون و ای، سوخت، نگهداری، جا دوره

تواند شارژ و دشارژ شود بدون  سازی می سیکل شارژ/دشارژ: عبارتست از تعداد دفعاتی که سیستم ذخیره

 [.51] سازیش تغییر زیادی بکند آنکه قابلیت ذخیره

 دستهبندیمنابعدخیرهانرژی-۱4-4

توان به موارد ذیل  سازهای انرژی می باشند. از جمله ذخیره یسازهای انرژی دارای تنوع زیادی م ذخیره

 اشاره نمود:

ها شیمیایی: باتریالکترو .۱

  1هاهادیسازی انرژی معناطیسی ابر ها، ذخیره ها، ابرخازن الکتریکی: خازن .2

سازی انرژی هیدروالکتریک،  سازی انرژی هوای فشرده، چرخ طیار، ذخیره مکانیکی: ذخیره .3

 فنر

 حوضچه خورشیدی، آب یا روغن داغ در مخزن ایزوله یا و ک مذاب، استخرگرمایی: نم .4

                                                 

 

1
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باشند. به منظور انتخاب  های ذخیره انرژی دارای تنوع زیادی می شود سیستم همان طور که مشاهده می

یک سیستم ذخیره انرژی مناسب باید به خصوصیات مطلوب یک سیستم ذخیره انرژی توجه شود. از جمله 

 توان اشاره نمود: ساز انرژی به موارد ذیل می وب یک ذخیرههای مطل ویژگی

 1دشارژ خود به خود آهسته 

 بازده باال 

 2طول عمر
 زیاد  

 توانایی انتقال انرژی با سرعت زیاد و سرعت کم 

 قابلیت عملکرد در رنج دمایی گسترده 

 تعمیر و نگهداری کم 

 آلودگی کم 

 هزینه کم 

اند  شوند عبارت دهی مداوم استفاده می به منظور ایجاد شرایط توان اه منابع ذخیره انرژی که در ریزشبکه

 [:52] از

 باتری 

 ابرخازن 

 چرخ طیار 

اسیدی-هایسربباتری-۱4-5

اختراع شد. در  1958در سال  ´Planteاسیدی یک وسیله الکتروشیمیایی است که توسط -باتری سرب

دهند. در هنگام دشارژ، هر دو الکترود به  ن میآن، دو الکترود با الکترولیت سولفوریک اسید واکنش نشا

 [:53اند ]های شارژ و دشارژ نشان داده شده شوند. در زیر واکنش سولفات سرب تبدیل می

                                                 

 

1
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گیرد. البته  اکسیدسرب بر روی آند و فلز سرب بر روی کاتد قرار می شود، دی هنگامی که باتری شارژ می

کند و ممکن است بعد از هزاران بار انجام شدن چرخه  را محدود میها  ناپذیر تعداد سیکل تغییرات بازگشت

 فوق، خطایی در آن رخ دهد که بستگی به طراحی باتری و میزان دشارژ آن دارد.

های های قابل شارژ بسیاری برای تولید پراکنده مناسب هستند. در حال حاضر همچنان باتریباتری

هایی هستند که مورد استفاده قرار ترین نوع باتری شان، متداولاسیدی به علت دانسیته توان اقتصادی-سرب

های  گیرند و حداقل تا چند سال دیگر نیز این منوال ادامه پیدا خواهد کرد. اگرچه ممکن است تکنولوژی می

-اسیدی سبقت بگیرند. به عنوان مثال از باتری-های سربدیگر از نظر دانسیته انرژی و طول عمر از باتری

که توانایی عمل کردن در هر موقعیتی  1های آب بندی شدهکادمیوم در کاربردهایی که به باتری-یکلهای ن

های پیشرفته شود. ممکن است در آینده استفاده از سایر باتری با دانسیته انرژی باالتر را دارند، استفاده می

 ه کنند.برای مصارف خانگی و تجاری مقرون بصرفه شود و درنتیجه از آنها استفاد

اسیدی-ساختارباتریسرب-۱4-5-۱

 :است زیر اجزای شامل اسیدی-باتری سرب یک

 باتری بدنه .1

 باتری درب .2

 منفی و خروجی مثبت های پایانه .3

 وظیفه که هستند سربی آلیاژ های شبکه (: که همانCurrent Collector) جریان های کننده جمع .1

 .دهند انجام می را خارجی مدار و ها( شبکه روی فیمن و مثبت فعال )خمیر مواد بین الکترون انتقال

 ها شبکه روی )خمیر کاتدی( منفی )خمیر آندی( و مثبت خمیرهای همان: الکتروشیمیایی فعال مواد .5

 .دارند عهده بر را الکترون مصرف تولید و نقش که هستند

                                                 

 

1
Sealed 
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در  که است آب در سولفوریک اسید محلول شامل اسیدی، الکترولیت-سرب هایباتری در: الکترولیت .3

g/cm) 163تا  1621های  چگالی
 و مثبت فعال مواد بین را یونی هدایت نقش و شود می ( استفاده3

 .دارد منفی

 مثبت فعال مواد بین مستقیم فیزیکی اتصال از تا دارند وظیفه ها جداکننده: (Separatorجداکننده ) .2

 .منفی جلوگیری کنند و

 برقرار را ها پایانه و ها شبکه بین ارتباط که هستند سربی اژهایآلی یا سرب از جنس اغلب: اتصاالت .9

 .کنند می

اسیدی-هایسرباصطالحاترایجباتری-۱4-5-2

 به سولفوریک اسید کمک به که است هایی افزودنی و سرب سرب، اکسید پودر از مخلوطی: خمیر 

 به تبدیل زیادی حد تا یمنف های شبکه روی خمیر شارژ فرآیند درطی که آیند می در خمیر حالت

 . شوند می اکسید سرب دی به تبدیل مثبت های شبکه خمیر و سرب

 شود می استفاده مختلف منظور سه به شبکه کلمه: شبکه: 

 خمیر بدون و شده گری ریخته های شبکه .1

 .شود می گفته نیز خام شبکه گاهی که شارژ بدون و شده مالی خمیر های شبکه .2

 شده ارژش و مالی خمیر های شبکه .3

 ( شارژCharge) :خارجی جریان منبع یک از برق جریان اعمال با آن طی در که است فرآیندی 

 در شده( تخلیه هایباتری )در سرب سولفات )در شارژ اولیه( و سرب اکسید شارژر(، یا شارژ )دستگاه

 شارژ در (سرب اکسید و شوند می فلزی به سرب تبدیل الکترون گرفتن با منفی های شبکه روی

 از با مثبت های روی شبکه در )شده تخلیه هایباتری سرب )در سولفات و خام( های شبکه ی اولیه

شارژ،  فرآیند طی در تر ساده عبارت به یا. شوند می تبدیل سرب اکسید دی به الکترون دادن دست

 .شود می مصرف آماده باتری و شده ذخیره باتری در الکتریکی جریان

 ( دشارژDischarge) :اختیار در باتری در شده ذخیره الکتریکی جریان آن طی در که است فرآیندی 

 گیرد. می قرار غیره( و تخلیه دستگاه ی کننده مصرف مدار یا و خودرو استارت ها، کننده )چراغ مصرف

 به الکترون دادن دست از با منفی های شبکه خمیر در فلزی موجود سرب پودر فرآیند، این طی در

 الکترون گرفتن با مثبت های شبکه در خمیر موجود اکسیدسرب دی و شوند می تبدیل سرب سولفات

 .شود می سرب سولفات به تبدیل



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

121 

 

 

 یک منبع تغذیه است که جریان برق شهری را که یک جریان : شارژ دستگاهAC  است به جریان

DC های شارژ انواع  . دستگاهتواند آن را شارژ نماید تبدیل کرده و با اعمال این جریان به باتری، می

بندی شوند.  توانند براساس نحوه شارژ و یا گستره جریان یا ولتاژ خروجی دسته مختلفی دارند که می

بندی براساس نحوه شارژ است. براین  ها، دسته بندی انواع این دستگاه بهترین معیار برای دسته

 شوند: دسته کلی تقسیم می 1های شارژ به  اساس دستگاه

 شارژ های دستگاه ترین معمولی و ترین ساده که: ثابت خروجی ولتاژ با شارژ های اهدستگ .1

 . کنند می استفاده ها دستگاه نوع این از نیز تجربی سازان باتری اغلب که هستند

تا  DCها، باتری تحت یک جریان ثابت  در این نوع از دستگاه: های جریان ثابت دستگاه .2

 شود. تگی به نوع باتری دارد، شارژ میرسیدن به یک ولتاژ خاص که بس

 ثابت الکتریکی توان یک تحت باتری نوع، این در: ثابت الکتریکی توان با شارژ های دستگاه .3

 صنعت در کمتر و داشته تحقیقاتی جنبه بیشتر شارژرها از نوع این. شود می شارژ

 . دارد کاربرد سازی باتری

شود  انجام می DCها، شارژ با جریان  وع دستگاهدر این ن: های شارژ با جریان پالس دستگاه .1

 یک در که صورت این به شود می اعمال )پالسی( منقطع جریان شارژر، نوع این در ولی

 شده اعمال جریان تغییر کند، ثانیه چندین تا ثانیه میلی چند از تواند می که زمانی گستره

. شود می انجام جریان مالاع دوباره و شده قطع مشخص مدت یک برای جریان اعمال سپس

 تا شود تکرار تواند می مشخصی زمان مدت تا متناوب صورت به جریان قطع و فرایند اعمال

 . شود شارژ باتری

 الکترون انتقال و نقل در که هستند شده مالی خمیر های شبکه همان الکترود، باتری در: الکترود 

 .کنند می شرکت

 الکترود باتری، شارژ فرآیند در. شود می انجام اکسایش آیندفر آن سطح در که است الکترودی: آند 

 .دارد آند نقش منفی الکترود ،(تخلیه) باتری دشارژ در فرآیند ولی دارد آند نقش مثبت

  باتری،  شارژ فرآیند در. شود می انجام( کاهش) احیا فرآیند آن سطح در که است الکترودی: کاتد

 .دارد کاتد نقش مثبت الکترود باتری، دشارژ ر فرآیندد ولی دارد کاتد نقش منفی الکترود

 ( اکسایشOxidation) :گونه به الکترون دادن دست از با گونه چند یا یک آن طی که است فرآیندی 

 سرب سولفات یا سرب اکسید شارژ، فرآیند طی در مثال عنوان به. شود می تبدیلدیگر  های گونه یا

 سرب پودر دشارژ، فرآیند در نیز شوند و می سرب تبدیل ددی اکسی به مثبت های شبکه روی در

 .شوند می تبدیل سرب به سولفات الکترون دادن دست از با منفی های شبکه روی در فلزی
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 احیا یا کاهش (Reduction) :به تبدیل الکترون، گرفتن با گونه چند یا یک آن طی که است فرآیندی 

 های شبکه اولیه شارژ )در سرب اکسید شارژ، فرآیند طی در مثال عنوان به. شوند می دیگر های گونه

 تبدیل فلزی سرب به منفی های شبکه روی در تخلیه شده( هایباتری )در سرب سولفات یا خام(

 دست از با مثبت های روی شبکه در سرب دی اکسید )تخلیه(، دشارژ فرآیند در نیز و( احیا) شوند می

 . شوند می یلتبد سرب سولفات به الکترون دادن

 کاتد و آند بین یونی هدایت نقش که است یونی رسانای محلول یک باتری یک الکترولیت: الکترولیت 

 هایباتری. است سولفوریک اسید محلول عهده بر نقش این سربی-اسید هایدر باتری. دارد برعهده را

g/cm) 1629لی و معموال چگا 163تا  1621با چگالی  سولفوریک محلول اسیدی،-سرب تجاری
( به 3

 شود. عنوان الکترولیت استفاده می

اسیدی-هایسربدستهبندیباتری-۱4-5-3

 نوع براساس بندی دسته روش اولین. شوند می بندی تقسیم مختلف روش چند به اسیدی-سرب هایباتری

 آلیاژ یا خالص سرب تواند می سربی- اسید هایباتری های شبکه جنس. باتری است در استفاده مورد آلیاژ

 تواند می هاباتری مبنا همین بر که کنند استفاده می آلیاژی سرب از همگی کنونی تجاری هایباتری. باشد

 : باشد داشته را زیر آلیاژهای از یکی

 نوع این در آب کاهش :است( %3 از بیشتر گروه این در آنتیموان درصد) باال آنتیموان با سرب آلیاژ -

 .باالست های شبکه

 به نسبت آب کاهش :است( %2 از کمتر گروه این در آنتیموان درصد) پائین آنتیموان با سرب آلیاژ -

 . است باال، کمتر آنتیموان دارای آلیاژ

 مورد بسیار زمینه این در تحقیقات و دارند مختلف های فرموالسیون آلیاژی، های افزودنی به بسته -

 . شود می ارائه آلیاژی گروه این در جدیدتری های سال فرموالسیون هر و بوده توجه

-سرب آلیاژ منفی قطب و کلسیم-سرب آلیاژ مثبت قطب ها،باتری این در: هیبرید های شبکه با باتری -

 . باشد کم( می صد با در آنتیموان) آنتیموان

 این بر. باشد می هاباتری بندی آب نحوه معیار، شود می استفاده هاباتری بندی دسته برای که دیگری روش

 :شوند می تقسیم دسته کلی سه به، هاباتری اساس
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 دارای اغلب هاباتری از دسته این. شوند می نامیده 1منفذدار یا و نرمال گاهی که معمولی هایباتری 

 آب مصرف دلیل به باشند. که درصد( می 963تا  363نوع آلیاژ با محتوای آنتیموان باال ) از هایی شبکه

 هاباتری نوع این درب روی در منظور همین به. کرد مقطر اضافه آب آنها به باید مصرف طول در باال،

 برچسبی هاباتری این روی بدنه همینطور دارد و وجود مقطر آب نمودن اضافه برای هایی دریچه

 . دهد می نشان را باتری( )آب الکترولیت باالی و پایین حد که دارد وجود

 را آنها مصرف، طول در مقطر آب کردن اضافه به نیاز عدم دلیل به که 2شده بندی آب هایباتری 

-شبکه دارای اغلب ها،باتری از دسته این. نامند می «FM»یا « 3نگهداری به نیاز بدون» هایباتری

 ها،باتری از نوع این در. باشندمی کلسیم  سرب آلیاژ یا و پایین با آنتیموان سرب آلیاژ نوع از هایی

 برخی. ندارد وجود الکترولیت پایین و باال حد برچسب نشانگر و مقطر آب کردن اضافه یبرا ای دریچه

 حل باتری، آب دادن دست از دلیل به را هاباتری نوع این افتادن کار از مشکل اینکه برای شرکتها، از

 آب شافزای برای هایی دریچه شود، می آب کاهش باعث که ها شبکه اصالح فرموالسیون جای به کنند،

 ها دریچه این روی پالستیکی پوشش یک کمک به کنند که می تعبیه هاباتری درپوش روی مقطر

 مقدار فقط نیستند، FMاصل  در هاباتری از دسته این. نیایند چشم به اول نگاه در تا شده پوشانده

 هایی تشرک اغلب عمل در که چند هر. باشد معمولی هایباتری از کمتر است ممکن آنها آب کاهش

 حد در آنها آب کاهش مقدار گاهی که کنندمی تولید هاییباتری کنند، می استفاده شیوه این که از

 به نسبت را هاباتری این قیمت شیوه این با تنها و است آنها از حتی بیشتر یا و معمولی هایباتری

 . اند داده افزایش معمولی هایباتری

 از نوع این. نگهداری ندارد به نیازی نیز دسته این تنظیم که لقاب دریچه با اسیدی-سرب هایباتری 

 این عادی حالت در. شود بسته و باز تواند می باتری داخل گاز فشار با که دارند ییها هدریچ هاباتری

 بخشی تا شود می باز دریچه این شود، زیاد باتری داخل گازهای فشار که هنگامی و بسته است دریچه

 آلیاژهای از هاباتری از نوع این در. شود تعدیل باتری داخلی و فشار شده خارج باتری خلدا از گازها از

 شود می و یا ژل استفاده AGMهای  همراه جداکننده به پایین آنتیموان با سرب یا و کلسیم  سرب

 . کند می جلوگیری اسید نشت و ریزش از که
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 اساس این بر باشد، می آنها در استفاده مورد هجداکنند نوع اساسبر، هاباتری بندی دسته دیگر روش

 شوند: دسته تقسیم می 5 به اسیدی-تجاری سرب های باتری

 آلیاژ دار با معمولی، دریچه هایباتری در اغلب ها جداکننده نوع این: PVCجداکننده با باتری -

 های ندهجداکن بدترین جمله از الکتریکی هدایت لحاظ از که شود می استفاده آنتیموان–سرب

 . باشد می باتری

 تخلخل و الکتریکی هدایت ها جداکننده از نوع این: ای شیشه فیبر-سلولز جداکننده با باتری -

 . شوند می استفاده آنتیموان – سرب آلیاژ با معمولی هایباتری اغلب در و دارند خوبی

 اطراف پاکت یک صورت به اغلب که اتیلنی پلی های جداکننده: اتیلن پلی جداکننده با باتری -

 استفاده آنها تولید در خوبی ساخت روش از اگر ها جداکننده این .گیرند می قرار مثبت های شبکه

 خواهند الکتریکی هدایت و مقاومت مکانیکی لحاظ از ها جداکننده بهترین جمله از باشد شده

 این. شود استفاده شده بندی آب یا و معمولی هایباتری در تواند می ها جداکننده نوع این. بود

 . شود می استفاده بیشتر کلسیم-سرب آلیاژ با بندی شده آب هایباتری در جداکننده

AGM جداکننده با باتری -
 عالوه بر که هستند، ها جداکننده نوع بهترین، ها جداکننده این :1

 زادآ اکسیژن مجدد بازگشت به آندی، و کاتدی الکترولیت مستقیم فیزیکی اختالط از جلوگیری

 . هستند آب کاهش مقدار کمترین دارای کنند، می استفاده آند در شده

 باتری صفحات بین و بوده ژل حالت به الکترولیت ها،باتری نوع این ژل: در جداکننده با باتری -

 . باشند می AGM شبیه  عملکرد، لحاظ از .گیرد می قرار ها( )شبکه

ریبات صنعت در رایج عامیانه اصطالحات-۱4-5-4

 طول در مقطر آب افزودن به نیاز که شده بندی آب هایباتری برای اغلب خشک اصطالح: خشک باتری

 به سربی-اسید باتری نوع هیچ چون نیست درستی چندان بیان اصطالح این. شود اطالق می ،ندارند مصرف

 وجود عدم بر یدلیل مصرف طول در مقطر آب کردن اضافه به عدم نیاز. ندارد وجود خشک واقعی معنای
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 این ،شود می اطالق معمولی منفذدار هایباتری برای خشک اصطالح نیز گاهی. نیست باتری داخل الکترولیت

 . باشد می خشک کامالً و است اسید فاقد خرید هنگام منفذدار معمولی هایباتری که است دلیل این به بیان

 نظر مورد باتری از درست درک عدم باعث کخش اصطالح بردن کار به اغلب فوق، بیان دو به توجه با

 و منفذدار یا و معمولی نرمال، اصطالح منفذدار هایباتری به شود می توصیه دلیل همین به. شود می مخاطب

 . شود استفاده بندی شده یا آب FMاصطالح  شده بندی آب هایباتری برای

 به رانان موتورسیکلت برخی طرف از 1836 سال حدود اصطالح این که اند کرده ذکر برخی: اتمیک باتری

 چیزی ولی. ندارد وجود مستندی مدارک مطلب، این صحت مورد در که شده اطالق اسید -سرب هایباتری

 هیچ و شوند می تولید اسید-سرب )منفذدار( معمولی هایباتری زمان فقط آن در است این است واضح که

 شرکت یک جمله از دنیا در شرکت چند امروزه. وجود نداشت ارباز در شده بندی آب هایباتری از ای نمونه

 اغلب متاسفانه و اند نموده خود انتخاب شده بندی آب هایباتری تجاری نام عنوان به را اتمیک کلمه ایرانی

 که کنند استفاده می شده بندی آب هایباتری برای اتمیک کلمه از باتری صنعت متخصصین حتی مردم

 که معتقدند برخی اسید،-سرب هایباتری برای اتمیک کلمه کاربرد علت مورد در. باشد نمی صحیح چندان

 بازگردانی آنها در که باشد صحیح VRLA دسته اسید-سرب هایباتری برای فقط تواند می این اصطالح

 برای ایدب باشد، اتمیک کلمه از استفاده برای دلیلی پدیده این اگر و گیرد می اتمی صورت صورت به اکسیژن

 فرایندهای کلیه ها،باتری تمام در چون ،شود استفاده نیز اسید-سرب غیر هایباتری حتی ها،باتری کلیه

 . گیرد می صورت اتمی مقیاس در باتری داخل شیمیایی

 تجاری نام فقط اتمیک کلمه که است آن بهتر مردم، بین در شبهه ایجاد به توجه و ها دیدگاه این مرور با

 برده کار به هاباتری از ای دسته هیچ برای گاه هیچ و بماند باقی خاص شرکت یک تولید اسید-سرب یباتر یک

 . شود یا آب بندی شده استفاده FMاصطالح  از بندی شده آب هایباتری برای و نشود

 تخلیه مورد در را کردن شیرین یا شدن شیرین اصطالح تجربی باتریسازان: کردن شیرین یا شدن شیرین

 . کنند استفاده) دشارژ) باتری های شبکه بودن

 خام از منظور و است باتری داخل شده خمیرمالی های شبکه همان صفحات از مقصود: صفحات بودن خام

 . شود شارژ باید باتری حالت این در که است بودن صفحات دشارژ بودن،

 . شود می استفاده هاباتری درپوش روی - و + ترمینالهای برای قطبین اصطالح: قطبین
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 . شود می استفاده اسید سولفوریک اسید محلول همان که باتری الکترولیت برای اصطالح این: اسید-آب

 منفذدار هایباتری از استفاده طول در که است مقطر آب همان اصطالح این از صحیح منظور: باتری آب

 .شود اضافه آنها به باید

 اسید-سرب هایباتری گویای اسید-سرب هایباتری بازار در صطالحا این: خور( اسید) اسید هایباتری

 سولفوریک اسید فاقد خرید هنگام در و دارند مقطر آب کردن اضافه به نیاز مصرف در طول که است معمولی

 خودرو روی بر استراحت ساعت یک از بعد و شود می اضافه اسید آنها مصرف به از قبل که هستند الکترولیت()

 . شوند یم نصب

 .است شده بندی آب اسیدی-سرب هایباتری بیانگر اصطالح این : FMهای باتری

 از آن در که است اسید-سرب باتری نوعی گویای شود تفسیر درست اگر نام این: کلسیمی هایباتری

 سیدا-سرب هایباتری به غلط به اصطالح این بازار در ولی است شده استفاده کلسیم-سرب آلیاژ های شبکه

 . شود می اطالق باتری داخل های شبکه به جنس توجه شده بدون بندی آب

هاخازنابر-۱4-6

کنند. حداکثر ولتاژی که یک خازن  الکتریک خود ذخیره می های معمولی انرژی را در ماده دی خازن

ریک خازن الکتریک آن بستگی دارد. ظرفیتِ دی الکت تواند تحمل کند به مشخصه ولتاژ شکست ماده دی می

 (، ضخامت و سطح مقطع آن بستگی دارد.εبه ثابت دی الکتریک )

ها،  های دوالیه با ظرفیت بسیار باال مورد استفاده قرار گرفتند. به این خازن در چند سال اخیر، خازن

سازی انرژی است که به علت  گویند. یک ابر خازن، یک وسیله ذخیره خازن یا خازن الکتروشیمیایی می ابر

شتن دو الکترود به همراه جداکننده بین آنها که در الکترولیت شناور هستند، از لحاظ ساختاری شباهت دا

ها در حد نانومتر  اند که قطر این سوراخ ها دارند. الکترودها از صفحات متخلخلی ساخته شدهزیادی به باتری

سطح مشترک مابین الکترود جامد و های کوچک که بر روی یا نزدیک  باشد. بار الکتریکی در این سوراخ می

 شود. الکترولیت ذخیره می
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هایدوالیهابرخازن-۱4-6-۱

دهد. این خازن دارای دو الکترود کربنی  جزئیات ساختاری یک ابر خازن دو الیه را نشان می 3-11 شکل 

ل خازن الکترولیت پتاسیم هیدروکسید قرار کند و داخ است. یک غشای یونی دو الکترود را از هم جدا می

آورد که منجر به افزایش  های ریزی که داخل ذرات کربنی وجود دارد سطح بیشتری را فراهم می دارد. سوراخ

های معمولی توانایی رسیدن به چنین ظرفیتی را ندارند. انرژی در  شود که خازن زیاد ظرفیت خازن می

در هر دوالیه، بر روی سطح بین الکترودهای جامد و الکترولیت مایع  1ارهاهای دو الیه بصورت جدایی ب خازن

شوند.  ها با انتشار در الکترولیت بین دو الکترود جابجا می شود. یون های الکترودها ذخیره می و داخل سوراخ

باشد و  یکند. جداکننده بسیار نازک م جداکننده از برقراری اتصال الکتریکی بین دو الکترود جلوگیری می

ها نفوذپذیر است و اجازه جابجایی را به بارهای یونی  مقاومت الکتریکی باالیی دارد ولی نسبت به یون

های  گیرند و جداکننده های آلی مورد استفاده قرار می های کاغذی و پلیمری با الکترولیت دهد. جداکننده می

 گیرند.  رد استفاده قرار میهای آبدار مو ای و سرامیکی نیز معموال با الکترولیت شیشه

های معمولی استفاده  های الکتروشیمیایی از همان روابطی که در خازن انرژی و بار ذخیره شده در خازن

های الکترود )مثل سطح مقطع و  آید. با این وجود، در درجه اول ظرفیت خازن به مشخصه شد، بدست می می

الکترود به ضریب موثر الکترولیت و ضخامت دو الیه ها( بستگی دارد. ظرفیت مخصوص یک  ابعاد سوراخ

های مایع(، که  باشد )در حدود کسری از نانومتر در الکترولیت بستگی دارد. ضخامت دو الیه بسیار کم می

 آورد. ظرفیت مخصوص خیلی بزرگی را فراهم می

F/cmعملکرد یک خازن الکتروشیمیایی به ظرفیت مخصوص )
ت یونی ( الکترود و هدایF/gیا  3

ظرفیت مخصوص یک الکترود خاص به اینکه  الکترولیتی که در خازن مورد استفاده قرار گرفته، بستگی دارد.

شود و یا منفی، و اینکه الکترولیت آلی است یا آبدار، بستگی دارد. به  آیا از آن در الکترود مثبت استفاده می

دهند که معموال در  ی از خودشان نشان میعنوان مثال اکثر الکترودهای کربنی ظرفیت مخصوص باالتر

های آلی  برای الکترولیت F/g 166تا  F/g 16های آبدار، و  برای الکترولیت F/g 125تا  F/g 25محدوده 

های آلی  کند. اگرچه که با استفاده از الکترولیت های بیشتری را فراهم می باشد که اجازه جابجایی یون می
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توان ولتاژ  ند ولی این مزیت را نیز به همراه دارد که در این حالت میک ظرفیت مخصوص کاهش پیدا می

های  ، و برای الکترولیتV 1های آبدار ولتاژ اعمالی در حدود  بیشتری را به آن اعمال کرد. برای الکترولیت

 باشد. می V 365تا  V 3آلی ولتاژ در حدود 


ساختاریکابرخازندوالیه:3-۱4شکل

هاکاربردابرخازن-۱4-6-2

 1-11 شکل های معمولی قرار دارد. همانطور که در  ها و خازنها، بین باتری دانسیته انرژی و توان ابرخازن

ها تری نسبت به باتریهای معمولی و مقدار کم نشان داده شده است. آنها انرژی بیشتری نسبت به خازن

دارند.  های معمولی ها و توان کمتری در مقایسه با خازندارند ولی در عوض توان بیشتری نسبت به باتری

 5-11 شکل کند، همانطور که در  ها ولتاژ بصورت خطی با میزان بار تغییر می خازنها، در ابربرخالف باتری

 ت.نشان داده شده اس
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دانسیتهانرژیوتوانیکابرخازن:4-۱4شکل


مقایسهمشخصهولتاژیکابرخازنبایکباتری:5-۱4شکل

باشد. به  ها میها بیشتر از باتری خازنژ شده و حالت تخلیه شده برای ابرمحدوده ولتاژ بین حالت شار

اغلب از اتصاالت سری  های فشار قویاس میزان شارژ خازن، برای کاربردعلت این تغییرات شدید بر اس

شود و از مدارهای الکترونیک قدرتی به همراه استک باید برای کنترل شارژ، دشارژ و برابری ولتاژ  استفاده می

 نشان داده شده است. 3-11 شکل استفاده کرد. همانطور که در 
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، یک رگوالتور سوئیچینگ ولتاژ است که جریان بار را در حین تغییر ولتاژ ترمینال 11شارژر پمپ جریان

کادمیومی و تجهیزات جریان -های نیکلدارد. پمپ جریان ذاتا برای شارژ کردن باتری در مقدار ثابتی نگاه می

 کنیم: ها اشاره می خازنمه به چند مورد از کاربردهای ابردر ادا ت.ثابت، مناسب اس

 کند. های بزرگ جریان را در مدت زمان کوتاه دریافت می ، که در آن یک بار، پالس12توان پالسی -

تامین توان یک وسیله و یا بخشی از تجهیزات برای چند ثانیه، چند دقیقه و یا چند روز، هنگامی  -

 شود. باتری دچار مشکل میکه توان اصلی و یا 


نترلابرخازنهاتوسطسیستمهایالکترونیکقدرت:ک6-۱4شکل

 توان در موارد زیر نیز استفاده کرد: ها می از ابرخازن

 aerogel ازنهای باتری کارآمد، این کار با موازی کردن یک امپدانس کوچک با خ به عنوان بسته -

پذیرد. بدین  توان باال و یک امپدانس بزرگ و موازی کردن با یک باتری با انرژی باال، صورت می

 باتری هیبریدی با انرژی و توان باال و همچنین امپدانس کم ساخت.-توان یک خازن ترتیب می

های همراه  تلفن GSMسیم، که از آنها برای تامین توان پالسی در طی ارسال  در ارتباطات بی -

 شود. استفاده می
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 باشند. های قابل حملی که دارای میکروپروسسور می جهت تغذیه دستگاه -

ها و منابع قدرت  های الکترونیکی درب های صنعتی مانند سلونوئید و شیر عملگر، قفل در کاربرد -

 شود. اضطراری از آنها استفاده می

های شیمیایی طول عمر  ند. آنها به علت عدم واکنشها دارها چندین مزیت در مقایسه با باتری خازنابر

% کار 86سیکل را با راندمان انرژی باالی  166666توانند بیشتر از  ها می خازنتری دارند. معموال ابر طوالنی

توانند بارهای چند صد کیلو واتی را برای چند ثانیه تغذیه کنند و در اصالح پیک  کنند. همچنین آنها می

ت، کاربرد دارند. استفاده نشان داده شده اس 2-11 شکل ق مسکونی، تحت شرایطی که در مصرف برق مناط

ها برای تغذیه بارهای چندین مگاواتی، انتقال و توزیع که به چندین ساعت انرژی ذخیره شده نیاز  خازناز ابر

 دارند، هنوز میسر نشده است.


سیستمهیبریدمرکبازابرخازنوفوتوولتائیک:7-۱4شکل

گیرند، زیرا در  های سوختی مورد استفاده قرار می ها بطور عمده با منابع قدرت اضطراری و سلول ابرخازن

 [.51] ها پاسخ سریعتر و دانسیته انرژی بیشتری دارندمقایسه با باتری

چرخطیار-۱4-7

ها  اند. این تکنولوژی سازی انرژی به بازار آمده ی ذخیره های جدیدی در زمینه ر دهه اخیر، تکنولوژید

های  ترین تکنولوژی نمایند. اخیرا صنعت شاهد پیدایش مجدد یکی از قدیمی انتقال سریع انرژی را فراهم می
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اشکال متنوعی هستند. از چرخ های جدید دارای  سازی انرژی یعنی چرخ طیار بوده است. چرخ طیار ذخیره

های فوالدی قدیمی  های دورانی بسیار باال مناسب هستند گرفته تا چرخ های کامپوزیتی که برای سرعتطیار

، انواع مختلفی از چرخ طیارها که امروزه مورد استفاده قرار در ادامه گردند. که به موتورهای دورانی کوپل می

 . شوند گیرند بررسی می می

معرفی-۱4-7-۱

باشند. یکی از این  های خاصی می های قدیمی ذخیره انرژی دارای برتری چرخ طیارها نسبت به تکنولوژی

گردد. یعنی ذخیره انرژی به صورت انرژی جنبشی در  ها به ساختار ساده ذخیره انرژی در آنها بر می برتری

 یک جرم در حال دوران.

شد. در بیست سال اخیر به  دن حرکت موتورها استفاده میها از این ایده برای نرم و یکنواخت کر سال

تدریج یک منبع جدید انرژی در اختیار طراحان و مخترعان قرار گرفت و طراحان از این منبع جدید در 

  های زیر بود: این منبع دارای ویژگی وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات کنترل ماهواره استفاده کردند.

سازگاری با محیط زیست، پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری و داشتن عمر مفید  ایمنی باال، حجم کم،

 بینی.  باال و قابل پیش

اخیرا برای کنترل و ثابت نگه داشتن سرعت وقتی که منبع اصلی انرژی به طور متناوب قطع و وصل 

های الکتروشیمیایی و از یکنندگان از باتر گردد. به دلیل نارضایتی مصرف شود از چرخ طیار استفاده می می

ها از  طرف دیگر به علت پایین بودن هزینه تولید و عمر مفید باالی چرخ طیار اکنون در بسیاری از سیستم

 شود. این وسیله استفاده می

ی الکترونیک قدرت اولین بار از چرخ طیار به عنوان محافظ رادار  پی در زمینه در های پی پس از پیشرفت

 شود. هزینه، در حجم باال به بازار تجهیزات انتقال قدرت ارائه می مند و کممروزه یک ابزار قدرتتفاده شد و ااس

چرخطیارهایقدیمی-۱4-7-2

های فوالدی به  ژنراتور بود. که در آن چرخ-پیش از این، تنها کاربرد چرخ طیار، در مجموعه موتور

تری را فراهم  و طوالنی نیرو، دوران پایدار شدند تا در زمان قطع و وصل شدن متناوب سیستم کوپل می

 گرفت. کنند. این امر توسط افزایش اینرسی دورانی و افزایش انرژی جنبشی ذخیره شده انجام می
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 رفت. هایی به ندرت از حد یک ثانیه در بار نامی فراتر می افزایش موثر زمان دوران برای چنین سیستم

درصد انرژی ذخیره شده از چرخ طیار به موتور انتقال  5تنها شد که  این مشکل به این علت ایجاد می

شد که  یافت. انتقال بیشتر انرژی موجب کاهش سرعت دورانی و نتیجتا کاهش فرکانس الکتریکی می می

 امری نامطلوب بود.

شدند، ولی توانایی  ها مانع ضعیف شدن و یا قطع طوالنی مدت جریان برق می با وجود اینکه این سیستم

 کامل یا تامین انرژی الزم برای استارت یک ژنراتور را نداشتند. re-closure امین برق کافی برای یک فرایندت

توان زمان انتقال قدرت را افزایش داد. تحت تمامی بارها، کاهش فرکانس و  با اعمال چند تغییر در طرح می

 باشد. ولتاژ و همچنسن کاهش سرعت دورانی ژنراتور نامطلوب می

درصد انرژی چرخ  25کند تا  اضافه کردن یک یکسوکننده بعد از ژنراتور، سیستم این قابلیت را پیدا می با

 36با فرکانسی برابر با  ACباید متغییر شده و مجددا به جریان  DCطیار را منتقل کند. پس از آن جریان 

دهد تا بتوانیم از  ما میهرتز تبدیل شود. افزودن یک محرک چند سرعته به سیستم این امکان را به 

تری برای تامین این  های دورانی پایین، اینرسی زیادی را به دست بیاوریم و در نتیجه به موتور کوچک سرعت

 منبع انرژی نیاز باشد.

شود، حفاظت  افزایش موثر در مدت زمان حرکت که توسط سیستم بهبود یافته چرخ طیار ایجاد می

بر هم خواهد  آورد. اما این افزایش در مدت زمان حرکت لزوما هزینه راهم میبهتری را نسبت به نوع قدیمی ف

 بود. در ضمن به تجهیزات و فضای بیشتری نیز نیاز دارد.

ها از  طیار باشند. در این چرخ نواع مدرن خود دارای مزایایی میاهای قدیمی چرخ طیار نیز نسبت به  نمونه

توان شرایط مکانیکی آن را  هولت قابل دسترسی است و به راحتی میای که به س شد. ماده فوالد استفاده می

آورد تا عالوه بر مالحظات مالی، شرایط ایمنی را  بینی کرد. فوالد این امکان را برای طراحان فراهم می پیش

 نیز به خوبی تحت کنترل داشته باشند. 

رای وزن بیشتر و همچنین مقاومت های فوالدی نسبت به انواع کامپوزیتی دا طیار به دلیل اینکه چرخ

شود که برای  های دورانی نسبتا پایینی کار کنند. این ویژگی باعث می باالتری هستند، باید در سرعت

 های مدل قدیمی استفاده کرد. های فوالدی بتوان از یاتاقانطیار چرخ
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پوزیتی جدید، انرژی و های کام های فوالدی این است که آنها نسبت به چرخطیار اما یکی از معایب چرخ

شود تا  کنند. که این مسئله باعث می های قدیمی معمولی در هوا کار میطیار تری دارند. چرخ قدرت پایین

استهالک باالیی داشته باشند و همچنین هنگام فعالیت صدای بیشتری تولید کنند. عالوه براین، یک سیستم 

شود که قابلیت اعتماد  ارد. که این مسئله خود باعث میچرخ طیار خارجی نیاز به چندین مجموعه یاتاقان د

 کل مجموعه پایین آمده و هزینه تولید آن باال برود.

طیارهایقدیمیچرخومعایبمزایا-۱4-7-3

 طیارهای قدیمی عبارتند از: برخی از مزایای چرخ

 بینی ایمن قابل پیش-جنس فوالدی 

 شود.  راحی میهای دورانی پایین که باعث ساده شدن ط سرعت 

 گردد. مواد اولیه ارزان قیمت باعث کاهش هزینه تمام شده می 

 طیارهای قدیمی عبارتند از: چرخمعایب برخی از 

  انرژی و قدرت پایین 

 نیاز به چندین مجموعه یاتاقان 

 استهالک آیرودینامیکی و صدای بیشتر 

هایسرعتباالطیارچرخ-۱4-7-3

گیری از مواد کامپوزیتی جدید و  انرژی و قدرت باالتر و بهرهدر راستای تالش برای رسیدن به 

طیارهای فشرده شدند. که دارای قابلیت کار در  قدرت، طراحان موفق به تولید چرخ های الکترونیک تکنولوژی

های نوین در وسایل الکتریکی و هیبرید الکتریکی و طیار باشند. از این چرخ های خطی بسیار باال می سرعت

شود. مطلبی که در کاربردهای فوق حائز اهمیت  ها استفاده می در تجهیزات کنترل سرعت ماهواره همچنین

همچنین کمترین وزن و فضای  .که بیشترین مقدار ممکن انرژی ذخیره و منتقل گردد ،است این است

 ممکنه اشغال شود.

رابطه مستقیم دارد، برای  از آنجا که انرژی ذخیره شده در داخل چرخ طیار با مربع سرعت دورانی آن

افزایش انرژی ذخیره شده در چرخ طیار باید سرعت دورانی آن را افزایش داد. البته واضح است که تمامی 
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جود آمدن تنش در چرخ بر اثر باشند. منشاء این مشکل، به و هایی در سرعت می ها دارای محدودیت طرح

 باشد.  های دورانی می ها و اینرسینیرو

های کمتری  باشند. بنابراین در یک سرعت دورانی خاص تنش امپوزیتی دارای وزن کمتری میهای ک چرخ

باشند. در  تر از مواد مهندسی قدیمی می شود. عالوه براین مواد کامپوزیتی جدید اغلب مقاوم در آنها ایجاد می

وزیتی، قابلیت دوران در طیارهای کامپ ن وزن کمتر و مقاومت باالترِ چرخهای قدیمی ایطیار مقایسه با چرخ

 کند.  های بسیار باال را نیز فراهم می سرعت

با نسبت مقاومت ماده به  ،برای یک هندسه خاص، چگالی انرژی یک چرخ طیار )انرژیِ واحد جرم(

 شود. این نسبت مقاومت مخصوص نامیده می چگالی وزنی آن رابطه مستقیم دارد.

های اخیر در تکنولوژی مواد کامپوزیتی، باعث دستیابی به موادی با مقاومت مخصوص بسیار باال  پیشرفت

باشند. نتیجه تحقیقات مداوم در این زمینه  که حتی با بهترین فلزات مهندسی قابل مقایسه نمی ،شده است

 1666قه و سرعت خطی بیش از هایی با سرعت دورانی بیش از صد هزار دور در دقیطیار منجر به تولید چرخ

 متر در ثانیه شد.

بر هم بوده است. برای  های باورنکردنی حاصل شده توسط مواد کامپوزیتی جدید لزوما هزینه پیشرفت

شوند، دیگر  های جنبشی خاص به کار برده می سازی انرژی های دورانی بسیار باال که در ذخیره سرعت

های  های جدید از یاتاقان بق استفاده کرد. به جای آن اغلب سیستمهای مکانیکی سا توان از یاتاقان نمی

 کنند. مغناطیسی استفاده می

شود که مشکل اصطکاک را به  آوری جدید برای تعلیق موتور از نیروی مغناطیسی استفاده می در این نو

های باال، این  سرعتطور کامل حل کرده است. اما متاسفانه به دلیل وجود استهالک باالی آیرودینامیکی در 

کند. گرمای تولید شده توسط  ها باید در خالء کار کنند. این مسئله مشکل جدیدی را ایجاد میطیار چرخ

های  توان به راحتی دفع کرد. عالوه براین، یاتاقان های موتور و یاتاقان را در خالء نمی الکترومغناطیس

 های پیچیده دارند.  رل تعلیق نیاز به کامپیوترباشند و برای کنت مغناطیسی فعال ذاتا ناپایدار می

باشد.  باشد که دارای یک فیلد مغناطیسی نیز می ها معموال یک طرح فیلد دورانی می ژنراتور این سیستم

 .اند( اند )ارث شده های دائمی این فیلد مغناطیسی، بطور نسبی به زمین اتصال داده شده مغناطیس

باشد آنها باید  های کامپوزیتی میطیار ها بسیار کمتر از انواع مربوط به چرخ از آنجاییکه قدرت این مغناطیس

http://www.smsm.ir/
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با سرعت بسیار کمتری بچرخند. به عبارت دیگر آنها باید به توپی چرخ بسیار نزدیک باشند. که این مسئله 

چرخ سوار های بیرونی  شود. یک گزینه این است که آنها را در شعاع باعث کم شدن چگالی انرژی ژنراتور می

کند: یا سرعت دیگری برای ماشین  کنیم. این عوامل نهایتا طراح را وادار به انتخاب یکی از این دو راه حل می

تر کند که بدین ترتیب از ایمنی سیستم  یا محدوده طراحی را به مرزهای تنش مجاز نزدیک، درنظر بگیرد

 شود. کاسته می

رای ها هم دا شدند، این سیستم تور ژنراتور کوپل میهای قدیمی که به مجموعه موطیار مانند چرخ

باشند تا بتوانند درصد باالیی از انرژی ذخیره شده را  کننده و مبدل میتجهیزات الکترونیکی مثل یکسو

 منتقل کنند. 

داری کمی نیاز دارد، باشد که به تعمیر و نگه سیستم حاصل یک باتری مکانیکی فشرده و سبک می

 کند. ی محیط کم است و تخلیه الکتریکی چندگانه خللی در کار آن وارد نمیحساسیت آن به دما

ک سری محدود کننده و محافظ نیاز برای جلوگیری از صدمات جانبی ناشی از شکست در فالیویل به ی

. شکست ممکن است بر اثر عوامل مختلفی روی دهد، مانند رشد ترکی که توسط تولید کننده کشف است

های  و یا از کار افتادن یاتاقان های ناگهانی در محیط عملکردقطعه، ضرابات و نیرواخل نشده، در د

 کاهد. ها و پیچیدگی فراهم کردن حفاظ مناسب از قدرت رقابت این تکنولوژی می مغناطیسی. هزینه

 مزایا: 

 فشردگی و حجم کم 

  کارایی باال 

  تعمیر و نگهداری کم و ناچیز 

 عدم وجود صدا و نویز 

 معایب: 

 مالحظات ایمنی 

  هزینه باالی مواد اولیه 

 های مغناطیسی قیمت باالی یاتاقان 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

192 

 

 

انتقالقدرتپیوسته-۱4-7-4

داری و فضای محدود، در بسیاری از مواقع کاربران های محیطی، مسائل تعمیر و نگه به علت محدودیت

باشد. اگر سیستم شامل یک های الکتروشیمیایی در سیستم نتمایل دارند که نیازی به استفاده از باتری

اندازی و همزمان کردن مجموعه  ژنراتور استند بای جهت حفاظت باشد، بهترین گزینه برای راه-موتور

 ژنراتور، استفاده از سیستم ذخیره سازی انرژی چرخ طیار است.

بهبودکیفیتقدرت-۱4-7-5

ی مدت زمانی در حدود چند ثانیه به خاطر این عارضه که اغلب رویدادهای مضر برای کیفیت قدرت دارا

کنند تا با استفاده از چرخ طیار و با صرف حداقل فضا و هزینه  باشند، برخی کاربران این فرصت را پیدا می می

های  آل سیستم با این مشکالت مقابله کنند وکیفیت خروجی خود را باال ببرند. از جمله کاربردهای ایده

های تولید انبوه اشاره کرد. نیاز به فضای  های پردازش تولید یا سایت ایتتوان به س طیار قدرت باال می چرخ

ساخته  های تولیدی دچار مشکل می طیارهای قدیمی، از بسیاری قبل، این گروه های باالی چرخ زیاد و هزینه

 است. 

 جداسازیباتریوجایگزینی-۱4-7-6

باشد.  ها می تعداد دفعات دشارژ شدن سلول های الکتروشیمیاییکننده عمر باتری یکی از عوامل تعیین

طیار، وسیله  عمر باتری با تعداد دفعات دشارژ شدن آن نسبت عکس دارد. یک باتری مکانیکی یا یک چرخ

باشد که دارای حجم کوچک و دوام باالیی نیز هست.  های شیمیایی میبسیار موثری برای حفاظت از باتری

ادها وحوادث مضر برای کیفیت قدرت را کنترل کند بلکه در زمان اورهال یا توانند روید طیار نه تنها می چرخ

 جایگزین عمل کند. dcتواند به عنوان یک منبع جریان  های شیمیایی میشارژ مجدد باتری

این است. های الکتروشیمیایی به یک جایگزین با قیمت مناسب نیاز های باتری ها و کاستی به خاطر ضعف

حجم بوده و عمر مفید باالیی داشته باشد. عالوه بر آن  حاظ هزینه مناسب باشد و هم کمجایگزین هم از ل

ها با تمرکز بر روی صنعت کیفیت قدرت، توانسته  داری در آن اندک باشد. برخی شرکتنیاز به تعمیر و نگه

 من بنماید.هزینه و ای های مکانیکی کماست با استفاده از مواد اولیه قدیمی اقدام به تولید باتری
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سازیمغناطیسیابررساناسیستمذخیره-۱4-8

سازی انرژی الکتریکی به شکل مغناطیسی مورد توجه قرار گرفت. با  ی هفتاد مفهوم ذخیره از اوایل دهه

ترین این  ظهور تکنولوژی ابررسانایی، کاربردهای گوناگونی برای این پدیده فیزیکی مطرح شد. از معروف

پیج با اندوکتاس بزرگ که از ابررسانا  انرژی در یک سیم SMES اشاره کرد. در SMES به توان کاربردها می

شود که راندمان رفت و برگشت  پیچ موجب می شود. ویژگی ابررسانایی سیم ساخته شده است، ذخیره می

های  یکآن را از سایر تکنSMES  باشد. ویژگی راندمان باالی  %85فرایند ذخیره انرژی باال و در حدود 

کند. همچنین از آنجایی که در این تکنیک انرژی از صورت الکتریکی به صورت  ذخیره انرژی متمایز می

تواند در  راین میبباشد. بنا دارای پاسخ دینامیکی سریع می SMESشود،  مغناطیسی و یا بر عکس تبدیل می

سازی انرژی را به دو گونه  یی ذخیرهمعموال واحدهای ابررسانا. جهت بهبود عملکرد دینامیکی نیز بکار رود

سازی منحنی مصرف و ظرفیت پایین )چندین مگا ژول( به منظور جهت تراز  (MWh 566)ظرفیت باال

 سازند افزایش میرایی نوسانات و بهبود پایداری سیستم می

جداسازی و استقالل تولید از مصرف است که این امر مزایای  SMES بطور خالصه مهمترین قابلیت

 .برداری اقتصادی، بهبود عملکرد دینامیکی و کاهش آلودگی را به دنبال دارد متعددی از قبیل بهره

ابررسانایی-۱4-8-۱

با استفاده  ،وقتی کمرلینگ اونز هلندی در دانشگاه لیدن موفق به تولید هلیوم مایع گردید 1869در سال 

 .از آن توانست به درجه حرارت حدود یک درجه کلوین برسد

هایی که اونز با این درجه حرارت پایین قابل دسترسی انجام داد مطالعه تغییرات  یکی از اولین بررسی

چندین سال قبل از آن معلوم شده بود که مقاومت . مقاومت الکتریکی فلزات بر حسب درجه حرارت بود

علوم نبود که اگر درجه کند. اما م تر از دمای اتاق برسد کاهش پیدا می فلزات وقتی دمای آنها به پایین

کرد  کند. آقای اونز که با پالتینیم کار می حرارت تا حدود کلوین تنزل یابد مقاومت تا چه حد کاهش پیدا می

کرد که این کاهش به خلوص نمونه  متوجه شد که مقاومت نمونه سرد تا یک مقدار کم کاهش پیدا می

جیوه بود و در تالش برای بدست آوردن رفتار فلز  ترین فلز قابل دسترس بستگی داشت. در آن زمان خالص

او متوجه شد که در درجه حرارت خیلی پایین  خیلی خالص اونز مقاومت جیوه خالص را اندازه گرفت.

انگیز نبود اما  کند که البته این موضوع زیاد شگفت گیری کاهش پیدا می مقاومت جیوه تا حد غیر قابل اندازه
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شود به  موقعی که درجه حرارت به سمت صفر تنزل داده می نمود. منتظره می ت غیررفتن مقاوم نحوه از بین

این  تر از کرد و پایین کلوین ناگهان افت می 1رامی کاهش یابد در درجه حرارت آجای اینکه مقاومت به 

قاومتی م داد. همچنین این گذار ناگهانی به حالت بی درجه حرارت جیوه هیچگونه مقاومتی از خود نشان نمی

آقای اونز قبول کرد که  اتفاق می افتاد. ،شد و حتی اگر جیوه ناخالص بود فقط مربوط به خواص فلزات نمی

کلوین جیوه به یک حالت دیگری از خواص الکتریکی که کامال با حالت شناخته شده قبلی  1پایین تر از 

 رفت.متفاوت بود رفته است و این حالت تازه ))حالت ابررسانایی(( نام گ

توان مجددا بازگردانید  یعنی مقاومت الکتریکی را می ،توان از بین برد بعدا کشف شد که ابررسانایی را می

و در نتیجه معلوم شد که اگر یک میدان مغناطیسی قوی به فلز اعمال شود این فلز در حالت ابررسانایی 

 باشد. ولی میهای معم دارای خواص مغناطیسی بسیار متفاوتی با حالت درجه حرارت

های پایین  تاکنون مشخص شده است که نصف عناصر فلزی و همچنین چندین آلیاژ در درجه حرارت

( ابر رسانادهند ) های پایین از خود نشان می شوند. فلزاتی که ابررسانایی را در درجه حرارت رسانا میابر

بر طبق یک اصول فیزیکی مشابه رفتار ها  شد که تمام ابررسانا های بسیاری تصور می شوند. سال نامیده می

د. اغلب نباش مشهور می II و I کنند. اما اکنون ثابت شده است که دو نوع ابررسانا وجود دارد که به نوع می

در صورتی که آلیاژها عموما  دهند.  را از خود نشان می I عناصری که ابررسانا هستند ابررسانایی از نوع

دهند. این دو نوع چندین خاصیت مشابه دارند. اما رفتار مغناطیسی  خود نشان میرا از  II ابررسانایی از نوع

 .دهند بسیار متفاوتی از خود بروز می

ی این پدیده بارهای  زیرا بر پایه ،ای بر خوردار است در تکنولوژی از توانایی گسترده ی ابر رسانایی پدیده

ی  عبور کنند. به طور مثال جریان القا شده در یک حلقه توانند بدون تلفات گرمایی از یک رسانا الکتریکی می

برای نمونه در  ماند. رسانا بدون وجود هیچ باطری در مدار به مدت چند سال بدون کاهش باقی میابر

ی انرژی در  شود. ذخیره کردن انرژی الکتریکی استفاده می رسانای بزرگ برای ذخیرهلقه ابرحواشنگتن از یک 

 .شود رود و انرژی در مدت مورد نظر آزاد می اوات باال میمگ 5این حلقه تا 

باشد که باید دماهای بسیار  عمده مشکل ایجاد کردن شرایط برای این پدیده دمای بسیار پایین آن می

نایی ابر باالتری توامواد سرامیکی جدیدی کشف شد که در دماهای  1893پایین را محیا کرد. اما در سال 

 .)درجه کلوین این امر میسر شده است 139)تا اکنون در دمای  دنباشرسانایی را داشته 
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 کاربردهایابررسانایی-۱4-8-2

بعنوان مثال استفاده از ابر رساناها  ،در نظر گرفته است برای ابررساناهامی توان کاربردهای زیادی را 

یی کنترل شوند. خاصیت اصلی باال های چرخنده به دور زمین با دقت بسیار که مدار ماهواره باعث خواهد شد

حجم کوچکی از ابررسانا  در ابررساناها به دلیل نداشتن مقاومت الکتریکی امکان انتقال جریان الکتریکی

برابر نسبت  3موتورهای فضاپیماها تا  رساناها استفاده شود،های مسی از ابر است. بهمین خاطر اگر بجای سیم

 .شود که وزن فضاپیما بسیار کاهش یابد باعث می تر خواهند شد و به موتورهای فعلی سبک

های بعدی  توان کاوش کنند می توانند نقش اساسی در آنها بازی می هایی که ابررساناها می از دیگر زمینه

کارآمد انرژی الکتریکی هستند و  انتقال بسیار را نام برد. ابررساناها بهترین گزینه برای تولید و انسان از فضا

 .آید و طی ماههای ژانویه تا مارس گراد پایین می درجه سانتی -123طوالنی ماه که دما تا های  طی شب

توانمندی در خدمت سالمت خدمه  های ابررسانا، ابزار تشخیص دقیق و ساخته شده ازسیم MRI دستگاههای

های این از دیگر کاربردمصرف  فضاپیما خواهد بود و همچنین ساخت ابرکامپیوترهای بسیار کوچک و کم

 تکنولوژی خواهد بود.

SMES۱مفهوم-۱4-8-3

ای است برای ذخیره کردن انرژی و بهبود پایداری سیستم  کننده انرژی مغناطیسی وسیله ابرسانای ذخیره

این انرژی توسط میدان مغناطیسی که توسط جریان مستقیم  شود. به کار گرفته می کردن نوسانات و کم

شارژ و دشارژ شود بدون اینکه تغییری در  تواند هزاران بار این وسیله مید. می گردشود ذخیره  ایجاد می

 مغناطیس آن ایجاد شود.

                                                 

 

1
Superconducting Magnetic Energy Storage 
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 SMESاولینسیستم -۱4-8-4

پیشنهاد ساخت مطرح شد، او  1838در سال   Ferrierها در مورد این سیستم توسط فریر اولین نظریه

که به خاطر هزینه  ارائه کرد، ،داشترا ه کل فرانسه سیم پیچ بزرگ مارپیچی که توانایی ذخیره انرژی روزان

 .ساخت بسیار زیاد آن کسی پیگیری نکرد

های بنیادی اثر متقابل  تحقیقات در آمریکا در دانشگاه ویسکانسین برای فهمیدن بحث 1821در سال 

 .به ساخت اولین دستگاه شد های چند فازه منجر مابین انرژی ذخیره شده و سیستم

 1889در سال  را ساخت وآزمایش کرد. MJ 5 به میزان  SMES یک دستگاه 1893سال  هیتاچی در

 در ژاپن ساخته شد. ISTEC توسط SMES ، 166KWh یک

۱4-8-5-SMES سازیآنومد 

پیچ بزرگ ابررسانا و یک  شود از یک سیمهای قدرت بکار گرفته میکه در سیستم SMES یک واحد

پیچ  ظور نگهداری دمای هلیم در زیر دمای بحرانی تشکیل شده است. سیمسیستم سرد کننده هلیم به من

پیچه کاهنده به  شش تریسیتور و یک ترانسفورماتور قدرت سه سیم AC/DC ابررسانا از طریق دو مبدل

 سیستم قدزت متصل است.

گیرد و  ه کنترل دما قرار میدر منطق DC به عنوان بار در قسمت L اندوکتانس 9-11 شکل در 

 گیرند. در خارج این منطقه قرار می  AC/DCهای مبدل

ی توان به طور پیوسته در بازه پیچ ابررسانا را می دو سر سیم DC با کنترل زاویه آتش تریسیتورها ولتاژ

  منفی کنترل کرد. وسیعی از مقادیر ولتاژهای مثبت و
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 SMESیکواحد:8-۱4شکل

باشد. معموالً این پریود در زاویه آتش  دارای دو حالت یکسوسازی و اینورتری می SMES مشخصه کاری

پیچ به شکل  در حالت اینورتری انرژی مغناطیسی ذخیره شده در سیم شود. صفر یعنی حداکثر ولتاژ اجام می

 .گردد الکتریکی وارد شبکه می

، اشین سنکرونتغییر سرعت م ،های تغییر فرکانس شبکه یکی از کمیت SMES نوع کاربرد بسته به

نیز توان دریافتی  SMES شود. خروجی  انتخاب می SMES به عنوان ورودی به غیره تغییرات ولتاژ شبکه و

به  ردد،گ حالت اولیه برزمان زیادی الزم است تا جریان به  SMES معموال پس از تخلیه انرژی باشد. می

را در مطالعات  SMES بدین ترتیب توان از یک فیدبک تغییر جریان استفاده کرد. منظور رفع این مشکل می

 .توان با این مدل غیرخطی مرتبه دوم توصیف کرد دینامیکی می

چگونگیانجامکارابررسانایی-۱4-8-6

اجسام ابررسانا در مقابل عبور جریان در دماهای پایین  دهند، اجسام ابررسانا ظرفیت ذخیزه را افزایش می

، میدان توسط عواملی چون وضعیت کاهش دما به هر حال کاربرد ابرساناها دهند. از خود مقاومتی نشان نمی

 .شود مغناطیسی بحرانی و چگالی جریان بحرانی محدود می
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SMES  انرژی الکتریکی را در میدان مغناطیسی ناشی از جریانDC  شود.  می هذخیرپیچ  جاری در سیم

پیچ از موادی مثل مس باشد انرژی مغناطیسی زیادی در سیم به خاطر مقاومت بیهوده تلف  اگر سیم

تا زمانی که الزم است ذخیره شود.  و «پایا»شود؛ اگر سیم از جنس ابر رسانا باشد انرژی در حالت  می

 .کنند ا محو میرمای پایین تلفات اهمی مقاومت ندارند و به همین دلیل در د DC ابررساناها در مقابل جریان

تواند با طراحی مناسب کاهش پیدا کند.  جریان الکتریکی هنوز تلفات دارد اما این تلفات می AC در کابرد

 56-22ها  ترین دما برای دستگاه بهینه شود. انرژی زیادی ذخیره می DC و AC حالت کاری برای هر دو

 کلوین است.
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 پانزدهمفصل .15

هایمجزاازشبکهسازهادرریزشبکهکنترلیذخیرهیازوکارهاس
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مقدمه-۱5-۱

های  ای که به کمک سیستم های جزیره در این فصل به دو نمونه از سازوکارهای کنترلی سیستم

هایی در این  شود. این دو مرجع به عنوان مثال کنند پرداخته می های خورشیدی کار می ساز و سلول ذخیره

 شوند. زمینه ارائه می

سیستمکنترلیسلسلهمراتبی:[41مرجع]-۱5-2

عملکرد  یبرا یازالزامات مورد ن  هاست. شبکه یزعملکرد شبکه مستقل و شبکه متصل دو نوع شاخص در ر

 است: یربه شرح ز یکفتوولتائمبتنی بر شبکه یزر

 یها عملکرد مستقل در حالت یصتشخ یمتعادل توان برا یمشبکه و تقسیز( ثبات ولتاژ و فرکانس در ر1

 مختلف.

منتقل شوند که باعث کمک به کنار گذاشتن حالت ضربه  یکدیگربه  یبه آرام توانند ی( هردو حالت م2

 .شود یها م شبکه یزگذرا در ر


یدی:ساختارکنترلیریزشبکهمبتنیبرسلولخورش۱-۱5شکل
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 یکفتوولتائ یها شبکه یزدر ر یه،سه ال یسلسله مراتب یساختار کنترل ی نشان دهنده 1-15 شکل 

و  ای یهپا یها یکتکن یها بر اساس برخ شبکهیزمختلف عملکرد ر یها که در آن حالت ،باشد یم

 هستند. یکدیگربه  یلقابل تبد ی،کنترل یها یاستراتژ

 شود: یم یلشبکه به طور عمده از دو بخش تشک یزکنترل ر راهکار

 یزکنترل سطح تجه ی( استراتژ2        یستم(حالت کنترل سطح س1

 یها یکدوم عمدتا به تکن بخش .باشد یم یا متبوع و اتصال شبکه-اول شامل کنترل به روش تابع بخش

و کنترل  P/Qکنترل ،V/Fکنترل مثل استمربوط  ،شود یاستفاده م یمحل یکه در کنترلرها یکنترل مجاز

 کاهنده.

 های یاز استراتژ توان یم ینبنابرا .برخوردار است یادیانعطاف ز یتاز قابل در این مرجع یشنهادیپ طرح

مقاله  ینا بهره جست. یزشبکه،عملکرد مختلف ر یها  درک حالت یبرا        ای، یهپا های یکتکن  مختلف کنترل و

 نشان داده شده است. زیردر بخش  که پردازد، یم P/Qو   V/Fمتبوع همراه با کنترل  -کنترل تابع یبه بررس

عملکردمستقل-۱5-2-۱

 یهمنبع تغذ یتیومیل یها یباتر یانرژ یرهذخ یستمس   کند، یدر حالت مستقل کار م یزشبکهکه ر وقتی

، بلوک یستمس ینود عملکرد ابهب ی. براباشد یم V/Fفرکانس ثابت در کنترل  ولتاژ و ینتام یبرا یاصل

 قابل مشاهده است. 2 در شکل یشنهادیپ V/Fکنترل  یاگرامد


 V/F:بلوکدیاگرامکنترلی2-۱5شکل

 یها یسه فاز از باتر یخروج ولتاژ ی دهنده ( نشانVaref,Vbref,Vcref) مرجع  a,b,cولتاژ  2-15 شکل  در

فاز  سه یاز ولتاژها dو  qمولفه بردار محور  ی دهنده نشان یببه ترت Vdو  Vq .باشد یم یانرژ ی کننده یرهذخ
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 .باشد یم dq یلبر اساس تبد شده یریگ اندازه

به  شنهادییپ V/F. کنترل باشد یمرجع م یاز ولتاژها یببه ترت dو  qمرجع مولفه محور  qمرجع و  d ولتاژ

 عرض پالس. یونفاز و مدوالس یهدامنه و زاو مثل باشد، یم 1-15 شکل دوم در  ی یهبه ال یهشب یطور کل

ولتاژ  قابل  یها فقط در حلقه ینا اگرچه باشد، یم یمناسب ینامیکپاسخ د یدارا یشنهادیپ V/F کنترل

   یها وجود دارد که نسبت به کنترل V/Fدر کنترل  PI ی کننده یمهمه، فقط دو تنظ ینقبول است. با ا

V/Fباشند یمرسوم موثرتر م. 

عملکردمتصلبهشبکه-۱5-2-2

به هنگام  P/Qتوان در کنترل  ینتام ی یفهبافر توان که وظ یکبه عنوان  یانرژ ی کننده یرهذخ یها باتری

 یکحاصل توان و ولتاژ است  یانجر ینکها توجه به ارا بر عهده دارد. ب یزشبکهعملکرد در حالت متصل در ر

مرجع با  یانجر یزانم 3-15 شکل در  شده است. یشنهادپ 3-15 شکل شده در  یساز ساده P/Qکنترل 

با  یخروج یرمقاد یمتنظ یراب یانیجر یها  است و از حلقه یابیقابل دست یا توان لحظه یاستفاده از تئور

 یها یگنالس یدتول یعرض پالس، برا یونمدوالس یک. به عالوه، از تکنشود  ی، استفاده مPI یها کننده یمتنظ

 استفاده شده است. یونمدوالس


PQ:بلوکدیاگرامکنترل3-۱5شکل

و جدا  PIواحد کنترل  2مشخص است، با کاهش  3-15 شکل مانطور که در شده، ه یشنهادپ یکل راهکار

کنترل مرسوم هم در  یها است و هم با روش یشتریکاربرد ب یهم دارا یو،و راکت یوکردن کنترل توان اکت

 است. یکسان یانجر یها توان و هم در حلقه یا حلقه
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عملکرددرحالتگذرا-۱5-2-3

به طور کلی دو حالت گذار وجود دارد. در یک حالت شبکه از حالت مستقل به حالت متصل تبدیل 

 شود. شود و در حالت دیگر عکس روند فوق تکرار می می

از  ،انتقال و در واقع گذرا یسنکرون( برا -(گذرا از حالت مستقل به حالت متصل: از روش کنترل )خود1

 است: یرمراحل به شرح ز یات. جزئشود یاده ماستف ،حالت مستقل به حالت متصل

 یمولتاژ مرجع، تنظ ی با محاسبه V/Fکنترل  ی یلهبوس  یزشبکهولتاژ ر یمو تنظ ی( آماده ساز1مرحله

کنترل   یاگرامبلوک د 1-15 شکل : در یریدولتاژ را در نظر بگ ی . به عنوان مثال طرح کنترل دامنهشود یم

 شخص شده است. م


:روندکنترلیتنظیماندازهولتاژ4-۱5شکل

را نشان   A,B,C هر سه فاز یولتاژ شبکه برا ی ( دامنهVi-gridشبکه ) یولتاژ ورود  1-15 شکل  در

. در بلوک کنترل فقط کنترل باشد یم یزشبکهدر ر یبیورت ترتبه ص  A,B,C یولتاژ فازها  Viو  دهد یم

( به کنترل V’i) هاصالح شد یا یماست. ولتاژ تنظ ACو  ینوسیچرا که ولتاژ از نوع س شود یاستفاده م ینسب

V/f  به طور ثابت با  یشبکه اصل ی یلهولتاژ و فرکانس بوس ی فاز و دامنه ی یهو سپس زاو شود یاعمال م

 . گردد یم یماز روابط ارائه شده تنظاستفاده 

 

 ی دهنده نشان grid وmic  وند یرز باشد یفرکانس دامنه، فاز و ولتاژ م یانگرب یببه ترت 6v,f ᶿیکهجائ در

 .یرهاستآستانه تحمل متغ ی دهنده نشان یزن limit یروندز .دنباش یتوان م یا شبکه یعها و توزیزشبکهر
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 یدکنتاکتور شبکه متصل با ی،ولتاژ با شبکه اصل یساز سنکرون بعد از (کنتاکتور حالت گذرا:2مرحله

خاموش کردن  یبرا یو خروج یورود یها  یگنالس یکهقطع شود در جائ یانرژ یرهذخ یها یباتر یسلهبو

 .شود یم ید(، تولpcc) ینگکنتاکتور نصب شده در نقطه مشترک کوپل

 P/Qبه سرعت به کنترل  V/Fکنتاکتور کنترل  موش شدن( حالت کنترل گذار: در هنگام خا3مرحله

 .شود یهنگام گذار از حالت مستقل به متصل حاصل م یندر ا. شود یم یلتبد

 یناناطم ی( براself- isohationگر ) یزولها-از کنترل خود ی(گذرا از حالت متصل به مستقل: به طور کل2

 هستند: یرز رتیبکار به ت ین. مراحل ادشو یاز گذار آرام از حالت متصل به حالت مستقل استفاده م

ها حاصل  یتوان مرجع از باتر یمتنظ یلهکه بوس باشد یمرحله م یناول ،توان یم: تنظی( آماده ساز1مرحله

 نشان داده شده است. 5-15 شکل در  یکنترل یگرامبلوک د .شود یم


:روندکنترلیتنظیمشارشتوان5-۱5شکل

 یها ، توانQpcc- ref یوو توان راکت PCC (PPCC-ref) ، توان در نقطه مشترک کوپل5-15 شکل  در

ز ا شوند یوارد م PQ( که در کنترل Q’ref , P’refمرجع توان) یرمقاد است. یشده در خط ارتباط یریگ اندازه

مورد  ی اندازه رد ید. سپس مقدار توان در خط اتصال باآیند یبدست م یو کنترل نسب یمحاسبات تفاضل

 شود. یمانتظار تنظ

 

 .باشد یم یوو راکت یوتوان اکت ییآستانه نما ی نشان دهنده یببه ترت Plimit ,Qlimit یکهجائ در

به سرعت به کنترل  یدبا P/Qکنترل  ،کنتاکتور روشن شد ینکه(کنترل حالت گذر: به محض ا3مرحله

V/F است.  یرفتهسپس گذرا از حالت متصل به حالت مستقل انجام پذ شود. یلتبد 
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یحفاظتسلسلهمراتبیستمس-۱5-2-4

تر و  کوچک یاسمق یلاز قب ییها یتمز یبزرگ انتقال توان دارا یستمبا س یسهشبکه در مقا ریز

و  اه یریگ اندازه یبندیکرو پ یبند طبقه یقاز طر وانت یرا م یشترات ب. اطالعباشد یکمتر م یها کننده یهتغذ

. ازدس یرا ممکن م فراگیرجامع و  یستمس یک یامر امکان طراح ینه، بدست آورد که ادمرکز دا ی توسعه

 قابل مشاهده است. 3-15 شکل در  یشنهادیپ یحفاظت یستمس


:ساختارسیستمحفاظتسلسلهمراتبی6-۱5شکل

 یبریدیانرژی ه یرهذخ یها یستمس یماز سه بخش، حفاظت رله، تنظ یشنهادیپ یحفاظت سیستم

(HESSو کنترل اضطرار )با  یسهدرمقا .باشد یشبکه م یزحفاظت ر یتکه در جهت تقو ،شده است یلتشک ی

 ینه تنها خطا یحفاظت سلسله مراتب یستمس ،بودند یا حفاظت رله یتنها دارا که یمیقد یها طرح

انجام  یز( و قطع بار را نHESS) یبریدیه یانرژ یرهذخ یها یستمس یماتبلکه تنظ ،کند یرا رفع م یافته وقوع

حفاظت  یستمس یا یهبا ساختار سه ال یمااوال مستق است. یفراوان یایمزا یرو طرح دارا ینا از دهد، یم

و کنترل  HESSم یمثل حفاظت رله و تنظ یمختلف یها یکتکن یاثان در ارتباط است. یسلسله مراتب
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هر  یاتجزئ دهند. یشرا افزا یکفتوولتائ مبتنی بر یها شبکهیزر ینانت اطمیاند تا قابل جمع شده ی،اضطرار

 داده شده است. یحتوض ادامهدر  یهسه ال

یاحفاظترله-۱5-2-4-۱

، یحفاظت یها یستم: سشوند یم یمبه سه دسته تقس یکفتوولتائ مبتنی بر یها شبکهیزرله در ر حفاظت

 یها یت( از الویدرهاکننده )ف یهتغذ یستمحفاظت س یانم ینا در. حفاظت یها کننده، المان یهتغذ یستمس

 هاست. شبکه یزدر حفاظت ر یقاتتحق

 یاو  باشد یشامل منبع و بار م یا یدرکه ف شوند یم یمشبکه به سه نوع تقس یزر یدرهایف یطور کل به

 یها طرح یدمختلف با یها یژگیمختلف بر اساس و یهایدرف ی. بر روشود یبار م یامنبع  یا یکی،شامل 

 اعمال شود. یمختلف یا رله یحفاظت

 شود یمشخص م ین. بنابراشود یبه باس منتقل م یدرحالت توان از ف ینشامل منبع باشد: در ا یدر(اگر ف1

صدق  یردر نامعادله ز یدرف یانکه ولتاژ باس و جر دهد یرخ م یدرف یاتصال بر رو یخطا یفقط در هنگام

 کند.

 

α روش ترانسفورماتور است. یداخل یهزاو ( حفاظت جهت دارDPPدر ا )که فقط شامل  یدرنوع ف ین

 منبع هستند قابل اجراست.

(. اصل مهم SCP) شود یم یشنهادپ یا و مرتبه یبیظت ترتمدل حفا ینشامل بار باشد: در ا یدر( اگر ف2

 است: یرنوع حفاظت به شرح ز ینا

 شود یمنبع به محل خطا اضافه م یبرابر صفر و منف یتوال دهد، یبار رخ م یدرف یرو ییکه خطا هنگامی

 یصفر و منف یتوال ین. بنابراشوند یخطوط شبکه پخش م یخطا به تمام ی از نقطه یصفر و منف یتوال ینا و

 یافزون ینهم یقخطا از طر یرو خط دارا ین. از اشود یم یشترخطوط به نسبت ب یرخطا از سا یخط دارا

 نشان داده شده است. یراست که در رابطه ز یابیقابل رد
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 یببه ترت Iziو  Iniو  باشد یم مi یدرف ی نشان دهنده Liخطا و  یدارا یدرف یانگرب Lfoultکه در  

، زمان شروع یبیدر حفاظت ترت یگر. نکته مهم ددنباش یم یانصفر جر ی و مولفه یانجر ینفم ی همولف

 بر اساس رابطه باالست. یصتشخ یبرا یبررس

 یتقابل رو یشیو صفر ولتاژ افزا یمنف ی رخ بدهد در مولفه A-B-G یاو  A-B  ،A-G یکه خطا هنگامی

از  یبان،در حفاظت پشت ینعالوه بر ا وع استفاده کرد.و شر یکاز آن به عنوان عالمت تحر توان یاست که م

 یدتول یصفر و منف ی متقارن استفاده کرد چرا که مولفه یرفع خطا یبرا توان یم یانحفاظت اضافه جر

 .کند ینم

در  توان ی( را مDPP) روش حفاظت جهت دار یدرهم منبع باشد: در داخل ف و شامل هم بار یدر( ف3

 یک یزبار استفاده کرد  و ن یها ( در شاخهSCP) یبیاعمال کرد و از روش حفاظت ترت منبعدارای  یها شاخه

به  یدرهاک قطع شدن تمام فیسر یبترت ین. به اقرار داد یاصل یدرف یکربربرای  یریتاخ یبیحفاظت ترت

 خواهد رفت. یناز ب یری،بار با روش تاخ یاهنگام بروز خطا در خطوط منبع 

(HESS)یبریدیهیانرژیرهذخیهاتمیسسیمتنظ-۱5-2-4-2

 یا شده است، به طور گسترده یلتوان تشک یانرژ یکه از واحد چگال یانرژ یرهذخ یها یستمنوع س این

 2-15 شکل ن در آ یمطرح، طرح تنظ یناز ا یحداکثر ی استفاده یها مورد استفاده هستند. برا شبکهیزدر ر

کاهش و انجبران افت تو یتوان برا یبه عنوان منبع اصل یباتر 2-15 شکل ه است. در نشان داده شد

 یمتنظ ی یجهنت باالست. یارابر خازن مسئول افت توان در فرکانس بس یک شود. به کار گرفته میفرکانس 

 .شود یم یزشبکهر یداریپا یشسبب افزا یکننده، به طور موثر یرهذخ یستمس یتوان خروج
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 HESS:طرح7-۱5شکل

 یکنترلاضطرار-۱5-2-4-3

که  کند یعمل م یکنترل هنگام ین. اکند یعمل م یزشبکهمحافظ در ر ینبه عنوان آخر یکنترل اضطرار

کنترل  ینفلوچارت ا شبکه را ندارد. یزرولتاژ و فرکانس  یداریامکان حفظ پا یبریدیکننده ه یرهذخ یستمس

 داه شده است. یحتوض 9-15 شکل در 


:ساختارکنترلاضطراری8-۱5شکل
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محاسبه  مرکز دادهاز  یافتیالعات دراز اط یزشبکه،خال توان ر بینید یم 9-15 شکل که در  همانطور

 قابل محاسبه است. یر( از فرمول زPcutقطع ) یو توان برا شود یم

 

 ینبر ا عالوه کننده است. یرهذخ یستماز س یخروج یو حداکثر یتوان واقع یانگرب  pmaxو  Pcutکه 

تعداد  ،(socشارژ) وضعیتگذار مثل  یرچند فاکتور تاث بر روی تواند یم یشدن روش کنترل اضطرار ییاجرا

 .شود یبررسا باره یبند یتشوند و الو یرتعم توانند یکه م یکفتوولتائ یواحدها

4۱مرجع]-۱5-3 پنلهایانرژیرهذخیواحدهایهماهنگساز[: ی،

باریوواحدهایکفتوولتائ

عدم تطابق  یلبه دل ،یینبا ولتاژ پا یعتوز یها در شبکه یسقف یکفتوولتائ یها پنل یادز یشرفتو پ رشد

مسئوالن  ینرو شود. بنابرا روبه یادیز یتقاضا در طول روز ممکن است با مشکالت فن و یدتول ینب

قابل  ی( و بارهاEsa) ژیساز انر  یرهذخ یها مردم به نصب واحد یقهستند تا با تشو یلما یعتوز های یستمس

باعث بوجود آمدن  یدساخت جد یرز ینرکت دهند. او مصرف مشا یدتول ینتعادل ب یجادها را در ا کنترل، آن

 .شود یم (MG)هوشمند  یها یزشبکهباال در ر یفیتقابل اعتماد با ک یهو منابع تغذ یمحل یها مصرف کننده

کار کند. در حالت عملکرد متصل  یا یرهدر دو حالت متصل به شبکه و جز توانند ی( مMGsها ) ریزشبکه

کنترل،  یها  طرح ین. بنابراشود یم یناز شبکه باالدست تام یدبار و تول یاندل مولتاژ و فرکانس و تعا یمتنظ

 ای یرهپردازد. در حالت مستقل و جز یبرق م یو بازارها یانرژ ی ینهبر اساس هز یعمدتا به عملکرد اقتصاد

رح، به طور ط یناست. در ا یازن ینان،از ثبات و عملکرد قابل اطم یناناطم یبرا یتر یشرفتهطرح کنترل پ

 تا:  رود یاز کنترلر انتظار م ی،خاص

 .کند ینرا تام یدتعادل بار و تول (1

 .کند یمفرکانس و ولتاژ را تنظ (2

 .کننده را کنترل کند یرهذخ یها یستم( سSOCتعادل در حالت شارژ ) (3

 ساز را از اضافه بار محافظت کند یرهذخ یها یستمو س ینورترهاا (1

 کند. افظتشارژ مح یدو افت شد یادزساز را از شارژ  یرهذخ یواحدها (5
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 یریتمد یستمس یکاشاره شده در باال، استفاده از  یبه اهداف کنترل یابیدست یبرا یمحل مستق راه

هست مثال هرگونه خطا در  یزمشکالت و خطا ها ن یبرخ یدارا یطرح مرکز ینتوان است. اگرچه ا یمرکز

 یک یازمندن مرکزیکنترلر  یک یاجرا ین. عالوه براشود یم یستمآن در تمام س یرباعث تاث یکنترلر مرکز

 .باشد یبر م ینهگسترده و هز یشبکه ارتباط

کنترلر  یکبا  یداست که در آن بار و واحد تول یسازمتمرکزیرغ یا یساز طرح پراکنده یگزین،جا طرح

منابع  ینتوان ب عیتوز یتوان برا-متمرکز مرسوم، از افت فرکانس یر. روش کنترل غشوند یکنترل م یمحل

اشاره شده در باال را در نظر  5 تا 3 یها یژگیمرسوم و یستم. اگرچه سکند یاستفاده م یانرژ ی کننده یمتقس

 یها تعادل حالت یبرا دهد، یم ییرشارژ تغ یها افت را بر اساس حالت یبکه ضر یقی. طرح تطبگیرد ینم

مختلف  یها عملکرد در حالت یکتحر یباس برا-نالیگس یاستراتژ ین،ا شده است. عالوه بر یشنهادشارژ پ

اور شارژ شدن.  یاشارژ و  یدکننده از افت شد یرهذخ هایمثال محافظت از واحد یشده است. برا یشنهادپ

که  شوند، یمحدود م یکفتوولتائ یساز و واحدها یرهذخ یعمدتا به واحدها یمتمرکزسازیرغ یکارها راه

از  توان یم یزاتتجه ینهکاهش تلفات مبدل و هز یشبکه متصل شده است. برامجزا به  ینورترهایا ی یلهبوس

 ینا یاشده، استفاده کرد.  یلتشک ینورترا یک DCدر بخش  ESSو  PVکه از اتصال  یدیبریواحد ه یک

 یرااخ ی،ا یرهجز یها یزشبکه( در رDERs) پراکنده یانرژساده با منابع  یبریدیواحد ه یک یوجود، هماهنگ

شده  یلتشک یبریدیواحد ه ینکه از چند ییها یزشبکهدر ر یشنهادیقرار گرفته است. طرح پ یبررس مورد

که باعث  برند یاز انحراف ولتاژ و فرکانس رنج م یسازمتمرکزیرغ یها روش ین. عالوه برایستاند، قابل اجرا ن

در  یسازمتمرکز یها تیعنوان کردن محدود یراه حل برا یک. کنترل پراکنده شود یتوان م یفیتافت ک

 یلتشک یکنترل محل یاز واحدها نده. چارچوب کنترل پراکباشد یم یانرژ یریتمد یستمکردن س ییاجرا

عمدتا بر  یکنترل یهاکار راه یناند. ا متصل شده یکدیگررزرو به  یارتباط ی شبکه یقاست که از طر یافته

مثال  یبرا سازد، یرا ممکن م یمحل یپارامترها یبرخ یمتنظ یتکه قابل باشد یم یتوافق یها اساس پروتکل

 .یکل یانگینم یزانک میتا  یدیولتاژ فرکانس و توان تول

با کنترل  یسهارتباط در مقا ی ینهتوسعه، کاهش هز ینان،اطم یتکنترل پراکنده به قابل یها روش

ها به  یزشبکهکنترل ر ی ینهرا در زم یادیتوجهات ز یراکنترل پراکنده اخ یها . روشکند یمتمرکز، کمک م

 شود، یم یجادا اولیهکنترل  ی یلهمثال حذف انحرافات ولتاژ و فرکانس که بوس یخود جذب کرده است، برا

 ینها. با تمام ا یناز مهمتر یکیکنترل ولتاژ و تعادل حالت شارژ بعنوان  ی،اقتصاد یبار، سود ده یمتقس

 PVیواحد ها یهماهنگ یکنترل پراکنده، برا یزممکان یلانساستفاده از پت یراه حل ساده برا یکتنها  موارد

مقاله طرح کنترل پراکنده  ینارائه شده است. در ا مقاالتدر  ی،ایرهجز ی یزشبکهدر ر یبریدی،ه ESSو 
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اشاره شده در قبل ارائه شده  یکنترل یها یژگیو بار بر اساس و یدتول یها از حالت یکهر  یریتمد یبرا

 :باشند یم یرآن به شرح ز یش هابخ مهمتریناست. 

 یشنهادی، طرح پDERSبا  یبریدیه ESS-PV واحد یبرا یهماهنگ یموجود، برا یها ( بر خالف روش1

 .شود یم یبریدیواحد ه ینمتشکل از چند یها یزشبکهباعث کنترل هماهنگ ر

 ی شبکه یتوپولوژدهنده ارائه شده است، که  و فرمان یرپذ اجماع و فرمان یهبر پا یدروش جد یک( 2

توان  یها یترغم محدود یشارژ عل یها تا باعث تعادل حالت دهد یم ییرتغ ینامیکیرا به صورت د یارتباط

 یریتمد یزن یرپذ فرمان یاست. بخش ها یزشبکهولتاژ در تمام ر ی کننده یمدهنده، تنظ . بخش فرمانشود یم

 یب، که باعث ترکیکنترل یها دارند. برخالف روشساز را بر عهده  یرهذخ یها یستمس یانتوان در م یمتقس

استفاده از کنترلر پراکنده باعث صاف  شود، یتوان م -افت فرکانس یها یژگیحالت شارژ در و یریتشدن مد

کنترل  یتمحالت شارژ در الگور یریتمد یممستق یبو ترک توان یعتوز ی. براشود یفرکانس م ییراتشدن تغ

 .شده استاستفاده  یانپراکنده، از روش پخش جر

در محدوده بودن حالت شارژ در از  یناناطم یبرا PVقطع کردن  ی( قطع بار پراکنده و استراتژ3

 . گیرد یعملکرد مجاز انجام م

کنترلریوارهطرح-۱5-3-۱

و  یبریدیه ی پراکنده یکه از منابع انرژ یریدرا در نظر بگ 8-15 شکل نشان داده شده در  ی ریزشبکه

از  یکشده است. هر  یلتشک یین،ولتاژ پا یدرف یک یهقابل کنترل متصل  یرقابل کنترل و غ یتکفاز و بارها

ساز  یرهواحد ذخ یک ایو دار شود یم یهتغذ یکپنل فتوولتائ یک یق( از طرDER) یانرژ ی منابع پراکنده

مشترک متصل است. منبع  DCباس  یکبه  ینده،فزاا DCبه  DCکگانورتر  یک یقکه از طر باشد یم یانرژ

شبکه متصل است. هر کدام از مبدل ها )کانورترها( و  یزتکفاز به ر ینورترا یک یقپراکنده  از طر یانرژ

 یمتنظ یانرژ یرهذخ یها یستم. واحد کنترل سدشون واحد مجزا کنترل م یک یققابل کنترل از طر یبارها

 یمم، بر اساس روش ماکزPV جریان ی کننده یمتنظ یزن PV. واحد کنترل دشو یم DCولتاژ باس  ی کننده

 . باشد یتوان قابل استخراج م
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:ساختارکنترلیریزشبکه3-۱5شکل

 PVعملکرد با قطع  PV یحد ممکن شارژ بشوند، کنترلر ها ینتا باالتر  یساز انرژ یرهذخ یواحد ها اگر

و  یکل یدتول ی،را بر اساس بار کل یتوان خروج ینورتری،. واحد کنترل اکاهند یم یدیتوان تول یزاناز م

 یدشارژ شدن واحد ها گامدر هن یز،. واحد کنترل بار نکند یم یریتواحدها، مد یشارژ تمام یحالت ها

کنترل شناخته  یکه بعنوان مسئول هاکنترل،  ی. واحد هادهند یپخش کردن بار را انجام م ی،انرژ یرهذخ

 یمتصل شده اند. چار چوب کنترل یکدیگرباند کم به  یپراکنده با پهنا یشبکه ارتباط یک یقاز طر شوند، یم

شارژ را متعادل کرده و  یرا به حداکثر برساند، حالت ها PV لیدرا بر قرار کند، تو یدتعادل بار و تول یستیبا

پارامترها و  ییراتشبکه مستقل باشد و در مقابل تغ یاز توپولوژ یدبا کنترلر ینه براکند. عالو یمولتاژ را تنظ

 شده است. یانب یرز یها در بخش یلساختار کنترل به تفص و محکم عمل کند. یقو یارتباط یبار و قطع ها

یهسطحاول-ینورترکنترلاواحد-۱5-3-2

. حلقه باشد یم یکنترلر به شکل آبشار ینساختار ا  مشخص شده است، 16-15 شکل که در  همانطور

روش  ولتاژ مرجع با یابیرد یبرا یتناسب یاضاف ید( از روش تشدcc) یان( و کنترلر جرvcولتاژ ) یداخل

ع مناب یساز ندهقادر به پراک V-I های یژگیبا اقتباس از و یه. کنترلر اولکنند یاستفاده م یع،سر ینامیکید

 یثبات زمان، برا یک( بعنوان GPS) یزمان بند یاز تکنولوژ V-I. روش باشند یپراکنده م یانرژ

 ین. بنابراکند یمنبع مرجع باالتر، استفاده م یکپراکنده با  یمنابع انرژ یساز و سنکرون یساز هماهنگ

 یمنابع انرژ های یانجراز dو  q های چارچوب المان ین. در همشود یاصالح م یفرکانس شبکه در مقدار نام

 :شوند یآمده است، هماهنگ م یرکه در ز V-Iپراکنده، با استفاده  از قانون کنترل 
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:شماتیکماژولکنترلاینورتر۱1-۱5شکل

است، بخش سوم  یالقاگر خروج یقافت ولتاژ از طرجبران  یانگرب فوق دوم در سمت راست رابطه بخش

 ی شکل دهنده تواند یم یارتباط ی . شبکهکند یعمل م یمجاز یارتباط ی است که بعنوان شبکه یافت ولتاژ

ها  ها و لبه گر گرهیانب یببه ترت یارتباط های ینکها و ل که واحد یدار شده باشد در حال گراف وزن یک

گراف از لحاظ  یکینزد یسبر حسب ماتر یبری،سا ی شبکه ینعناصر در ا ین. کنش و واکنش بباشند یم

 .باشد یعناصر م یتعداد کل N+1. کهشود یم یریو اندازه گ یفتعر یتیکم

 

حالت  یک.  aij=6صورت  ینا یرو در غ aij>6که  یدر حال کند یم یافتدر jاطالعات را از عنصر  i عنصر

عناصر به روز  یهماهنگ یروش مناسب برا یک. شود یاختصاص داده م ، به هر عنصرxiاسکالر،  یاطالعات

 است: یربا توجه به رابطه ز iحالت عنصر  یرسان

 

 ی کننده ینامر تضم یناجماع پراکنده در مقاالت است و ا یتمالگور یک ی نشان دهنده فوق رابطه

 یفمحاسبه و تعر یرز رابطه زا ییهمگرا یباست. ضر یمحل یها پاسخ جامع توسط تعامل یکبه  ییهمگرا

 :شود یم

 

 

. اگر شود یهمگرا م یانشدار از حاالت اطالعات و اطراف وزن یانگینم یکبه  iاطاالعات عنصر  بنابراین

 :شوند یهمگرا م یکسانمقدار  یکاز حاالت به  یکشبکه ارتباط پراکنده شامل حداقل ارتباط باشد، هر 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

268 

 

 

 

است که  ینبر ا یحعمل کنند اما ترج یمجاز ی دهنده بعنوان فرمان دتوانن یاز عناصر م یکهر  اگرچه

را با باس مورد نظر دارد، بعنوان فرمان دهنده انتخاب شود. بدون در  یکیالکتر ی فاصله ینکه کمتر یعنصر

 . عنصرکنند یعمل م یرپذ فرمانعناصر بعنوان  یردهنده و سا عنصر صفر بعنوان فرمان ی،نظر گرفتن تلفات کل

اطالعات  i یزپذ . عنصر فرمان aij=6 ینبنابرا کند ینم یافتدر یرپذ را از عناصر فرمان یفرمان دهنده اطالعات

 .)به طور مثال عنصر صفر( گیرد یبه خودش و فرمان دهنده م یکنزد یهرا از همسا

تعادلحالتشارژ-۱5-3-3

(، VSواحد اصالح ولتاژ ) یامع با معرفروش ج یک یانگر( بDSC) یشنهادیپ ی پراکنده ی یهثانو کنترلر

 یانب 1شده در شکل یبر اساس مدل ساده ساز DSCعملکرد  یزم. مکانباشد یم dمحور ی در مشخصه

با  یسهمقا رکوچک د یبه خاطر ثابت زمان lclو CCSو  VCS های یلترف های ینامیکمدل د ین. در اشود یم

 یک( و Eratedاز منبع ولتاژ ) یبیترک یکبه  V-Iکنترل  تایجا. نتشوند یدر نظر گرفته نم یه،کنترلر ثانو

شده  یمنبع ولتاژ وابسته معرف یکبعنوان  DSC. واحد اصالح ولتاژ شود یم ی( ساده سازrd) یمقاومت مجاز

ها DER ینب V-Iیمجاز یها اساس مقاومت برواحد اصالح ولتاژ صفر باشد توان بار  ینکه ا یاست. وقت

 ینام یراز مقاد یع،و خطوط توز یمجاز یها به خاطر افت مقاومت یزشبکهولتاژ ر ینوه برا. عالشود یم یمتقس

و  یجرا یرها، به مقاد تمام واحد DSC یها آفست یمتنظ ی یلهبوس تواند یولتاژ م ین. اشود یخود منحرف م

ا ندارد. به منظور ه واحد ینتوان در ب یمبر تقس یریتاث یروش ینچن ین،رغم ا یکند. عل یدامناسب بهبود پ

و  یرپذ روش فرمان یک، بر اساس DSC شارژ، واحد اصالح ولتاژ یها توان حالت یمبهبود ولتاژ در هنگام تقس

 .شود یداده م یحتوض یلکه در ذ شود یده کنترل م فرمان

 :شود یمحاسبه م یرز ی بهبود ولتاژ ارسال ولتاژ فرمان دهنده به نحوه برای

 

 :شود یم یفتعر یر، به صورت زiشارژ، حالت واحد اطاالعات  یها کثرت تعادل حالت با
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 :شود یم یفتعر یربه صورت ز Fتابع

 

 برابر است با: VSI، واحد اصالح ولتاژ iواحد  یرپذ بخش فرمان برای

 

 :شود یمحاسبه م یاناطالعات اطراف ی دار شده وزن یانگینبر اساس م ESS ،PESViمرجع  توان

 

 :شود یم یفتعر یربه صورت ز wIJ یبضر و

 

کند در  یدابهبود پ یتا ولتاژ تا مقدار نام کند یدهنده تالش م که، فرمان دهد یرابطه نشان مدو  هسمقای

 .کند یم یگیریها را پDERS ینبار ب یمتقس ییراتتغ یر،پذ که فرمان یحال
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دهندهرتالگوریتمرقابتیارائهشدهبرایعاملفرمانفلوچا:۱۱-۱5شکل

 :شود یمحاسبه م یرز ی به نحوه یرپذ ها واحد اصالح ولتاژ فرمان کردن رابطه یبترک با

 

از پروتکل معروف جامع  یفرم خاص یکپراکنده  یهثانو یتمکه الگور یافتدر توان یرابطه، م یساده ساز با

 نوشت: یربه نحوه ز توان یرا م DER یخروج یانجر فوق با توجه به مدل شکل .باشد یم 12-15 شکل در 
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پذیر:فلوچارتالگوریتمرقابتیارائهشدهبرایعاملفرمان۱2-۱5شکل

 یبترک با مثال یوابسته است. برا ESSبه توان یجخرو یانبه عالوه با در نظر نگرفتن تلفات کانورتر جر

 :آید یبدست م یرز ی از رابطه ESSواحد اصالح ولتاژ و توان  ینرابطه ب وابط فوقر

 

 

 :آید یبدست م یررابطه ز XiCiFبا   PESSi یگذاریجا با

 

 :شود یم یانب یرز ی با رابطه DSC ینامیکد یگذاری. با جاشوند یو ولتاژ شبکه ثابت فرض م PV توان
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 .باشد یم aij یببا ضر یفرم خاصزیر  رابطه

 

به مقدار  یاطالعات یها حالت ی همه شود، یجامع همگرا م یکه استراتژ یاشاره شد، وقت که همانطور

( در حالت شارژ و یبار کل منهای یکل ید)مثال تول که توان مازادتوان نشان داد  می ین. بنابرارسد یم یمشترک

 :شود یپخش م یرها به روش زDER نیدشارژ ب

 

 .شود یشارژ م یهزودتر تخل تر یینبا حالت شارژ باالتر از حالت شارژ پا ESSشود، یم یجهنت یتنها در

Cکنترلریطراحراهنمایی-۱5-3-4

 :باشد یم یرکنترلر به شرح ز یطراح های معیار

 ییراتنسبت به سرعت تغ تر باشد و رامآ یاربس یهنسبت به سطح کنترل اول یدبا DSCهای ینامیک( د1

 باشد. یشترب یارحالت شارژ بس

 ثابت باشد.   یارتباط های یترغم محدود یعل یدبا یشنهادیجامع پ یتم( الگور2

شده،  هداد یحنطور که توضا. همباشد یم یهو ثانو یهسطح کنترل اول یجداساز ی کننده یناول تضم معیار

 ییراتسرعت تغ یگر،. از طرف دms26است بطور مثال یاساس یکلس یکد در حدو V-I کنترلر یثابت زمان

 باشد. یهدر واحد ثان یدبا DSC یثابت زمان ین. بنابراباشد یساعت م-یقهدق یها در واحد شارژ یها حالت
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، جامع یتمبر اساس الگور یتوپولوژ های یزن یچو سوئ ها یرشامل تاخ یارتباط های یتمحدود اثرات

 داده شده است. یحتوضدر  یله تفصکه ب باشد یم

 است: یربه شرح ز یارتباط ی الپالس شبکه یسماتر تعریف

 

مقدار  ینبزرگتر γmaxصدق کند، همگرا خواهد شد.  یرز ی در نامعادله یارتباط یرجامع اگر تاخ الگوریتم

 است. یسماتر یژهو

 

باشد. با  aو برابر  یکسانکه  شوند یانتخاب م یصفر ارتباط، جور یرغ های یبضر یشدن طراح ساده برای

 است: یرالپالس به شکل ز یسماتر ی یژهمقدار و یحد باال یشنهادیپ یاستفاده از تئور

  

 :شود یمحاسبه م یرز ی ارتباط به نحوه یبضر یحد باال یگذاریجا با

 

 :شود یمحاسبه م یربه صورت ز iعنصر یبرا DSC ی بهره یحد باالروابط  یبترک با

  

توانیتمحدود-۱5-3-5

با  یاست اما تناسب یرگذارشارژ و تعادلش تاث یها در مورد حالت یشنهادیپ ی طرح پراکنده اگرچه

 یبرا یشنهادیجامع پ یتمالگور یمن،عملکرد ا یینتع یها ندارد. براESSو  ها ینورترتوان ا های یتمحدود
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 یببا ترک ESSحدود توان  یینباال و پا . حدشود یتوان اصالح م های یتمحدود های یژگیشامل شدن و

 :آید یبدست م یرابط به شکل زور

 

 :شود یچک م یین، با حد باال و پاESSتوان مرجع   یر،پذ فرمان یواحدها برای

ثابت  یزن Xi یراست که متغ یمعن ینبه ا ین. اماند یثابت م ESSنشود، توان یترعاها  یتمحدود اگر

انتشار  یگرد یو اطالعات حاالت را به واحدها شود یاستخراج م یتماز الگور i واحد یزمان یناست. در چن

به  i-1حالت از واحد  عاتواحد با ارسال اطال ینا ی،شبکه ارتباط یکپارچگیاز  یناناطم ی. برادهد ینم

 .شود ی( مbypassپس ) یو برعکس با i+1واحد

 

 :آید یم یستبد یرالعات حالت از روابط زبا اصالح اط ESSتوان ی واحد فرمان دهنده، محدوده برای

 

از عملکرد طرح تعادل  یادتوان ز یه. حاشباشد یم یدیکل یپارامتر طراح یک Pmargتوان  حاشیه

. پارامتر گذارد یم یرکنترلر تاث ینامیککم بر د یرو بطور معکوس مقاد کاهد یم یشنهادیشارژ پ یها حالت

klim شود یم یفتعر یرز یارهایبر اساس مع: 
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 یدر محدوده مجاز باق ESSباشد توان  m6<mmax یکه تا وقت شود یامر استنتاج م یناروابط  یبترک با

باشد، توان بخش فرمان دهنده بر اساس حالت شارژش  یهحاش ی شده یفتعر ی . اگر توان در محدودهماند یم

 یگرد یو به واحدها یابد یم یشافزا دهندهاطالعات حالت عنصر فرمان ی دامنه یگر،. از طرف دشود یم یینتع

 .شود یدهنده محدود متوان فرمان یجهدر نت دهند. یشسهم خود را از توان مازاد افزا تا کند یم یلتحم

یشنهادیپDSCیتملگورا-۱5-3-6

ولتاژ  شود یم یدهد واحد فرمان دهنده است. همانطور که یتمالگور یهمکار ی نشان دهنده 11-15 شکل 

بهبود افت ولتاژ  بازگشت و ی. براشود یزده م یناصالح شده، تخم DERمدل  ی یلهابتدا بوس ینورترا ینالترم

و به  شود یمحاسبه م F. پس تابع شود یم یرسانبروز، هفرمان کنترل فرمان دهند یه،شده با کنترلر اول یجادا

از منحصر به فرد بودن اطالعات  یریجلوگ یبرا یمحدود ساز ین. اشود یمحدود م  ی محدوده

 است. یحالت ضرور

جامع  یتم. الگورشود یارسال م یرپذ فرمان یو به واحدها آید یاساس، اطالعات حالت بدست م ینهم بر

 یانشاطراف کترینیاطالعات را از نزد iنشان داده شده است. واحد  12-15 شکل در  i یرپذ واحد فرمان یبرا

 شود یمحاسبه م socتعادل  یبرا نیاز. توان مرجع مورد کند یم یافتدهنده در ( و فرمانi-1و واحد i+1)واحد

. اگر توان یرخ یا باشد یم یمنعملکرد ا ی توان مرجع در محدوده ینا یاکه آ کند یچک م یتمو سپس الگور

 رهاطراف مخاب یو به واحدها شود ی، محاسبه مXiت . اطالعاشود یمحاسبه م Fبود، تابع یمندر محدوده ا

توان در محدوده ثابت  ی خارج باشد، نقطه یمنا ی از محدوده ESS که توان مرجع ی. در هنگامشود یم

 یت. در نهاشود یپس م یو برعکس، با i+1به واحد  i-1سال اطالعات از واحد ار ی یلهو واحد بوس شود یم

 . شود یم یتدآپ یهواحد اصالح ولتاژ ثانو
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شانزدهمفصل .13

یانرژسازیرهحضورمنابعذخوفنییاقتصادیبررس
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مقدمه-۱6-۱

ساز مطالبی بیان  ی و همچنمین ارزیابی اقتصادی منابع ذخیره یابی بهینه فصل در مورد اندازهدر این 

که اطالعات واقعی کافی در مورد میزان  های مابقل بیان گردیده بود، از آنجا گردد. همانطور که در گزارش می

توان  ی ایجاد شده در مواقع اضطراری و غیره وجود ندارد، نمی بار اضطراری، محل قرارگیری، اندازه ریزشبکه

های کلی به کار گرفته شده  سازی صورت گیرد. حال روش به صورت خاص بر روی شبکه برق مازندران پیاده

 گردند. در این زمینه بیان می

یابیسیستمذخیرهانرژیبرایریزشبکه[:اندازه5۱مرجع]-۱6-2

ای و هم به صورت متصل با شبکه  تواند به صورت جزیره از آنجا که سیستم توزیع مورد مطالعه هم می

 گیرد. یابی سیستم ذخیره انرژی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می اصلی عمل کند، مساله اندازه

ایزهسیستمذخیرهانرژیدروضعیتجزیرهحداقلاندا-۱6-2-۱

شود، دانستن حداقل اندازه آن امری  سازی انرژی استفاده می زمانی که در یک ریزشبکه از سیستم ذخیره

شود که از طرفی پیک  یابی مناسب سیستم ذخیره انرژی از نظر توان و انرژی موجب می حیاتی است. اندازه

های انرژی تجدیدپذیر ذخیره گردد تا در مواقع لزوم  گر انرژی مازاد سیستمبار شبکه بریده شود و از طرف دی

شود به  سایی به کار گرفته می ساز که برای پیک برداری قرار گیرد. میزان توانی از سیستم ذخیره مورد بهره

ظرفیت ی  های زمانی مشخص و همچنین هزینه ی اصلی در بازه ی حدی تولید و یا خرید توان از شبکه هزینه

گیرد، حداقل انرژی الزم که  سایی صورت می ساز وابسته است. زمانی که عمل پیک های ذخیره اضافی سیستم

 شود: ی زیر محاسبه می ساز تامین شود، براساس رابطه بایست توسط سیستم ذخیره می

 

ی زمانی )یک ساعت در این  بازه tانتهای بازه زمانی مشخص شده )یک روز در این مرجع(،  Tکه 

tمرجع(، 

lo a d
P  بار سستم در زمانt ،t

g r i d
P توان تولیدی توسط تمامی منابع تولید انرژی در زمانt  و, m a xt

g r i d
P 

 ین است.قابل تام tحداکثر توانی است که توسط منابع تولید انرژی در زمان 
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های  ای که در فرض مسئله در شرکت توزیع نیروی برق مازندارن وجود دارد، از سیستم در ریزشبکه

های خورشیدی بیشترین مقدار توانی  شود که سلول شود. همواره فرض می سلول خورشیدی بهره گرفته می

از شبکه به صورت کنند. در صورتی که وضعیت اضطراری رخ دهد و بخشی  توانند تولید می را که می

های خورشیدی برای تغذیه بارهای اضطراری و  برداری شود، از میزان توان تولیدی سلول ای بهره جزیره

های خورشیدی در یک زمان مشخص از میزان بار  حساس استفاده خواهد شد. اگر میزان توان تولیدی سلول

رای همین منظور طراحی شده است، سازی که ب درخواستی بیشتر باشد، مازاد انرژی در سیستم ذخیره

ی زیر  گردد براساس رابطه سازی ذخیره می گردد. حداقل انرژی که در این حالت در سیستم ذخیره ذخیره می

 شود: محاسبه می

 

,که  m int

g r id
Pگردد.  حداقل توانی است که توسط منابع تجدیدپذیر تامین می 

که   ساز انرژی مورد نیاز در یک ریزشبکه داقل ظرفیت سیستم ذخیرهی فوق، ح با توجه به دو رابطه

 ای را نیز دارا باشد، به صورت زیر قابل محاسبه است: بایست قابلیت کار به صورت جزیره می

 

که 
d

  و
c

 د. ساز هستن به ترتیب بازده دشارژ و شارژ سیستم ذخیره 

شود که از روش ارائه شده در این مقاله برای  با توجه به مطالب بیان شده در این مرجع، پیشنهاد می

 ساز برای شرکت توزیع نیروی برق مازندران استفاده شود. ی سیستم ذخیره ی بهینه تعیین اندازه

۱6-3-[ بهینه52مرجع ذخیره[: انرژیبرایکنترلسازیسیستم ساز

ایشبکهجزیرهفرکانسدریک

ساز ارائه شده است. تابع هدف  سازی اندازه سیستم ذخیره در این مرجع نیز یک تابع هدف برای بهینه

باشد. تابع  ( میNPVدارای چهار بخش است که در نهایت به دنبال حداکثر کردن ارزش خالص حال حاضر )

ها نیز به صورت زیر  ست. درآمده و هزینهها تعریف شده ا سود در این مرجع به صورت اختالف درآمد و هزینه

 اند: ارائه شده
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 درآمدها:

 (Preserveدرآمد ناشی از ارائه سیستم کنترل فرکانس ) -

 (Psellingای ) درآمد ناشی از فروش انرژی مازاد به بازار لحظه -

 ها: هزینه

 (CBESSگذاری خرید تجهیز ) ی سرمایه هزینه -

 (Crechargeی شارژ مجدد سیستم ) هزینه -

 شود: بندی می با توجه به این موارد، تابع هدف به صورت زیر فرمول

 

 باشد. نرخ بهره می rطول عمر سیستم و  Tکه در رابطه فوق 

۱6-4-[ 53مرجع سیستممکان[: اقتصادی آنالیز و بهینه هاییابی

سازیانرژیدرریزشبکهذخیره

ها نیز پرداخته  ساز، به آنالیز اقتصادی این سیستم هی سیستم ذخیر یابی بهینه در این مرجع عالوه بر مکان

شود زیرا که تمرکز اصلی این فصل بحث  شده است. در این فصل به بخش ابتدایی این مقاله توجهی نمی

ساز  های ذخیره ای است که برای سیستم ی حائز اهمیت در این بخش، تابع هزینه آنالیز اقتصادی است. نکته

های متنوعی است که در ادامه بیان خواهند  رائه شده است. این تابع هزینه دارای بخشانرژی در این مقاله ا

 شد.

گذاری اولیه به  ی سرمایه ی زیر برای تبدیل هزینه در این مقاله نیز از رابطه گذاری:یسرمایههزینه

 ی سالیانه استفاده شده است: هزینه
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ساز در این مرجع به دو  گذاری سیستم ذخیره سرمایه ی طول عمر تجهیز است. هزینه nنرخ بهره و  rکه 

گذاری به  ی سرمایه پارامتر انرژی ذخیره شده و حداکثر توان تحویلی سیستم مرتبط شده است. هزینه

 ی زیر محاسبه خواهد شد: ی رابطه وسیله

 

 CW($/kWh)و  CP($/kW)ساز هستند و  به ترتیب ظرفیت توانی و انرژی سیستم ذخیره WMو  PMکه 

ضریب ظرفیت )هر  kiروز،  ی تعداد ساعات یک شبانه دهنده نشان 21های مرتبط با آنها هستند. عدد  هزینه

برداری در طول  تعداد ساعات بهره Taگذاری نیز بیشتر خواهد شد( و  چه ظرفیت باالتر رود، هزینه سرمایه

 یک سال است.

 صورت زیر قابل بیان است: ساز به ی تعویض سیستم ذخیره هزینه یتعویض:هزینه

 

Crepکه 
P ی تعویض ظرفیت توانی سیستم،  هزینهCrep

w ی تعویض ظرفیت انرژی سیستم،  هزینهFrep
BAT 

Lساز،  ضریب تعویض ذخیره
BAT ساز و  طول عمر ذخیرهS

BAT ی اسقاطی آن است. هزینه 

ساز به دو پارامتر  های ذخیره مو نگهداری سیستبرداری  بهرهی  هزینهونگهداری: برداریبهرهیهزینه

 ی ساعتی آن وابسته است: توان نامی سیستم و انرژی دشارژ شده

 

 برداری و نگهداری هستند. های بهره هزینه CM($/kWh)و  Co($/kW)که 

روشارائهشدهبرایارزیابیاقتصادی-۱6-5

تابع هدف و روش متفاوتی برای  با توجه به ماهیت متفاوت مسئله در شرکت توزیع نیروی برق مازندران،

سازی در کنار  های ذخیره این منظور ارائه شده است. در این روش مزایا و معایب وجود و عدم وجود سیستم
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ساز انرژی  های ذخیره ی ظرفیت بحرانی سیستم سر اندازه گیرند و به کمک یک آنالیز سربه یکدیگر قرار می

 شود. محاسبه می

ساز آن است که از قطع شدن بارهای حساس و با اولویت در مواقع  خیرههای ذ مزیت وجود سیستم

کند. ارزش این بخش به صورت حاصلضرب متوسط ساعات مواقع اضطراری در یک  اضطراری جلوگیری می

سال )
e m e rg e n c y

T( در توان مصرفی بار حساس )
n o m

Pس )( در ارزش ریالی بار حساV o L Lآید. این  ( بدست می

 باشد. عدد دارای یکای ریال در هر سال می

R e ($ / yea r) ( ) ( / ) ($ / )
n o m em erg en cy

v P kW T h yea r V o L L kW h   

در صورتی که بیش از یک بار حساس و با شرایط متفاوت وجود داشته باشد، رابطه فوق به صورت 

 شود. مجموعی از روابط فوق محاسبه می

باشد. حال  ساز می های ذخیره جلوگیری از خسارت فوق به شبکه، نصب سیستمیکی از راهکارها برای 

 توان به صورت رابطه زیر بیان کرد: کنند را می ساز به شبکه تحمیل می های ذخیره ای که سیستم هزینه

 

1
C ($ / ye a r) ($ / ) (k W h )

1
E S S E S ST

C k W h E

r

  



 

ساز  نامی سیستم ذخیره میزان انرژی EESSی خرید و  هزینه CESSطول عمر باتری،  Tنرخ بهره،  rکه 

 است. 

 آید: ی زیر بدست می سر خرید باتری از رابطه ی سربه با توجه به دو رابطه فوق، نقطه

 

1

1

n o m e m e rg e n c y

E S S

E S ST

P T V o L L
E

C

r

 






 

 

 

 



 

   شرکت توزیع نیروی برق مازندران

 

223 

 

 

 

 

 

هفدهمفصل .12

گیریوپیشنهاداتنتیجه
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گیریوپیشنهاداتنتیجه-۱7-۱

 گردد: گرفته شده، موارد زیر پیشنهاد می های صورت سازی با توجه به جمیع تحقیقات و شبیه

از اهمیت باالیی برخوردار است اما از در هر پروژه تحقیقاتی مطالعات و ارزیابی اقتصادی، : 1پیشنهاد 

پروپوزال  3مرحله  1و  3خارج است. در بند مصوب هم از نظر فنی و هم از نظر مالی چارچوب این پروژه 

ساز اشاره شده بود، که از این رو  و پیدا کردن ظرفیت بهینه سیستم ذخیره مصوب پروژه به ارزیابی اقتصادی

ی دیگر در ادامه  گردد که در یک پروژه پیشنهاد می ساز ارائه گردید. ارزیابی اقتصادی در مورد سیستم ذخیره

 سنجی فنی در یک منطقه خاص صورت گیرد. این کار، ارزیابی دقیق اقتصادی و همچنین امکان

همانطور که در متن  گردد. استفاده از یک دیزل ژنراتور برای کنترل فرکانس شبکه توصیه می: 2د پیشنها

های خورشیدی نصب شده در کشور از نوع متصل به شبکه هستند و  به آن اشاره شد، از آنجا که سلول

شود که  یرند، توصیه میتوانند کنترل فرکانس را برعهده بگ ای را ندارند، به بیان دیگر نمی قابلیت کار جزیره

ی کنترل فرکانس را  تر این پروژه، از دیزل ژنراتور بهره گرفته شود تا وظیفه برای اجرای هر چه منطقی

 های خورشیدی نباشد. برعهده بگیرد و نیازی به تعویض تمامی اینورترهای سلول

های مازاد تولید  ژی در زمانساز برای جلوگیری از هدر رفت انر استفاده از یک سیستم ذخیره: 3پیشنهاد 

ساز بهره گرفته شود.  بسیار مرسوم است که در کنار منابع تجدیدپذیر انرژی از منابع ذخیره گردد. توصیه می

از آنجا میزان تولید منابع تجدیدپذیر به وجود منابع همچون باد و خورشید وابسته است و این امر قابل 

بایست این آمادگی وجود داشته باشد که در هر زمان  ر نتیجه میبینی دقیق نیست، د ریزی و پیش برنامه

 مندی از انرژی تولیدی آنان وجود داشته باشد. امکان بهره

های سلول خورشیدی به نحوی صورت گیرد که در نزدیکی بارهای  یابی برای سیستم مکان: 1پیشنهاد 

بتوان از منابع سلول خورشیدی موجود نیز ای،  های جزیره تا در صورت اجرایی شدن ریزشبکه  حساس باشند،

 استفاده کرد.

توانند کارایی داشته باشند.  اند که می هایی در متن پروژه ارائه شده با توجه به پیشنهادات فوق، الگوریتم

یابی  الگوریتم اندازه ساز،  یابی سیستم ذخیره ساز، الگوریتم مکان یابی سیستم ذخیره برای نمونه الگوریتم مکان

 ای شدن و .... های روند جزیره ای شدن، فلوچارت ساز، الگوریتم تشخیص جزیره بهینه سیستم ذخیره
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