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 پدر و مادرم تقدیم به 

 شان از کلمه ایثار و از خود گذشتگیانسانیبه پاس تعبیر عظیم و 

ترین ی سرشارو گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهبه پاس عاطفه

 پشتیبان است.

 گرایدس در پناهشان به شجاعت مینی و تررس است و سرگرداهای بزرگشان که فریادبه پاس قلب

 کند.فروکش نمیدریغشان که هرگز های بیبه پاس محبت و
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ز استاد فاضل ا رسانم.بنامه را به پایان که توفیق راهم ساخت تا این پایانشکر شایان نثار ایزد منان 

لطف و  ردمو و ارزشمند جناب آقای دکتر مظلومی به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را

 .کمال تشکر را دارم ،اندمحبت خود قرار داده

و  تشکر کمال ، ام برده بهره ایشانههآموز از ، دوره این در که اساتیدی تمامی از پایان درو 

 .دارم را قدردانی
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 چکیده

ه رله ز شدید بنیا ،م های الکتریکی با تولید پراکندهافزایش تعداد و توان ژنراتورهای بادی در سیست

فاظت حداکثر ح این مطلب یک طرح اساسی از دهد.از اتصال کوتاه را نشان می برای حفاظت

ای مورد های فاز لحظهظور کاهش زمان تحریک حفاظت، جریانبه من کند.جریان را عنوان می

نه دام ود.شو آستانه تحریک حفاظت به وسیله مقدار سینوسی تنظیم می رند گیاستفاده قرار می

شباع افاظت، قبل از ح کند.تغییر میآستانه به صورت اتوماتیک در تابعی از جریان بار 

ل کوتاه تا محل اتصا به اندوکتانس شوند وجریان راه اندازی میهای اندازه گیری ترانسفورماتور

 هداد ضیحتو عیحفاظتی بر اساس داده های اتصال کوتاه دو فازو اق کردثالی از عمل. مبستگی دارد

 ی بادی وهای اطمینان سیستم های الکتریکی با ژنراتورهاحفاظت سبب بهبود قابلیت شود.می

 مصرف کننده هایی با موتورهای الکتریکی خواهد شد.

 ،ه تحریکیک آستانتغییر اتومات حفاظت اتصال کوتاه، ژنراتور بادی، سیستم الکتریکی، :کلید واژه ها

 زمان پاسخ
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 فصل اول

 مقدمه

 

شامل تعداد زیادی خطوط و با ژنراتورهای بادی  ویژه[ به1]های الکتریکی با تولید پراکندهسیستم

هایی از به منظور حفاظت چنین شبکه شود.کیلوولت یا کمتر ارزیابی می 35ژ معموال با ولتا ،گره

یش ای افزامنطقی است که از پاسخ جریان حفاظت قابل اطمینان و اغلب ساده بر اتصال کوتاه،

رایط آب شوسیله ها اغلب به تعداد ژنراتورهای بادی و توان آندر عمل  مقدار جریان استفاده کنیم.

مقدار آن جریان  کند.جریان عامل در خطوط به طور پیوسته تغییر می  شود.و هوایی تعیین می

ر مقدا جریان تحریک می تواند با یک شود.ن آستانه تحریک حفاظت استفاده میبرای تعیی

 مشخصی از جریان عملی تجاوز کند.

حساسیت  یابد،ش اگر توان کلی ژنراتورها کاه بنابراین، حفاظت ثابت است.این مقدار برای هر 

از  ها معموالزمان خود تحریکی در جریان حفاظت شود.کوتاه کمتر از حد مجاز میاتصال جریان

نس و اا کاهش فرکبتوان خروجی ژنراتورها  با چنین زمان تلورانسی، کند.ثانیه تجاوز میمیلی 20

 تواند به طور جدی کاهش یابد.اختالل سیستم می

ه بطوالنی  زمان پاسخ ،از محل وقوع اتصال کوتاه دورندهایی که آن ی پیچیده،هابیشتر حفاظت

 میلی ثانیه دارند. 40تا  20ندازه ا

برای نگهداری از عملکرد تواند در طی زمان اغتشاش تی میارفناوری اف کوتاه،در زمان وقوع اتصال

یک توربین بادی در  ،بهبودی اف ار تیاساس فناوری خود بر توربین بادی مورد استفاده قرار بگیرد.

های کارآمد این یکی از اندازه گیری میلی ثانیه قطع نخواهد شد.  150مواقع اضطراری به مدت 

رسد از تاثیرات منفی آن شامل زمان تلورانس و نی که دوره محدود اضطراری فرا میاست که زما

زمان اولیه جریان در DCقسمت ،ی توان باالدر ژنراتورها شناسایی اتصال کوتاه جلوگیری می کند.

با این  آن بخش به دلیل مقاومت کم خطوط کابل ها کاهش می یابد.اتصال کوتاه زیاد است و 

در نتیجه منجر  [6و5]رسند ن اولیه اتصال کوتاه به اشباع میترانسفورماتورهای جریان در زما ،حال

ل با های دیجیتابرای حفاظت شود.تحریک میدی حفاظت و افزایش زمان به تخریب شرایط عملکر
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استفاده از سیم پیچ غیر اشباع روگوفسکی مانند  ،گیری ورودیمصرف کم در مدارهای اندازه

 [7فورماتور جریان قابل قبول است.]ترانس

ت ی فرکانسی وسیع مزیت بزرگی است و اجازه ساخبودن این تبدیل در محدودهخطی

حال یک تبدیل خوب از یک قسمت پریودیک به مدار با این دهد.میهایی با پاسخ سریع حفاظت

 .تا02)هایی با زمان تحریک کم حساب شوددارد که به عنوان عملکرد حفاظت نیاز به اینثانویه 

 .ثانیه(.04

کند  راگرچه سرعت حفاظت  ،نند برای این منظور استفاده شوندتوافیلترهای دیجیتالی می

 کنند.می

رت ه به صوکن تحریکی نیاز به توسعه حفاظت جریان پاسخ سریع با جریا موارد فوق،با توجه به 

 انیه تجاوز نکندثمیلی  8 تا 6کند و با زمان تحریکی که از یر جریان عملی تغییر مییخودکار با تغ

 تا زمانی که ترانسفورماتورهای جریان به اشباع برسند وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 چهارمفصل 

 نتیجه گیری

 

 ر تخریبفاز د طراحی حفاظت،  اطمینان از یافتن سریع محل اتصال کوتاه فاز بهاصل مورد نظر از 

یان را لکرد جرحساسیت باالتر با تغییر عم زمان تحریک کمتر، ،این اصل شبکه های ولتاژ باالست.

شباع این امر با ا کند.را در یک شبکه تخریب شده فراهم میها و حساسیت حفاظت به همراه دارد

ص ن تشخیزما کند.اتورها تحت تاثیر قرار نمی گیرد چرا که قبل از نقطه اشباع عمل میترانسفورم

 ال کوتاهاتص بد.ای به منظور آنالیز کاهش می یالحظه هایل کوتاه براساس استفاده از جریاناتصا

 شود.ایی میای اتصال کوتاه شناسسه با مقادیر کنونی( مقادیر لحظه)با مقای براساس آنالیز پیوسته

که  سی استبلکه یک موج سینو ،نقطه تنظیم یک مقدار ثابت نیست به منظور افزایش زمان پاسخ،

طور  حریک بهی جریان موج سینوسی پارامترهای تدامنه کند.در فاز متناسب با جریان تغییر می

حالت ها ی همه ر اطمینان از حساسیت باال درمنظوی جریان به اتوماتیک به صورت تابعی از دامنه

 کند.تغییر می

 حاسبات،م ه ازی تکرار تعیین شد.در هر مرحلمبدا اتصال کوتاه وامپدانس اتصال کوتاه به وسیله 

رهای ارامتپکل جریان واقعی اتصال کوتاه برای نقطه تنظیم داده شده به منظور فرض به عنوان 

یه ی دیر اولمقایسه شد.مقابا مقدار محاسبه شده ی جریان مقاومت وراکتانس مدار اتصال کوتاه 

 ه است.رض شدراکتانس ها و مقاومت ها در هر تطبیق جریانی با راکتانس ومقاومت واقعی برابر ف
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