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   به:تخار و امتنان تقدیم می نمایم و در کمال افرا ضمن تشکر و سپاس بیکران این پروژه 

 هاي محبت آمیزي که در دوران مختلف  ي تالشمحضر ارزشمند پدر ومادر عزیزم به خاطر همه

  اند وبا مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.ام انجام دادهزندگی

 ًمعرفت مرا یاري  آقاي دکتر اوجاقی که در راه کسب علم و به استادان فرزانه و فرهیخته مخصوصا

 نمودند.

 .به آنان که در راه کسب علم ودانش راهنمایم بودند 

 .به آنان که نفس خیرشان و دعاي روح پرورشان بدرقه راهم بودند 

  الهی به من کمک کن تا بتوانم اداي دین کنم و به خواسته آنان جامه عمل بپوشم. -

 مقدر نما. ، سالمت و سعادت را براي آنانپروردگارا حسن عاقبت -

خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت  -

  فایی ایران کهنسال عنایت بفرما.رشد و شکو
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 چکیده

اي هستند که پارامترها و حاالت آنها به طور پیوسته در هاي دینامیکی پیچیدههاي قدرت، سیستمشبکه

رات فرکانس، تغییرات بار شبکه، در مدار قرار گرفتن و خارج از مدار شدن خطوط تغییحال تغییر است. 

- ها در سیستم قدرت از جمله عواملی هستند که شرایط شبکه را بطور مداوم تغییر میانتقال و نیروگاه

زمین کوتاه نیز در شرایط خطا از قبیل مقاومت خطا در خطاهاي فاز به دهند. بعالوه در خالل بروز اتصال

  تواند تغییراتی به وجود آید. و نوع خطا می

شود به صورتی باشد که تغییرات تدابیر حفاظتی که براي هر سیستم در نظر گرفته می بایداساساً 

  هاي حفاظتی مورد توجه قرار دهد. دینامیکی موجود در شبکه را در طراحی و تنظیم دستگاه

بر عهده دارند باید  راهایی که حفاظت یک سیستم قدرت لهر. حفاظت تطبیقی بر این مسأله اذعان دارد

، یک سیستم حفاظتی به مشخصاتشان را براي هماهنگ شدن با شرایط سیستم تغییر دهند معموالً

دهد. این قاعده از پیش خطاها یا اتفاقات غیرعادي در یک روش و قاعده از پیش تعیین شده پاسخ می

باشد. با ر گرفته بر مبناي فرضیات معینی درباره سیستم قدرت میتعیین شده که در مشخصات رله قرا

  افزایش یا کاهش یابد. نظر تغییر شرایط شبکه امکان دارد سطح اتصال کوتاه در نقطه مورد 

بدین ترتیب ممکن است جریان برخی خطاها در این ناحیه حفاظتی از مقدار تنظیم رله کمتر یا بیشتر 

گردد. باشد و باعث عملکرد اشتباه دستگاه حفاظتی میمات رله نامناسب میشوند. در این مواقع تنظی

ها باید به صورتی انجام شود که در بدترین موارد همانند جهت حفاظت سیستم قدرت تنظیمات رله

هاي اتصالی یا باالترین زمان الزم براي باالترین مقدار تولید و بیشترین میزان بار، باالترین سطوح جریان

  حفظ شود.  او نشاندن یک خطا، هماهنگی بین آنهفر
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  تعریف سیستم حفاظت-1-1

قدرت وجود داشته باشد و در عینحال  برق در سیستم شود که حداقل قطعیسیستمی که پس از وقوع خطا سبب می

      حداقل خسارت به تجهیزات شبکه وارد شود حفاظت سیستم قدرت نام دارد.

  :خطا در سیستم قدرتبعضی از نتایج زیانبار ناشی از وقوع - 1-2

  شوند. هاي بزرگ عادي از بخشی از شبکه تجهیزات بیش از حد گرم میبا عبور جریان- 1

  گیرد و در نتیجه ممکن است به تجهیزات خسارت وارد شود. هاي سیستم خارج از میزان قابل قبول قرار میولتاژ- 2

تجهیزات به طور صحیح تبدیل شوند که در اینصورت سیستم سه فاز نامتعادل به هایی از شبکه ممکن است قسمت- 3

  توانند کار کنند. نمی

            .استفاده شودحفاظتی هاي سیستماز لذا براي رفع خطا الزم است 

  هاي الزم براي سیستم حفاظتی عبارتنداز: بعضی از ویژگی

  سرعت:-الف

واقع شده در کوتاهترین زمان ممکن از در آن که خطا از شبکه را تم حفاظتی این است که قسمتی سي یک سیوظیفه

  بیشتر است. سایر قسمت هاي شبکه جدا کند. هر چه زمان عملکرد رله کمتر باشد سرعت آن 

  حساسیت: -ب

توان حساسیت را از دیدگاه دیگر میعبارت است از کمترین جریان مورد نیاز براي عملکرد یک سیستم حفاظتی. 

  آمپري است. 5ي ي یک آمپري حساس تر از رلهآمپر مصرفی در جریان قطع نامید. به همین دلیل رله-ولت

  (انتخاب):  تشخیص- ج

کلید قدرت مناسب اي که است به گونه ت تمیز دادن تحت شرایط خطایاز خاص عبارت )انتخاب( منظور از تشخیص

  حداقل سیستم باشد.  خاموشیي آن قطع شود و نتیجه
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  پایداري: -د

 ي حفاظتی مربوطتوانایی یک سیستم حفاظتی در اینکه در تمام حاالت نسبت به خطاي خارج از ناحیهاست از عبارت 

              . شان ندهدنی از خود عکس العمل به خود

  ي حفاظتی:رله- 1-3

شود که عملکرد تجهیزات قدرت ها سبب میمدار شکنصدور فرمان باز شدن به اي است که با یک رله وسیله

ي قدرت است. به رله تشخیص شرایط غیر عادي در بخشی از شبکه وظیفهالکتریکی، تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. 

ي شبکه جدا گردد که این امر باعث ي قدرت از بقیهاز شبکهدچار خطا  رله سبب می شود بخش عبارتی عملکرد یک

          ي سیستم خواهد شد. صحیح بقیهتداوم کارکرد 

                ي آنها:ها بر اساس وظیفهانواع رله- 1-4

                  هاي جریانی:رله- 1- 1-4

هایی هستند که اگر هاي جریان زیاد رلهکنند. رلهکار مید، شوروي آنها تنظیم میدر یک مقدار مشخصی از جریان که 

  دهد. می فرمان قطعشده بیشتر شود رله  تنظیمجریان عبوري از حد 

  : عبارتند از هاهاي این رلهویژگی

  بسیار ارزان و مقرون به صرفه اند. - 1

 ساخت این رله ها بسیار ساده است. - 2

 کمی کند هستند.  - 3

 روند.بکار میهاي توزیع و فوق توزیع اغلب در شبکه- 4

 ها به عنوان حفاظت پشتیبان کاربرد دارند. هاي انتقال این رلهدر شبکه- 5

            برد آنها به ساختار شبکه و نوع خطا وابسته است. - 6

                    هاي ولتاژي:رله2- 1-4
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هاي ولتاژ هاي ولتاژي به رلهکنند. رلهکار میشروع به  تنظیم شده ها در یک مقدار مشخصی از ولتاژ که قبالًاین رله

    شوند. هاي ولتاژ کم تقسیم میزیاد و رله

                    هاي توان:رله-3- 1-4

درت زیاد تقسیم می قعمل می کنند. رله هاي توان به دو دسته قدرت کم و توان حقیقی بر اساس یک میزانی از 

  شوند. 

                  رله جهت دار:-4- 1-4

اینکار در دهد. ت که اگر در ابتداي یک خط نصب شود فقط در جهت خط نصب شده حفاظت را انجام میاي اسرله

شود و یا از جهت عبور توان اکتیو ولتاژ و جریان انجام می هايي فاز بین کمیتجریان متناوب بر اساس ارتباط زاویه

  شود. براي این منظور استفاده می

                  هاي فرکانسی:رله-5- 1-4

  ها شامل فرکانس کم و فرکانس زیاد هستند.نمایند. این رلهبر اساس فرکانس از قبل تعیین شده عمل می

                  هاي حرارتی:رله-6- 1-4

ها نمایند. به عبارتی این رلهي حرارت تعیین شده عمل میهاي حرارتی به عنوان عناصر حفاظتی در یک درجهرله

عملکرد آنها متفاوت مکانیزم هاي جریان زیاد هستند و فقط کنند و همانند رلهمل میبراساس ضریب انبساط دو فلز ع

                    است. 

                هاي تفاضلی:رله- 7- 1-4

  ها بر اساس تفاضل مقداري یا برداري دو کمیت همچون جریان الکتریکی یا ولتاژ استوار است. عملکرد این رله

                  هاي دیستانس:رله- 8- 1-4

ی چون مقاومت، تفاصله به کمیا. دنکنخطا عمل میمحل وقوع هاي حفاظتی و ي بین ترانسفورماتوراساس فاصلهبر 

    شود. راکتانس یا امپدانس،تبدیل شده و اندازه گیري می

هاي اند. واحدهاي کمکی تشکیل شدهي خطا به همراه واحدهاي حفاظتی از یک یا چند واحد تشخیص دهندهرله
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ها و میکروپروسسوري هاي الکترومکانیکی، استاتیکی، نیمه هاديتوانند به واحدهاي حفاظتی میرلهراي اساسی ب

  شوند.تقسیم

  

     هاي الکترو مکانیکی:رله- 1-5

شوند. عملکرد سیستم مانند یک موتور، بر هاي جذب مغناطیسی، القاء مغناطیسی و حرارتی تقسیم بندي میبه رله

ناطیسی (سیم پیچی) یا هسته در میدان الکتریکی دیگر و گردش یک آرمیچر استوار است. به اساس حرکت میدان مغ

هاي این معنا که حرکت موتور سبب باز و بسته شدن یک کنتاکتور شده و عملکرد کنتاکتور موجب قطع و وصل کلید

   شود.قطع مدار می واسطه ونهایتاً

  

  هاي استاتیکی:رله-1-6

هاي عملیاتی ترانزیستوري و تقویت کننده ادوات ساکنها بر نوع رلهت کم هستند که اساس این داراي اجزایی با قدر

 قدرتاستواراست. در خروجی مدار استاتیکی، یک پالس تولید شده و بسته به نوع پالس خروجی، فرمان قطع به کلید 

هاي توان براي ساخت رلهشود مییهایی که از آن مشتق مهاي عملیاتی و خاصیتشود. از تقویت کنندهصادر می

گیري کنندگی و انتگرالکنندگی و جمعاز خاصیت تقویت ي استاتیکی داراي ترکیبیاستاتیکی استفاده کرد. یک رله

  باشد. می

  رله هاي میکروپروسسوري:-1-7

ا با پردازش اطالعات ورودي هاین رله .ریزي کردتوان روي آنها برنامهکنند و میهاي با برنامه کار میهمانند سیستم

ها کنند. قابلیت انعطاف این نوع رلههاي فرمان الزم را تولید میریزي انجام شده سیگنال(جریان و ولتاژ) مطابق برنامه

تغییر نوع مشخصه و تغییر اثر جریان و در آخر  ري نوع اول به منظونسبت به دو نوع دیگر بیشتر است.در رله

ي استاتیکی نیز بر اساس نیمه پیچی را در دو قطب تغییر دهیم. رلهن الزم است تعداد سیممغناطیس حاصل از آ

- هاي مختلف اجرا میها زبان اسمبلی است و با زدن دکمه، برنامهکند. زبان برنامه نویسی این رلههادي ها عمل می

د و یا به لحاظ تقدم وتاخر در حفاظت کننهاي حفاظتی را از نظر نوع تجهیزاتی که حفاظت میتوان سیستمشود. می

هاي واحد و غیر واحد،اصلی و پشتیبان بندي کرد، که این دو نوع تقسیم بندي به سیستمیک قطعه از تجهیزات تقسیم

          معروفند. 

ور رله اي که فقط براي حفاظت داخلی ترانسفورماتور است حفاظت واحد،اما رله اي که تنها براي حفاظت ترانسفورمات



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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0.5=24,885 .  تنظیم ناحیه دوم به روش قدیمی × 15.05 + 17.36 =Z=0.5���+���   

  گیري:نتیجه-4-2

هاي توان بدون ایجاد تالقی با ناحیه دوم رلهبا استفاده از روش جدید تنظیم ناحیه دوم رله دیستانس می

تر از مقدار گبزر الًمقدار معموها را تا ماکزیمم مقدار ممکن افزایش داد. این بعدي مرز ناحیه دوم رله

هاي نامه ضمن بررسی روشن پایانای درآید. روش قدیمی به دست می تنظیم ناحیه دوم است که به

ها، الگوریتم جدیدي ایا و معایب هر یک از این روشزهاي دیستانس در منابع مختلف و بیان متنظیم رله

  هاي دیستانس ارائه گردید. جهت هماهنگی رله

ا استفاده از روش پیشنهادي و هاي مختلف شبکه بهاي دیستانس در حالتبا محاسبه تنظیمات رله

ها در این مقایسه نتایج با نتایج به دست آمده دقت روش پیشنهادي و نداشتن مشکل هماهنگی بین رله

  روش نشان داده شد. 

باس پرداخته شد و در  30هاي دیستانس در شبکه سپس با استفاده از روش پیشنهادي به هماهنگی رله

  تنظیمات به دست آمده، صحت و دقت روش پیشنهادي تأیید گردید. این حالت نیز با مقایسه نتایج 
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