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 تقديم به

 

ها همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیباني محکم و  ها و دشواری سختي پدر و مادر مهربانم که در

 باشد.ی دعای خیر این دو بزرگوار ميام نتیجهو اگر امروز موفقیتي کسب نموده اند مطمئن برایم بوده

ی دلگرمي  اند و وجودشان مایهخواهر و برادر عزیزم که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بوده

 باشد.ی راه ميای برای ادامههایشان انگیزه ویقو تش

 اند.اند و مرا یاری نمودهی اساتید و بزرگاني که درراه کسب دانش راهنمای من بودهو همه
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این  نگارشهای ایشان که بدون راهنمایي از استاد گرامي جناب آقای دکتر کاظم مظلومي چرا

یکي از در طي دوران تحصیلم  در محضر ایشان شاگردیعلم آموزی و  و نمودميکل نامه بسیار مش پایان

  باشد.بنده مي اتافتخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکیده

های انتقال  های دیستانس در شبکهی تنظیم و عملکرد رلهنامه تالش شده است که نحوه در این پایان

شده است و  معرفي REZ1ی دیستانس  نامه رله انموردمطالعه و بررسي قرار بگیرد. در فصل اول این پای

تنظیمات این رله در کاربردهای خطوط کوتاه، بلند و موازی موردمطالعه قرارگرفته است سپس دو منطق 

ی ضعیف شده در این رله که به ترتیب منطق جریان خطای معکوس و منطق اکو و تریپ تغذیه ریزی برنامه

های پایاني این فصل سیستم حفاظت  اند و در بخش تحلیل قرارگرفتهباشد موردبررسي و انتهای خط مي

 شده است. توصیف REZ1ی دیستانس شده در رله ریزی مخابراتي و یازده طرح مخابراتي برنامه

های دیستانس مطالعه شده است و چگونگي گیری در رله نامه تئوری و اصول اندازه در فصل دوم پایان

 شده است. اختصار توضیح داده و کواد جهت شناسایي زون وقوع خطا بهی مهو عملکرد دو مشخصه

شده و اصول و  های دیستانس پرداختهدر فصل سوم به چگونگي تنظیم برد چهار زون موجود در رله

 ها باید موردتوجه گرفته شود تشریح شده است. قواعدی که برای هماهنگي میان زون
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 REZ1ی ديستانسو تنظیم رله بررسي عملکرد
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 REZ1ی ديستانس ای بر معرفي رلهمقدمه -6-6

REZ1  گیری اندازه زمان هم صورت به ها زون ی در همهرا  یو فاززمین  یطاهاخدیستانس است که  ی رلهیک 

 پذیرند مجهز شده معکوس منحصراً فرد که و منحصربه دار جهت 1زون 4 یا 3،2به  تواند مي. این رله کندمي

. هر زون تنظیمات مستقل کند مي تبدیل اعتماد قابلسریع و  ی رلهیک  به را REZ1 ژگيوی همین لذا باشد

 .صفر داردو جبران توالي  حد مقاومت ،حد راکتانسخود را برای 

2مهو یها حلقهخطاهای فاز به فاز با 
 فاز متعادل سهاما این مشخصه برای شرایط  شوند يمشناسایي  

به دقیق انجام دهد  گیری زهاندا کهبرای این گیری اندازهتابع  .داشتنخواهد  کارایينوسان توان(  بار یا)

 .نیاز دارد هر زون ی حلقه از سهتا  دو بر روی زمان همعملیات 

 

 

 ی خطاهای فاز به فازمشخصه 6-6شکل

از استفاده است.  شده ارائه 3کواد ی مشخصهو  ومه ی از حلقه ترکیبي و تک فازبرای خطاهای سه فاز 

 .کند ميرله ایجاد  و حساسیتسرعت  ظرازنرا مطلوب  عملکردهم  موازات بهمشخصه  هر دو

                                                           
1
 zone 

2
 mho 

3
 quadrilateral 
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 مشخصه برای خطاهای سه فاز و فاز به زمین 2-6شکل

 ی مشخصهاست.  و اجباریخطای کوچک ضروری  با مقاومت سه فازبرای خطاهای خطا رفع سریع 

% 91از بیش  .کند ميدیستانس فراهم  گیری اندازه یها مشخصه ی همهبه  عملکرد را نسبت زمانمهو کمترین 

مقاومت خطا و  ،تک فاز به زمینکه خطاهای  شرایطي در استاز خطاهای خط انتقال از نوع خطاهای زمین 

امپدانسي کواد ثابت کرده است  ی مشخصه .تغییر کند یا گسترده ی در محدودهیان خطایشان ممکن است جر

 .دهد يمئه ارادر برابر خطاهای زمین  ای یرهدامهوی  ی مشخصهکارایي بهتری نسبت به  که

REZ1  از یک  دار جهت ی نسخه یا بدون جهت ایجاد شود. دار جهتزمین  ی رلهبا یک  تواند مي

یک مقایسه  با هردوکه  کند مياستفاده  5بیند ميرا رله  پشت عنصر کهو یک  4بیند ميرا جلوی رله  کهعنصر 

 .است شده ترکیب مسدودکننده یا طرحطرح مجاز  ِ جهت ی کننده

زماني )چهارتا  ی مشخصهآن پنج . خواهد کردایجاد  همیشه تریپ سه فازمین بدون جهت ز ی رله

 حداقل تنظیم شود که ای گونه به تواند ميمعکوس  ی مشخصه دارد.قابل انتخاب معکوس و یکي زمان ثابت( 

 داشته باشد.را  ثابت زمان عملکردحداقل جریان و 

 بزرگ برد تنظیم در صورت بار از اضافه ته باشد، اینداش 6ندرکنترل بالی تواند ميمهو  ی مشخصه

 شود. نیاز اعمال در صورت ها زوناست به هریک از  و ممکن کند ميجلوگیری 

 

                                                           
4
 Forward looking element 

5
 Reverse looking element 

6
 blinder 
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 ی کنترل بالیندرمشخصه 9-6شکل

 و همچنین استفاده در هردو کاربرد خطوط کوتاه و بلند را برای REZ1 فرد منحصربه یریپذ انعطاف

 ی کننده جبرانامکان انتخاب فاکتورهای . مناسب کرده است مقاومت خطا یحداکثر پوششو  اثر بار کاهش

 .آسان کرده است دو مدارهخطوط  در کاربردهایهماهنگي تنظیمات را  هر زونبرای توالي صفر مختلف 

REZ1 مختلفي از: یها نسخه بر اساس ریزی برنامه قابلمخابراتي  یها طرحمختلف از  نوع یازده 

 ستقیم تریپم نتقالا 

 کاهش برد مجاز 

  انسداد با رفعکاهش برد مجاز همراه 

 افزایش برد مجاز 

  انسداد با رفعافزایش برد مجاز همراه 

 افزایش برد ی مسدودکننده 

جریان خطای معکوس برای  و منطق تریپ تغذیه ضعیف انتهای خط و 7اکو منطق توابعي ماننددارد. را  

 شوند.انتخاب  ها طرحمکمل برخي از  عنوان هب تواند ميموازی  در خطوط کاربرد

                                                           
7
 echo 



 

5 
 

. تابع مسدود کندرا  ها زونشود که هریک از  ریزی برنامه تواند مينوسان توان  ی واحد مسدودکننده

حفاظت مجاز است که برای خطاهای زمین حتي با جریان توالي صفر غیرفعال است بنابراین  مسدودکننده

 تحت شرایط نوسان توان عمل کند.

 REZ1شناسایي خواهد کرد.  CT را در مدارهرگونه وقفه خودکار تابع نظارت  صورت بهساعت  12هر 

باشد. دیودهای نوری برای نشانه  یودد 21رخداد و تنها برای ثبت کردن  ی رلهخروجي  36 مجهز به تواند مي

 مختلف نشانه بدهند. چهار حالتشوند که در  ریزی برنامه توانند يمنوری 

 در خطوط کوتاه REZ1ی ديستانس رد رلهکارب -6-2

 بار خیلي اضافهمشکالت  بود ومهم خواهد  ی نکته  کوتاه امکان پوشش کافي مقاومت خطا خط در کاربردهای

را بهبود وضعیت  هستند که های ویژگي راکتانس و حد حد مقاومت فرد منحصربهتنظیمات رایج نیستند. 

8دهنده ایش بردافز یها طرح km11-8از  تر کوتاهبرای خطوط  .دهد مي
9دهنده کاهش برد های از طرح 

در  

انتقال  تأثیر به همراه خط های و داده گیری اندازهی ترانسفورماتورها درخطاها  .تر هستند مناسب بیشتر موارد

پوشش  دهنده استفاده از یک طرح افزایش برد. کند مي کمتر مناسبرا  دهنده کاهش برد طرح، یک بار

مقایسه  خطای زمینِ ی رلهنهایي اضافه کردن یک  حل راهکاربردها  در برخيخواهد داد.  را بهبودمقاومت 

 .استجهت به سیستم حفاظت  ی کننده

در  خطای معکوس وجود جریاناحتمال  لذا باید مکرر هستندموازی  خطوط خط کوتاه، در کاربرهای

 شود. نظر گرفتهدر مخابراتي  های و طرحانتخاب تنظیمات  باید در سیستم

 فاز فاز بهخطاهای  -6-2-6

مهوی  ی مشخصهآن  ی یجهنت است که غیر متعادل یک امپدانس گیری اندازه فاز به فاز خطای یها رلهاساس 

بر روی  منبع امپدانس یرتأث ،از راست قطبي شدهمهوی  ی هر رلهدر  دانیم يم .باشدمي از راستقطبي شده 

با امپدانس منبع صفر  فاز به فازخطاهای  را برایمهو  ی مشخصهیک  4-1 شکل. است مهو ی حلقه انحراف

 .دهد يمافزایش امپدانس منبع را نشان  تأثیر 5-1و شکل  دهد يمنشان 
                                                           
8
 overreaching 

9
 underreaching 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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