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چکیده

 با توجه به مزایای فراوان بکارگیری واحدهای تولید پراکنده به ویژه آنهایی که از انرژی های تجدیدپذیر و پاک استفاده می نمایند، اتصال 
آن ها به شبکه توزیع به طور فزاینده ای در حال گسترش است. در بین انواع مولدهای تجدیدپذیر، نیروگاه های فتوولتائیک به دلیل تولید 
انرژی پاک، بهره برداری و نگهداری ســاده و دسترس پذیری در اکثر مناطق، بیشتر از سایر فن آوری ها مورد توجه قرار گرفته اند. علیرغم 
مزایای اشاره شــده، اتصال مولدهای فتوولتاییک به شبکه توزیع، مسائلي در زمینه حفاظت شــبکه ایجاد خواهد کرد. امکان تداخل 
عملکرد رله ها و ناهماهنگی آن ها، دوســوتغذیه شدن شــبکه و وقوع حالت جزیره ای از جمله آن ها هستند. از سوی دیگر، با افزایش 
نفوذ این مولدها، فعال بودن توابع پیشــرفته حمایت شبکه از جمله تنظیم های توان اکتیو و راکتیو، قابلیت گذر از افت ولتاژ )LVRT( و 
 Grid( جابجایی بدون وقفه به حالت عملکرد مستقل به منظور جبران تولید غیرقابل پیش بینی آن ها در دستورالعمل های کنونی شبکه
Code( لحاظ شــده است. از آنجاکه این خدمات جانبی می تواند عملکرد روش های آشکارســازي حالت جزیره ای را مختل نماید، ارائه 
روش آشکارســازی حالت جزیره ای با در نظر گرفتن خدمات جانبی، ضروری می باشد. در این مقاله برخی از روش های آشکارسازی حالت 
جزیره ای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه از جمله تنظیم های توان، گذر از افت ولتاژ و جابه جایی بدون وقفه به حالت 

مستقل از شبکه مرور شده است.
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Abstract
According to wide variety of advantages of distributed generation units, especially those using clean and renew-
able energies, their installation are dramatically increasing in distribution networks. Among renewable energy 
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generators, photovoltaic generation units have been paid more attention compared to other technologies because 
of clean energy generation, simple operation and maintenance, and availability in most areas. Despite the men-
tioned advantages, connecting the photovoltaic generation units to the distribution network will cause problems 
in the field of network protection. These include the possibility of overlapping relays and their non-coordination, 
bidirectional feeding network, and the occurrence of an islanding state. On the other hand, by increasing the 
penetration of these generators, the activation of advanced grid support functionalities such as active and reac-
tive power regulations, low voltage ride through capability (LVRT) and seamless transition to islanded operation 
mode are included in current grid codes to compensate for their unpredictable energy production. Since these 
ancillary services can disrupt the operation of islanding detection methods, it is necessary to provide islanding 
detection method compatible with mentioned ancillary services. In this paper, islanding detection methods com-
patible with the advanced grid support functionalities such as power regulations, low voltage ride through, and 
seamless transition to islanded mode are reviewed.

1- مقدمه
بـا توجـه به کاهش پیوسـته قیمـت ماژول هـای فتوولتاییـک و قوانین 
نیروگاه هـای  احـداث  کشـورها،  از  بسـیاری  در  مناسـب  تشـویقی 
فتوولتاییـک بیـش از سـایر انرژی هـای تجدیدپذیـر مـورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن خصـوص، مطابـق بـا آخریـن گـزارش سـازمان 
بین المللـی انـرژی، ظرفیـت تجمعـی تـوان نصـب شـده نیروگاههـای 
فتوولتاییـک در پایـان سـال ۲۰۲۰، بـه بیش از 7۵9 گیگاوات رسـیده 
اسـت ]۱[. در کنـار ایاالت متحـده، بخـش قابل توجهـی از این مولدها 
در کشـورهای اروپایـی نظیـر آلمـان، اسـپانیا، ایتالیـا و انگلیـس و در 
کشـورهای آسـیایی ماننـد چیـن و ژاپـن احـداث شـده اند. انتظـارات 
جهانـی جهـت تولیـد انـرژی بـا اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر نظیـر 
مولدهـای فتوولتاییـک در حـال افزایـش اسـت ]۲[. با توجـه به اینکه 
تـوان تولیـدی توسـط ماژول هـای فتوولتاییـک از نوع DC می باشـد، 
بهره بـرداری از ایـن نیروگاه هـا از طریـق اینورتـر و در بیشـتر مـوارد با 

اتصـال بـه شـبکه توزیـع صـورت می پذیرد.
مشـابه سـایر تولیـدات پراکنـده )DG(، اتصـال مولـد فتوولتاییـک بـه 
شـبکه توزیـع منجـر بـه مشـکاتی در بهره بـرداری و حفاظت شـبکه 
توزیـع خواهـد شـد. آشکارسـازی حالـت جزیـره ای یکـی از مهم ترین 
مسـائل حفاظتـی مرتبـط با DGهـا در هنـگام اتصال به شـبکه توزیع 
می باشـد ]۳[. بـا توجـه بـه شـکل )۱(، حالت جزیـره ای زمانـی ایجاد 
خواهـد شـد کـه یکـی از کلید هـای قـدرت در مسـیر انتقـال تـوان 
از شـبکه سراسـری بنـا بـه دالیلـی نظیـر وقـوع خطـا در باالدسـت، 
مانورهـای شـبکه و یـا اشـتباه عوامـل انسـانی قطـع گـردد. در چنین 
شـرایطی نیـروگاه فتوولتاییک بار)های( محلی را بدون حمایت شـبکه 

اصلـی تغذیـه خواهـد نمود. 
در صـورت عـدم آشکارسـازی و عـدم اعمـال حفاظت مناسـب، حالت 
جزیـره ناخواسـته کـه در ادامـه بـه اختصـار جزیـره نامیـده میشـود، 
می توانـد منجـر به وقوع مسـائل ایمنی بـرای کارکنان تعمیـرات که از 
بـرق دار بـودن مولدها بی اطاع هسـتند، گردد. همچنیـن وصل دوباره 
جهـت بازیابـی شـبکه در حین خطاهـای گذرا صـورت می پذیـرد. در 
صـورت وقـوع وصل دوبـاره غیرسـنکرون، ولتاژ و جریـان بزرگی تولید 
شـده کـه موجـب خسـارت بـه تجهیـزات موجـود در جزیـره خواهـد 
شـد. تجهیـزات مصرف کننـده نیـز بـه علـت عـدم توانایـی DG در 
تثبیـت ولتـاژ و فرکانـس ممکـن اسـت دچار آسـیب گردنـد. بنابراین 
آشکارسـازی حالـت جزیـره ای و اقدامات حفاظتی مناسـب با توجه به 
دسـتورالعمل های شـبکه کـه حفاظت ضد جزیـره ای نامیده می شـود، 

ضـروری اسـت. در این خصـوص، کلید قـدرت DG، جهت جداسـازی 
آن از شـبکه می بایسـت باز گردد ]۴[. در بسـیاری از موارد این مسـاله 
 DG بـا به کارگیـری یـک طـرح حفاظتی به صورت مسـتقیم در سـطح

برطـرف می شـود. ]۵[.

شکل 1: تعريف حالت جزيره ای ]6[
بـا ظهـور ریزشـبکه، امـکان تامیـن بارهـای محلـی در حالت مسـتقل 
)جزیـره ای( توسـط نیروگاه هـای مبتنی بـر اینورتر با دینامیک سـریع 
نظیـر فتوولتاییـک وجـود دارد. در ایـن حالـت، آشکارسـازی حالـت 
جزیـره ای جهـت جابه جایـی بـدون وقفـه به حالت مسـتقل از شـبکه 
ضروری می باشـد. پس از شناسـایی شـرایط جزیره و بـدون قطع توان 
تولیـدی اینورتـر، ریزشـبکه در حالت مسـتقل بـه عملکرد خـود ادامه 
می دهـد ]7[. صـرف نظـر از نـوع عملکـرد حفاظـت ضـد جزیرهـای، 
قطـع تـوان تولیـدی یـا تغییـر وضعیـت بـه حالـت مسـتقل، شـرایط 
جزیـره ای بایـد در مـدت زمـان حداکثـر ۵ ثانیه در اسـتاندارد شـبکه 
ولتـاژ پاییـن آلمـان )اسـتاندارد 4105VDE-AR-N) ]8[ و ۲ ثانیه در 
ایاالت متحـده )اسـتانداردهایIEEE 1547 وIEEE 929)، آشـکار گردد 

.]9،۱۰[
روش هـای آشکارسـازی حالـت جزیـره ای در دو دسـته کلـی راه دور 
و محلـی طبقه بنـدی می شـوند. روش هـای راه دور از طریـق ارتبـاط 
مخابراتـی، باز شـدن کلید قدرت و جزیره ای شـدن را به DG ارسـال 
می کننـد ]۱۱[. عیـب روش هـای راه دور پیچیدگـی و هزینـه بـاالی 
پیاده سـازی اسـت ]۱۲[. همچنیـن در صـورت بـروز خطـا در بسـتر 
مخابراتـی حفاظـت ضـد جزیـره ای از دسـت خواهـد رفـت. بنابراین 
حتـی بـا وجـود روش هـای راه دور، اسـتفاده از روش هـای محلـی بـا 
قابلیـت اطمینـان بـاال به  صورت پشـتیبان ضـروری می باشـد ]۱۳[. 
روش هـای محلـی بـر مبنـای اندازه گیـری مقادیـر در محـل مولـد 
تصمیم گیـری کـرده و شـامل سـه دسـته غیرفعـال، فعـال و ترکیبی 
میباشـند. در روش غیرفعال با محاسـبه شـاخص هایی در پایانه مولد 
از جملـه ولتـاژ و فرکانـس و مقایسـه بـا آسـتانه حالـت جزیـره ای را 
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تشـخیص مـی دهد. در روش های فعال اغتشـاش کوچکی به سیسـتم 
اعمـال شـده و بازخـورد آن بررسـی می شـود. در مراجـع مختلـف از 
جملـه ]۱۲،۱۴[ بـه مـرور جامعـی از انـواع روش هـای آشکارسـازی 

حالـت جزیـره ای، مزایـا و معایـب هـر یک پرداخته شـده اسـت.
مطالعـات سـال های اخیـر نشـان می دهـد توابـع پیشـرفته حمایـت 
شـبکه در مولـد فتوولتاییک ازجملـه تنظیم های توان اکتیـو و راکتیو، 
قابلیـت گـذر از افـت ولتـاژ )LVRT( و قابلیـت جابه جایی بـدون وقفه 
بـه حالـت جزیـره ای می توانـد دارای مفاهیـم متناقـض بـا روش های 
آشکارسـازی حالـت جزیـره ای بـوده و در نتیجـه موجـب اختال در 
عملکـرد آنهـا می گـردد. از سـوی دیگـر بـا افزایـش نفـوذ مولدهـای 
فتوولتاییـک در شـبکه توزیـع، دسـتورالعمل های شـبکه بـه علـت 
مسـایلی کـه در ادامـه بیان خواهد شـد، فعـال بودن خدمـات جانبی 
فـوق یـا برخـی از آن هـا را بـر روی ایـن نیروگاه هـا الزامـی می کنـد. 
بنابرایـن ارائـه روش آشکارسـازی حالـت جزیره ای بـا در نظر گرفتن 

خدمـات جانبی اشـاره شـده ضـروری می باشـد.
بـا افزایـش نفـوذ مولدهـای فتوولتاییـک در سیسـتم های توزیـع بـا 
توجـه بـه نوسـانات غیرقابل پیش بینـی تابـش خورشـیدی، منجـر به 
افزایـش ناخواسـته نوسـانات ولتـاژ و یـا فرکانـس در شـبکه خواهـد 
شـد. در چنیـن شـرایطی نوسـانات ولتـاژ و یـا فرکانس ممکن اسـت 
منجـر بـه خـروج گسـترده مولدهـای فتوولتاییک از شـبکه توزیع در 
پاسـخ بـه عملکـرد حفاظـت ضـد جزیـره ای گـردد. خـروج هم زمان 
تعـداد وسـیعی از این مولدهـا می تواند منجر به ناپایداری کل شـبکه 
شـده و در ادامه خروج گسـترده و خاموشـی شـبکه قدرت را در پی 
داشـته باشـد. بـرای غلبـه بـر ایـن چالش هـا، نیازمندی هـا و الزامات 
حـال حاضـر شـبکه می بایسـت به روزرسـانی شـوند. خدمـات جانبی 
از جملـه تنظیم هـای تـوان و قابلیـت LVRT باید به گونـه ای طراحی 
شـوند کـه در کنـار وظیفـه اصلـی تولیـد تـوان اکتیـو، تنظیم هـای 

تـوان و قابلیـت LVRT را ارائـه نمایند]۲[.
مولدهـای فتوولتاییـک بایـد قابلیـت عملکرد مناسـب با سیسـتم های 
ذخیرهکننـده انـرژی در ریزشـبکه را داشـته باشـند. ایـن نیروگاه هـا 
بایـد بتواننـد بـه نرمـی بـه حالـت عملکـرد جزیـره ای جابه جا شـده و 
دوبـاره پـس از پـاک شـدن خطـا، بـه حالـت متصل بـه شـبکه تغییر 
وضعیـت دهنـد. از ایـن رو سـازگاری و هماهنگـی روش آشکارسـازی 
حالـت جزیـره ای بـا تنظیم هـای تـوان، الگوریتـم LVRT و جابه جایی 
بـدون وقفـه بین حالت های متصل به شـبکه و مسـتقل در شـبکه های 

قدرت امـروزی، ضـروری می باشـد]۲[.
در ادامـه، مطالـب بـه شـرح زیـر ارائـه خواهـد شـد. در بخـش دوم به 
ارائـه اثـرات متقابـل توابـع پیشـرفته حمایـت شـبکه بـا روش هـای 
آشکارسـازی حالـت جزیـره ای پرداختـه خواهـد شـد. در بخش سـوم 
روش هـای آشکارسـازی با قابلیـت هماهنگی با توابع پیشـرفته اینورتر 

ارائـه می شـود. در نهایـت مطالـب جمع بنـدی خواهـد شـد.

2 - اثـرات متقابـل روش های آشکارسـازی حالـت جزيره ای 
بـا توابع پیشـرفته حمايت شـبکه

2- ۱- اثر تنظیم های توان بر روی عملکرد روش تشخیص جزیره
ناحیـه عـدم تشـخیص )NDZ) در صفحـه ΔP و ΔQ (تـوان  تامین 
شـده از شـبکه سراسـری به صـورت شـکل )۱(( بـه ناحیـه ای گفتـه 
در  شکسـت  بـا  جزیـره   حالـت  آشکارسـازی  روش  کـه  می شـود 
آشکارسـازی مواجـه می گـردد. مسـاحت NDZ یکـی از مهم تریـن 
آشکارسـازی  کارایـی روش هـای   میـزان  نشـان دهنده  شـاخص های 
تنظیم هـای  تأثیـر   ،]۵،۶،۱۵،۱۶[ مراجـع  در  می آیـد.  شـمار  بـه 

تـوان P(f)، Q(V) و Q(P) بـر روی NDZ حالـت مانـدگار و زمانـی 
روش هـای غیرفعـال اضافه/کمبـود فرکانـس )OUF) و اضافه/کمبود 
ولتاژ (OUV) بررسـی  شـده اسـت. منظور از تنظیم های توان مذکور 
بـه ترتیـب تنظیـم تـوان اکتیـو با توجه بـه فرکانـس، تـوان راکتیو با 
توجـه بـه دامنـه ولتـاژ و تـوان راکتیو بـا توجه بـه توان اکتیو اسـت. 
NDZ حالـت مانـدگار بدیـن معنـی اسـت کـه مقادیر حالـت ماندگار 
پـس از وقـوع جزیـره در محـدوده مجـاز آسـتانه عملکرد رله هـا قرار 
داشـته و حالـت جزیـره ای آشـکار نمـی شـود. در NDZ زمانـی، هر 
نقطـه متعلـق به NDZ اسـت اگردر طـی زمان از لحظه وقـوع جزیره 
تـا حالـت مانـدگار مقادیـر در محـدوده مجـاز رله ها باشـند یـا اینکه 
بـرای کمتـر از مـدت زمـان عملکـرد رله هـا از مقادیـر آسـتانه فراتـر 

روند.
 NDZ مطابـق بـا نتایج ارائه شـده مرجع ]۵[، شـکل و محـل مرزهای
حالـت مانـدگار رله هـای OUF و OUV بـا فعـال بـودن هـر یـک از 
روش هـای تنظیـم تـوان اکتیـو و راکتیو برابـر شـکل )۲( تغییر کرده 
و در حالـت فعـال بـودن هم زمـان تنظیـم )P(f و Q(V)، مسـاحت 
آن هـا به طـور محسوسـی افزایـش پیـدا می کنـد. نتایـج بـا توجـه به 

بـار محلـی از نـوع شـاخه RLC مـوازی به دسـت آمده اسـت.
در ایـن مطالعـه اثـر تنظیم هـای تـوان بـر روی NDZ زمانـی نیـز 
بررسـی شـده اسـت. نتایج بـا فرض ثابـت زمانـی حلقه تنظیـم توان 
برابـر یـک ثانیه و زمـان تاخیر عملکـرد رله هـای OUV و OUF برابر 
۲۰۰ میلی ثانیـه بـه دسـت آمده انـد. در ایـن شـرایط بـا فعـال بودن 
تنظیم هـای تـوان نـه تنهـا NDZ زمانی افزایـش نمی یابـد بلکه بطور 
محسوسـی نیـز کاهـش خواهـد یافـت. بـا توجـه شـکل )۳(، میـزان 
کاهـش مسـاحت NDZ بـه شـدت به ثابـت زمانی حلقـه تنظیم توان 
وابسـته اسـت. در صورتـی کـه ثابـت زمانـی حلقـه تنظیـم تـوان از 
مقـدار ۰/۳ ثانیه بیشـتر باشـد مسـاحت الزامـاً کاهش خواهـد یافت.

شکل NDZ :2 روش های OUF و OUV با و بدون فعال بودن تنظیم های توان

شکل 3: وابستگی مساحت NDZ زمانی به ثابت زمانی بخش تنظیم توان ]5[
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همچنیـن در مرجـع ]۶[ اثـر تنظیم هـای تـوان) P(f و)Q(P بـر روی 
NDZ حالـت مانـدگار بـا حضور بار RLC موازی ارائه شـده اسـت. در 
 Q(P( و P(f (ایـن مطالعـه اثر فعـال بودن هم زمـان تنظیم های تـوان
بـر روی NDZ بررسـی نشـده امـا نویسـندگان بـه احتمـال نوسـانی 
شـدن مقایـر فرکانـس و ولتـاژ بعـد از وقـوع جزیـره اشـاره کرده اند. 
در ایـن شـرایط مقادیـر ولتاژ و فرکانـس، مرزهای آسـتانه عملکرد را 
بـرای چندیـن بـار نقـض می کننـد امـا به علـت نوسـانی بودن پاسـخ 
 OUF سیسـتم، مـدت زمـان آن کمتر از زمـان عملکـرد حفاظت های
و OUV اسـت. در مرجـع ]۱7[ بـا پایه گذاری مدل سـیگنال کوچک 
سیسـتم در حالـت جزیره ای و به دسـت آوردن مقادیـر ویژه ماتریس 
فضـای حالـت آن، عامل تولیدکننده نوسـانات پیوسـته پـس از وقوع 
حالـت جزیـره ای بـا فعـال بـودن هم زمـان تنظیم هـای تـوان) P(f و 
Q(V) بررسـی شـده اسـت. بر این اسـاس، نویسـندگان وجود مقادیر 
ویـژه ناپایـدار در سیسـتم را پـس از حالـت جزیره ای، یکـی از دالیل 

نوسـانات پیوسـته ولتـاژ و فرکانس در ایـن حالت معرفـی کرده اند.
در مراجـع ]۱۵،۱۶[ بارهـای در نظـر گرفتـه شـده از نـوع دینامیکی 
بصـورت تابعـی از ولتـاژ و فرکانـس و موتـور القایـی هسـتند. در این 
مطالعـات نیـز به افزایـش مسـاحت NDZ رله هـای OUF و OUV با 
فعـال بـودن تنظیم هـای تـوان) P(f و Q(V) اشـاره کرده انـد. زمانی 
ترکیبـی  بارهـای  حضـور  در   Q(V) و   P(f(تـوان تنظیم هـای  کـه 
)ترکیـب ZIP و موتـور القایـی( فعـال هسـتند، تغییرات چشـمگیری 
در محـل مرزهـا و مسـاحت NDZ صـورت می گیرد. به علـت افزایش 
مسـاحت نسـبی NDZ بـا فعـال بـودن تنظیم هـای تـوان، احتمـال 

عـدم آشکارسـازی حالـت جزیـره ای افزایـش می یابد.
روش هـای فعـال تشـخیص جزیره نیز ممکن اسـت در تضـاد با اهداف 
تنظیم هـای تـوان باشـد. روش هـای فعـال متعـددی بـر پایـه فیدبک 
مثبـت بـر روی مراجع توان اکتیـو و راکتیو برای ناپایدار کردن شـبکه 

جهت تشـخیص حالـت جزیره ای پیشـنهاد شـده اند ]۱8،۱9[
در ایـن روش هـا، تداخـل بیـن فیدبـک اعمال شـده و منحنی هـای 
خدمـات جانبـی تنظیم توان به عنـوان یک محدودیت جدی شـناخته 

می شـود]۲۰[. 
در صورتی کـه یـک متغیـر کنتـرل شـونده مشـترک بـرای اهـداف 
مختلـف در تنظیم هـای توان و روش تشـخیص جزیره اسـتفاده شـود، 
عملکـرد هـر دو تابـع را دچـار اختـال خواهـد کـرد. بـه عنـوان مثال 
روش هـای مبتنـی بـر فیدبک مثبت فرکانـس نمی توانند بـا روش های 
تنظیـم ولتـاژ مبتنـی بـر تـوان راکتیـو کار کننـد؛ زیـرا ایـن روش هـا 
تـوان راکتیـو را بـرای اهـداف آشکارسـازی جزیـره و تنظیـم تـوان به 
ترتیـب بـر اسـاس فرکانـس و دامنه ولتـاژ کنتـرل می کننـد. بنابراین 
پاسـخ الگوریتم هـای تنظیم هـای توان و تشـخیص جزیره بـه تغییرات 
گـذرای ولتـاژ بـدون توجـه بـه علـت آن می توانـد منجـر بـه عملکرد 
اشـتباه ایـن توابـع گـردد. علـت ایـن احتمـاالت آن اسـت کـه وقـوع 
حالـت جزیـره ای و خطاهـای گـذرای شـبکه می تواننـد منجـر بـه 

تغییـرات لحظـه ای ولتـاژ شـوند ]۲۰[.
LVRT 2- 2- مفاهیم متناقض با قابلیت

بـرای جلوگیـری از قطـع تعداد وسـیعی از تولیدات در سـطح شـبکه 
توزیـع در هنـگام خطاهـای با مـدت کوتاه در سـطوح ولتـاژی باالتر، 
 LVRT .ها ارائـه می گرددDG در (LVRT) قابلیـت گـذر از افت ولتـاژ
بـه معنـی متصـل ماندن DG در شـرایط افـت ولتاژ و حمایت شـبکه 
اسـت. در صورتـی کـه ولتاژ برای مـدت زمان کمتر از زمان مشـخص 
شـده در منحنـی ولتاژ-زمـان افـت پیـدا کنـد، DG بایـد بـه شـبکه 
متصـل بمانـد. یـک نمونـه منحنـی ولتاژ-زمـان اسـتفاده شـده در 

مرجع ]7[ در شـکل )۴(نشـان داده شـده اسـت. این حالـت عملکرد 
نیـز ممکـن اسـت دارای مفاهیـم متناقـض بـا الگوریتم آشکارسـازی 
حالـت جزیـره ای بـوده و عملکـرد روش تشـخیص جزیـره را دچـار 
اختـال نمایـد ]۲[. از طـرف دیگـر حفاظت هـای ضـد جزیـره ای بر 
مبنـای ولتـاژ، در صـورت افـت ولتـاژ از میزان مشـخصی یـک حالت 
جزیـره ای را تشـخیص می دهنـد. در رخدادهـای افـت ولتـاژ بایـد 
الگوریتـم تشـخیص جزیـره و LVRT به صـورت هماهنـگ و یکپارچه 
در کمترین زمان ممکن، شـرایط افت ولتاژ ناشـی از خطاهای شـبکه 
و یـا وقـوع حالـت جزیـره ای را از یکدیگـر تمایـز دهنـد. بـا توجه به 
خروجـی الگوریتـم در صـورت تشـخیص افـت ولتاژ، سیسـتم کنترل 
DG دسـتور فعال سـازی توابـع حمایتـی نظیـر تزریق تـوان راکتیو را 
خواهد داد. همچنین در صورت تشـخیص شـرایط جزیره ای، دسـتور 
جابه جایـی بـه حالـت مسـتقل از شـبکه داده خواهـد شـد. حمایـت 
شـبکه در حیـن عملکـرد LVRT و یـا حفـظ پایـداری شـبکه پس از 
جابه جایـی بـه حالت جزیره ای وابسـته به تشـخیص صحیح و سـریع 

شـرایط جزیره می باشـد ]۱۳[.

شکل 4: منحنی ولتاژ زمان روش LVRT مرجع ]7[
2-۳- مفاهیم متناقض با قابلیت جابه جائی بدون وقفه

قابلیـت جابه جائـی بـدون وقفه بـه حالت جزیـره ای نیز بـا روش های 
فعـال تشـخیص حالـت جزیـره ای بـر مبنـای خـارج کـردن دامنـه 
 ،OUV/OUF ولتـاژ و فرکانـس از محـدوده مجـاز و عملکرد رله هـای
دارای مفاهیـم متناقـض هسـتند ]۲۱[. در ایـن شـرایط حفاظت های 
ضدجزیـره ای دسـتور قطع مولـد را صادر می کند و امـکان جابه جایی 

بـدون وقفـه به حالـت جزیـره ای را فراهـم نمی آورند. 

3- مـروری بر روش هـای آشکارسـازی حالت جزيـره ای با 
قابلیـت هماهنگـی با توابع پیشـرفته حمايت شـبکه

۳- ۱- تجمیع روش فعال تشخیص جزیره و تنظیم توان
 NDZ فعال بـودن توابـع پیشـرفته حمایـت شـبکه، محـل مرزهـای
به طـور  شـرایط  برخـی  در  و  داده  تغییـر  را  غیرفعـال  روش هـای 
چشـمگیری مسـاحت آن را افزایـش می دهد. برای ایجـاد هماهنگی با 

تنظیم هـای تـوان، روش هـای فعـال بشـرح زیـر ارائـه شـده اند. 
در مرجـع ]۲۰[ بـا معرفـی یـک کنترل کننـده تـوان راکتیـو تجمیع 
شـده با روش فعال آشکارسـازی حالـت جزیره ای، امکان فعال سـازی 
هم زمـان تنظیـم تـوان)Q(V و تشـخیص جزیـره فراهم شـده اسـت. 
در زمـان اتصـال اینورتـر بـه شـبکه سراسـری، تزریق تـوان راکتیو با 
توجـه بـه منحنـی ولـت- وار)Q(V)) صـورت می پذیـرد؛ درحالی کـه 
در زمـان وقـوع جزیـره تولید/جـذب تـوان راکتیـو افزایـش ناگهانـی 
داشـته و وقـوع جزیره از طریق رلـه اضافه/کمبود فرکانس شناسـائی 
میشـود. اشـکال روش پیشـنهاد شـده عدم امکان قابلیـت جابه جایی 
بـدون وقفـه بیـن حالت هـای عملکـرد اسـت. روش هـای فعالـی کـه 
پـس از وقـوع جزیـره قابلیـت جابه جایـی بـدون وقفـه بـه حالـت 
جزیـره ای را داشـته باشـند، بیـش از سـایر روش هـا مورد توجـه قرار 
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گرفته انـد]۲۱[.
در مرجـع ]۲۲[ بـه منظـور به کارگیـری هم زمـان کنتـرل تـوان و 
روش فعـال تشـخیص جزیـره، جداسـازی مولفه هـای توالـی مثبت و 
منفـی در روش کنتـرل اینورتـر پیشـنهاد شـده اسـت. در این روش، 
نیازمندی هـای کنتـرل تـوان از طریـق حلقـه کنتـرل مولفـه  توالـی 
حلقـه  به واسـطه  جزیـره  تشـخیص  روش  نیازمندی هـای  و  مثبـت 
کنتـرل مولفـه توالـی منفی تحقـق می یابـد. همچنیـن در این روش 
مقـدار جریـان توالـی منفی به صـورت ضریـب ثابتی از جریـان توالی 
مثبـت بـه شـبکه تزریق می گـردد. افزایـش عدم تعـادل ولتـاژ نقطه 
اشـتراک اتصـال DG و شـبکه (PCC) و کاهـش کیفیـت تـوان در 
حالـت عملکرد اتصال به شـبکه بـه عنوان محدودیت روش پیشـنهاد 

شـده در مرجـع ]۲۲[ می باشـد.
در مرجـع ]۱۶[ یـک روش فعـال بـرای پیاده سـازی هم زمـان توابـع 
 LVRT آشکارسـازی حالـت جزیـره ای و خدمات جانبی نظیـر قابلیت
و تنظیم های توان) P(f و Q(V) پیشـنهاد شـده اسـت. در این روش 
اغتشـاش فرکانـس پاییـن با دامنـه یک درصـد جریان نامـی اینورتر 
به وسـیله حلقـه کنتـرل جریـان محـور d اینورتـر بـه شـبکه تزریـق 
می گـردد. بـه علـت امپدانـس پایین تـر شـبکه سراسـری، جریـان 
فرکانـس پاییـن در حالـت متصـل بـه شـبکه، در شـبکه سراسـری 
تزریـق خواهـد شـد. در حالی کـه پـس از وقـوع حالـت جزیـره ای، 
ایـن جریـان در بـار محلی جـاری می شـود. بنابراین، مقدار نوسـانات 
قابل توجهـی در ولتـاژ محـور d اینورتـر بافاصله پـس از وقوع حالت 
جزیـره ای ایجـاد خواهـد شـد. به منظـور بهرهمنـدی موثـر از روش 
پیشـنهادی، بهره بـردار شـبکه می بایسـت از عدم وجـود فرکانس های 
طبیعـی برابـر فرکانـس اغتشـاش تزریقـی به شـبکه جهـت اجتناب 
از هرگونـه تشـدید اطمینـان حاصـل نمایـد. همچنیـن پیچیدگـی 
پیاده سـازی روش پیشـنهادی در محیـط چنـد اینورتـری به عنـوان 
یکـی دیگـر از مشـکات ایـن روش اسـت. یکـی از چالش هـای مهم 
در جهـت پیاده سـازی روش هـای تزریق جریـان هارمونیکی در جهت 
آشکارسـازی حالـت جزیره ای، سـنکرون سـازی جریان هـا در محیط 

می باشـد. اینورتری  چنـد 
LVRT ۳- 2- روش های غیرفعال برای هماهنگی با قابلیت

در مرجـع ]۲۳[ روش نوینـی بـرای کوچک تـر کـردن NDZ روش 
تشـخیص جزیـره از نـوع غیرفعـال بـا آمـوزش و ارزیابی یـک درخت 
تصمیـم پیشـنهاد شـده اسـت. در نخسـتین قـدم بـا شبیه سـازی 
الگوهـای  غیرجزیـره ای،  و  جزیـره ای  نـوع  از  مختلـف  رخدادهـای 
آمـوزش و ارزیابـی درخـت تصمیـم ایجـاد می گـردد. سیسـتم تحت 
مطالعـه شـامل دو فیـدر ولتـاژ متوسـط موازی مجهـز بـه دو ژنراتور 
سـنکرون و یـک مزرعه بادی مبتنـی بر اینورتر می باشـد. رخدادهای 
افـت ولتـاژ و خطاهایـی که DG باید در این شـرایط به شـبکه متصل 
مانـده و از رخدادهـا گـذر کنـد نیـز در الگوهـای آمـوزش درخـت 

تصمیـم گنجانده شـده اسـت. 
رلـه هوشـمند خطاهایـی را کـه DG در هنـگام وقـوع آن هـا بایـد با 
تأخیـر مشخص شـده در منحنـی LVRT قطع گردد، شناسـایی کرده 
و بـا همـکاری بـا الگوریتـم DG ،LVRT را بـه شـبکه متصـل نـگاه 
مـی دارد. درنتیجـه در هنـگام آمـوزش رلـه هوشـمند، رخدادهـای 
خطـای بـا تأخیـر کمتـر از زمـان مشـخص شـده در منحنـی ولتاژ-

زمـان به عنـوان رخدادهـای غیـر جزیـره ای مشـخص می گـردد. رلـه 
پیشـنهادی، کاربـردی و سـازگار بـا نیازمندی هـای شـبکه و توابـع 
پیشـرفته اینورتـر ازجملـه گـذر از افت-ولتـاژ و یـا افت-فرکانـس 
ادغـام  طریـق  از  به سـادگی  امـر  ایـن  می باشـد.   (LFRT/LVRT(

/LVRT منطـق عملکـرد رلـه پیشـنهادی بـا نظـارت الگوریتم هـای
LFRT اینورتـر قابـل تحقـق اسـت.

 )UVB( ولتـاژ  کاهـش  مسـدودکننده  واحـد   ]۲۴[ مرجـع  در 
فرکانـس  تغییـرات  نـرخ  و   OUF جزیـره ای  ضـد  حفاظـت  در   را 
(ROCOF) جهـت هماهنگـی بـا عملکـرد LVRT مورد اسـتفاده قرار 
داده اسـت. منطـق UVB به گونـه ای اسـت کـه در صـورت کاهـش 
بـا  بـرای هماهنگـی  تنظیـم، عملکـرد حفاظت هـا  از مقـدار  ولتـاژ 

LVRT مسـدود خواهـد شـد.
LVRT ۳- ۳- روش های فعال برای هماهنگی با قابلیت

 LVRT هماهنگـی روش هـای فعـال آشکارسـازی حالـت جزیـره ای و
نیـز در مطالعـات مختلفـی بررسـی شـده اسـت. در مرجـع ]۴[ بـا 
طراحـی یـک حلقـه کنترل ولتـاژ بیرونی، امـکان فعال سـازی قابلیت 
LVRT و آشکارسـازی حالـت جزیـره ای فراهـم شـده اسـت. مقـدار 
مرجـع کنتـرل ولتـاژ بصورتی اسـت کـه در حالـت متصل به شـبکه 
امـکان رسـیدن بـه مقـدار مرجـع وجـود نداشـته و کنتـرل کننـده 
PI اسـتفاده شـده بـه اشـباع خواهـد رفـت. در صورتی کـه در حالت 
جزیـره ای امـکان خـروج از اشـباع وجـود دارد. بنابرایـن بـا خـارج 
شـدن کنتـرل کننـده PI از اشـباع، وقـوع حالـت جزیـره ای آشـکار 
خواهـد شـد. عیـب این روش در NDZ باالی آن می باشـد. بر اسـاس 
محاسـبات انجام شـده، توان اکتیو تامین  شـده از شـبکه سراسـری در 
لحظـه وقـوع جزیـره باید خـارج از محـدوده ۱9- الـی ۱7,۳۶ درصد 
تـوان نامـی واحـد تولیـد پراکنده باشـد کـه بـا NDZ روش غیرفعال 
OUV برابـری می کنـد. در مرجـع ]۲۵[ کـه بهبود یافتـه روش ارائه 
شـده در مرجـع ]۴[ اسـت، تنظیم تـوان راکتیو و قابلیـت جابه جایی 
بـدون وقفـه به حالـت جزیـره ای نیز فراهم شـده اسـت. اگرچه عیب 

ایـن روش نیـز NDZ بـزرگ آن می باشـد.
فعـال  روش هـای  و   LVRT قابلیـت  هم زمـان  فعال سـازی  امـکان 
تشـخیص جزیره شـیفت فرکانس در مرجع ]7[ بررسـی شـده است. 
در ایـن مقالـه بـا در نظـر گرفتـن پنـج حالـت ممکـن بـرای ولتـاژ، 
عملکـرد LVRT و حفاظـت ضـد جزیره ای مورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت. اشـکال روش پیشـنهادی نداشـتن قابلیـت جابه جایـی بـدون 

وقفـه بـه حالـت مسـتقل از شـبکه پـس از وقـوع جزیره اسـت.
همانطـور کـه در بخـش ۳-۱ بیـان شـد، در مرجـع ]۱۶[ هماهنگـی 
 Q(V) و P(f) روش پیشـنهادی تشـخیص جزیـره با تنظیم های تـوان
فراهم شـده اسـت. عاوه بـر قابلیت هماهنگـی با موارد فـوق قابلیت 
هماهنگـی بـا الگوریتم LVRT نیز در روش پیشـنهادی مـد نظر قرار 
گرفتـه اسـت. امـا همان طـور که در بخـش قبلی نیز بیان شـد امکان 
تشـدید در فرکانـس تزریقـی و مشـکل سنکرون سـازی اغتشـاش در 

محیـط چنـد اینورتـری از محدودیت های این روش اسـت.
۳- 4- هماهنگـی روش تشـخیص جزیره و قابلیـت جابه جایی بدون 

قفه و
در مرجـع ]۲۶[ بـا تزریـق مولفـه هارمونیـک دوم جریـان بـا فیدبک 
مثبـت از هارمونیـک دوم ولتـاژ سـعی در افزایش یک بـاره هارمونیک 
نمایـی  افزایـش  دارد.  جزیـره ای  حالـت  وقـوع  از  پـس  ولتـاژ  دوم 
خواهـد  جزیـره ای  حالـت  وقـوع  از  نشـانی  ولتـاژ  دوم  هارمونیـک 
بـود. در ایـن روش بـه دلیـل تزریـق مولفـه هارمونیکـی بـه شـبکه، 
تزریـق هارمونیـک دوم بـر روی مولفـه اصلـی ولتاژ و جریـان تأثیری 
نـدارد و می توانـد قابلیـت جابه جایـی بـدون وقفـه بیـن حالت هـای 
عملکـرد سیسـتم را فراهـم سـازد. در مرجـع ]۲7[ بـا تغییـر مرجـع 
تـوان راکتیـو به صـورت تناوبـی بـه صورتـی کـه فرکانـس در حالـت 
جزیـره ای دچار تغییرات شـدید نشـود و بررسـی اختـاف بین مرجع 
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تـوان راکتیـو و تـوان راکتیـو تزریقـی بـه شـبکه، حالت جزیـره ای را 
تشـخیص می دهـد.

در مرجـع ]۲۱[ مبدل هـای پیونـد دهنـده شـامل مبدل هایـی کـه 
ریزشـبکه های DC و AC را بـه یکدیگـر متصل می کند معرفی شـده 
اسـت. از وظایـف اصلـی ایـن مبدل ها می تـوان به توانایـی عملکرد 
در حالـت متصل به شـبکه و مسـتقل، قابلیت جابه جایـی بدون وقفه 
بیـن حالت هـای عملکـرد و ایسـتادگی در برابـر اغتشاشـات شـبکه 
اصلـی به ویـژه قابلیـت LVRT اشـاره کـرد. در ایـن مقالـه سیسـتم 
کنتـرل مبـدل بـه جریـان تامینـی از شـبکه سراسـری دسترسـی 
 PI داشـته و مقـدار آن نیـز در یـک حلقـه بسـته بـا کنتـرل کننـده

می شـود. کنترل 
از دو طریـق  بـه حالـت عملکـرد جزیـره ای  ناخواسـته  جابه جایـی 
افـت ولتـاژ و نقـض منحنـی ولتاژ-زمـان LVRT و یـا عملکـرد روش 
تشـخیص جزیـره صـورت می پذیـرد. پـس از جزیره ای شـدن و قطع 
شـدن جریـان شـبکه، حلقـه کنتـرل جریـان شـبکه باز خواهد شـد. 
در نتیجـه عملکـرد کنترل کننـده تناسـبی-انتگرالی بـر روی جریـان 
می یابـد.  افزایـش  کنترل کننـده  و خروجـی  نداشـته  تأثیـر  شـبکه 
درصورتی کـه میانگیـن خروجـی کنترل کننـده در یک سـیکل قدرت 
از مقـدار از پیـش تعیین شـده بزرگتر و جریان شـبکه از یک مقدار از 
پیـش تعیین شـده کمتر باشـد، حالت جزیره ای آشـکار خواهد شـد. 
اشـکال روش پیشـنهادی آن اسـت کـه در صورت عدم دسترسـی به 

جریـان تامینـی از شـبکه امـکان پیاده سـازی روش وجـود ندارد.
در مرجـع ]۲8[ یـک کنترل کننـده یکپارچـه برای کنتـرل توان های 
اکتیـو و راکتیـو در حالت هـای عملکـرد متصل به شـبکه و جزیره ای 
پیشـنهاد شـده اسـت. در این روش، کنترل توان های اکتیـو و راکتیو 
از طریـق کنترل کننده هـای PI کـه خروجـی آن ها به ترتیـب مقادیر 
مرجـع فرکانـس و دامنـه ولتاژ اینورتر هسـتند، صـورت می گیرد. در 
حالـت جزیـره ای بـرای دنبـال کـردن مراجـع تـوان اکتیـو و راکتیو، 
مقادیـر مرجـع فرکانس و ولتـاژ خروجی اینورتر تغییـر خواهد کرد و 
در صـورت وجـود اختاف توان قابل توجه در شـبکه منجر به اشـباع 
کنتـرل کننـده هـا خواهـد شـد. اشـباع کنترل کننده هـا نشـانی از 
وقـوع جزیـره اسـت. اشـکال این روش آن اسـت که درصـورت تعادل 
نسـبی بـار و تولیـد در لحظـه وقوع حالـت جزیره ای فرکانـس و ولتاژ 
مرجـع در محـدوده مجاز اشـباع قـرار خواهد گرفت و سیسـتم بدون 
آشکارسـازی حالـت جزیـره ای بـه عملکرد خـود در حالـت جزیره ای 
 OUF این روش مشـابه روش های غیرفعال NDZ) ادامـه خواهـد داد

OUV است(.   و 
در مطالعاتـی کـه در مراجـع ]۲9[ و ]۳۰[ انجـام شـده، روش هـای 
قابلیـت  ارائـه  و  جزیـره ای  حالـت  آشکارسـازی  جهـت  ترکیبـی 
جابه جائـی بـدون وقفـه بـه حالـت جزیـره ای پیشـنهاد شـده اسـت. 
در روش پیشـنهادی مرجـع ]۳۰[، در مرحلـه نخسـت در صورتی کـه 
انـدازه اختـاف ولتـاژ PCC از مقـدار نامـی، بزرگتـر از مقدار آسـتانه 
فتوولتاییـک  منبـع   MPPT الگوریتـم  در  دوم  مرحلـه  در  باشـد، 
چشـمگیر  کاهـش  موجـب  امـر  ایـن  می گـردد.  اعمـال  اغتشـاش 
تـوان اکتیـو خروجـی اینورتـر شـده کـه در حالـت جزیـره ای منجـر 
بـه کاهـش ولتـاژ PCC و آشکارسـازی حالـت جزیره ای خواهد شـد. 
پـس از آشکارسـازی، ولتـاژ خروجـی آرایـه فتوولتاییک بـه نقطه کار 
حداکثـر تـوان باز خواهد گشـت و امـکان تغذیه بارهـای محلی وجود 
خواهـد داشـت. در مرجـع ]۲9[ در مرحله اول شـاخص نرخ تغییرات 
ولتـاژ )ROCOV) ارزیابـی شـده و در صـورت بزرگتر شـدن از مقدار 
آسـتانه، در چرخـه وظیفـه مبدل منبـع فتوولتاییک اغتشـاش اعمال 

می شـود.
4- نتیجه گیری

بـا توجـه بـه مباحـث بیان شـده می تـوان نتیجـه گرفـت عـاوه بـر 
می توانـد  پارامتـر  ایـن  غیرفعـال،  روش هـای   NDZ بـودن  بـزرگ 
تحـت تاثیـر تنظیم هـای تـوان، وسـیع تر شـده و یـا تغییـر نمایـد. 
همچنیـن در روش هـای فعـال تشـخیص جزیـره کـه پارامتـر تحـت 
کنتـرل آن هـا بـا پارامتر کنترل شـونده در تنظیم های توان مشـترک 
اسـت، قابلیـت هماهنگـی بیـن آن هـا فراهـم نمی شـود. روش  فعـال 
پیشـنهاد شـده بـا امـکان پیاده سـازی هم زمـان بـا تنظیم هـای توان 
و الگوریتـم LVRT نیـز دارای عیـب کاهـش کیفیـت تـوان شـبکه 
 ،Q(V) اسـت. روش فعـال دیگـر بـا قابلیـت هماهنگـی بـا تنظیـم
LVRT و جابه جایـی بـدون وقفه بـه حالت جزیره ای نیـز دارای عیب 
NDZ قابـل توجـه می باشـد. بنابرایـن نیـاز بـه ارائـه روشـی جهـت 
آشکارسـازی حالـت جزیـره ای با قابلیـت هماهنگی با توابع پیشـرفته 
حمایـت شـبکه بـا NDZ کوچک و عـدم کاهش کیفیت توان شـبکه 

ضـروری بـه نظر می رسـد.
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