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فصل اول:

مقدمه

 1-1اهمیت رله هاي حفاظتی در سیستم هاي قدرت
امرررروزه سیسرررتم هرررای قررردرت بصرررورت گسرررترده و يكپارچررره در آمرررده انرررد و برررا گذشرررت
زمررران شررربكه هرررای قررردرت در سرررط دنیرررا بیشرررتر بررره يكرررديگر متصرررل و شررربكه هرررای
بزرگتررری را بوجررود مرري آورنررد .البترره ايررن موضرروع برره دلیررل مسررا ل اقتصررادی و تبررديل
شرردن انرررژی الكتريكرري برره اصررلي ترررين انرررژی در اكولرروژی زيسررتي بشررر و عرردم وجررود
مررواد اولیرره تولیررد ايررن انرررژی در همرره نقرراط و نیررز پیشرررفتهای صررنعتي و هزينرره هررای
سرررنگین سررررمايه گرررذاری اولیررره در تولیرررد انررررژی الكتريكررري اتصرررال شررربكه هرررای بررررق
اجتناب ناپذير است.
گسرررترش سیسرررتم هرررای قررردرت موجرررب افرررزايش احتمرررال گسرررترش خطاهرررا در ايرررن
شرربكه هررا مرري گررردد كرره منجررر برره عرردم تررداوم تررممین انرررژی الكتريكرري مررورد نیرراز
مشررتركین خواهررد شررد .از طرفرري وضررا قرروانین بازدارنررده برررای عرردم تررممین انرررژی مررورد
نیررراز مصررررگ كننررردگان موجرررب شرررده اسرررت كررره شرررركتهای بررررق بررریش از پررریش در
انديشه تقويت قابلیت اطمینان شبكه های خود باشند.
1

از آنجررا كرره عوامررل مخرراطره آمیررز در يررک سیسررتم يكپارچرره از داخررل و خررار سیسررتم برره
آن تحمیرررل خواهرررد شرررد بنرررابراين افرررزايش قابلیرررت اطمینررران و عملكررررد اجرررزای سیسرررتم از
اهمیت ويژه ای برخوردار است.
بروز و تداوم خطا آثار و نتايج زيان بار زير را به دنیال دارد:
•

مرري توانررد سرربب بررر هررم خرروردن ترروازن تولیررد و مصرررگ شررده و برره تبررا سرربب
بروز اختالل در فركانس سیستم قدرت گردد.

• بررا عبرررور جريانهرررای برررزرا (چنررردين برابررر جريررران نرررامي) تجهیرررزات بررریش از حرررد
قابل تحمل گرم شده و به عايق بندی سیستم آسیب وارد مي گردد.
•

دامنرره ولتاژهررا از میررزان قابررل قبررول خررار مرري شرروند كرره مرري توانررد زمینرره سرراز
آسیب به تجهیزات گردد.

•

برررا توجررره بررره نحررروه زمرررین شررردن شررربكه و نررروع خطرررا در بخشرررهايي از شررربكه،
سیستم نامتعادل شده و لذا تجهیزات كاركرد مناسي نخواهند داشت.

رخ دادن حررروادر در سیسرررتم قررردرت پديرررده تصرررادفي مررري باشرررد .تجهیرررزات سیسرررتم
هررای قرردرت برررای شرررايط بهررره برررداری معینرري تعريرر شررده انررد و برررای حفاظررت آنهررا
تجهیرررزات مناسررربي پررریش بینررري شرررده اسرررت ترررا در شررررايط بحرانررري محررردوده عیرررب را
در سرررريا تررررين زمررران ممكرررن از سررراير بخرررش هرررای سرررالم سیسرررتم جررردا نمايرررد ترررا
حرررداقل خسرررارت بررره سیسرررتم قررردرت و مشرررتركین آن وارد گرررردد .برررروز اتصرررال كوتررراه
هرررا در سیسرررتم قررردرت از شرررديدترين اخرررتالل هرررای سیسرررتم قررردرت مررري باشرررد و
بايسرررتي تمهیرررداتي انديشرررید كررره محررردوده خطرررا در حرررداقل زمررران ممكرررن از سیسرررتم
جرردا شررود تررا حررداقل خسررارت برره سیسررتم قرردرت وارد گررردد .سیسررتمي كرره پررس از
وقررروع خطرررا ،آن را شناسرررايي نمررروده و موجرررب حرررداقل قطعررري بررررق در شررربكه بررررق
رساني مي گردد حفاظت سیستم های قدرت نامیده مي شود.
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بررا توجرره برره اهمیررت سیسررتم هررای برررق رسرراني و نیررز آثررار زيرران بررار خطاهررای سیسررتم
هرررای قررردرت ضرررروری اسرررت خطاهرررای شررربكه در زمررران هرررای بسررریار كمررري از سیسرررتم
ايزولرره گردنررد .بررا توجرره برره محرردوديت زمرراني رفررا خطررا سیسررتم هررای قرردرت بايسررتي
برره تجهیررزات هوشررمندی مجهررز گردنررد كرره بتواننررد در كوترراه ترررين زمرران خطاهررای رخ
داده در سیسرررتم قررردرت را شناسرررايي و فررررامین مناسرررب بررررای رفرررا آن را صرررادر نماينرررد.
تشررخیص بررروز خطررا در سیسررتم هررای قرردرت برره وسرریله رلرره هررای حفرراظتي صررورت مرري
گیرررد كررره پرررس از تشرررخیص ،بررراز و بسرررته كرررردن مدارشررركن هرررا سررربب مررري شرررود كررره
عملكررررد وسرررايل و تجهیرررزات الكتريكررري تحرررت كنتررررل و نظرررارت قررررار گیررررد و خطرررا از
بخررش سررالم شرربكه ايزولرره گررردد لررذا وظیفرره يررک رلرره تشررخیص شرررايط غیرعررادی در
بخشرري از سیسررتم قرردرت اسررت و عملكرررد رلرره سرربب مرري شررود بخررش معیرروب شرربكه
قرردرت از بقیرره بخررش هررای سررالم شرربكه جرردا گررردد كرره ايررن امررر باعرر عملكرررد صررحی
بقیه بخش های سیستم و سبب بروز حداقل خسارت خواهد شد.

 ٢-١انواع رله هاي حفاظتی
يكي از روش های متداول دسته بندی رله ها ،تقسیم بندی بر اساس وظیفه آنها است  .به عبارت ديگر اين
تقسرریم بندی بر اسرراس پارامتری كه رله اندازه گیری مي كند اسررتوار اسررت  .در تقسرریم بندی بر مبنای
كمیت اندازه گیری  ،رله ها بر ا ساس تنظیم اولیه معین شده كار مي كنند .به طور كلي رله ها را مي توان
بر مبنای كمیت اندازه گیری به رله های الكتريكي و مكانیكي تقسیم بندی نمود:
الرر  -رلرره هررای الكتريكرري :ايررن رلرره هررا كمیررت هررای الكتريكرري (ولترراژ  -جريرران) را دريافررت و
مبتنرري بررر آن شررررايط عررادی و غیرعررادی را از هرررم تمیررز مرري دهنرررد كرره انررواع آن بررره
شرح زير مي باشد:
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•

رلرره هررای جريرراني :ايررن رلرره هررا در يررک مقرردار مشررخص تنظرریم جريرران كرره قرربال
معرررین شرررده كرررار مررري كنرررد و چنانبررره جريررران عبررروری بررریش از مقررردار تنظیمررري
باشررد رلرره قطررا مرري كنررد .رلرره هررای جريرراني شررامل رلرره هررای جريرران زيرراد و
جريان كم هستند.

•

رلرره هررای ولترراژی :ايررن رلرره هررا در يررک مقرردار مشخصرري از ولترراژ كرره قرربال تنظرریم
شررده اسررت شررروع برره كررار مرري كنررد .رلرره هررای ولترراژی نیررز هماننررد رلرره هررای
جرياني به رله های ولتاژ زياد و ولتاژ كم تقسیم مي شوند.

•

رلرره هررای ترروان :ايررن رلرره هررا بررر اسرراس يررک میزانرري از قرردرت عمررل مرري كننررد .رلرره
های توان به دو دسته قدرت كم و قدرت زياد تقسیم مي شود.

•

رلرره هررای جهترري :ايررن رلرره هررا بررر اسرراس ارتبرراط زاويرره فرراز بررین كمیررت هررای آن عمررل
مي كنند.

•

رلرره هررای فركانسرري :رلرره هررای فركانسرري بررر اسرراس فركررانس از قبررل تنظرریم شررده
عمل مي كنند .اين رله ها شامل فركانس كم و فركانس زياد هستند.

•

رلرره هررای تفاضررلي :عملكرررد ايررن رلرره هررا براسرراس تفاضررل مقررداری يررا برررداری دو
كمیت همبون جريان الكتريكي و يا ولتاژ استوار است.

•

رلرره هررای تناسرربي :ايررن رلرره هررا بررر اسرراس نسرربت دو كمیررت الكتريكرري متمررايز
عملكرررد دارنررد از جملرره مرري ترروان برره رلرره ديسررتانس و اضررافه شررار اشرراره نمررود.
(رلررره هرررای ديسرررتانس براسررراس سرررنجش فاصرررله محرررل وقررروع خطرررا از نقطررره
اسررتقرار رلرره هررای حفرراظتي عمررل مرري كنررد كرره براسرراس نسرربت ولترراژ برره جريرران
كاركرد دارد)

4

ب -رلرره هررای مكررانیكي :ايررن رلرره هررا براسرراس كمیررت هررای مكررانیكي عملكرررد دارنررد كرره
ايررن كمیررات مرري توانررد درجرره حرررارت ،میررزان فشررار گرراز ،میررزان فشررار مررايا و غیررره
باشد.

رلهههه ههههاي حفهههاظتی ان د هههدزات نهههوع وژيیهههتات وح ولهههوسي سههها ت هههه ههه

ن ههه و سهههیم

دي می وند:
الرر  -رلرره هررای الكترومكررانیكي :ايررن رلرره هررا برره رلرره هررای جررذب مغناطیسرري ،القررا
مغناطیسي ،حرارتي و  ...تقسیم مي شوند.
ب -رلرره هررای اسررتاتیكي :رلرره هررای اسررتاتیكي دارای اجررزا الكترونیكرري بررا قرردرت كررم
هسرررتند و در قالرررب مررردارات الكترونیكررري و تقويرررت كننررردههای عملیررراتي طراحررري
شده اند.
ج -رلررره هرررای میكروپروسسررروری :رلررره هرررای میكروپروسسررروری مبتنررري برررر ريزپردازنرررده
ها مي باشند.

 1-3رله هاي حفاظتی احد غی احد
سیسرررتم حفررراظتي واحرررد سیسرررتمي اسرررت كررره فقرررط بررررای شررررايط غیرعرررادی منطقررره
مرررورد حفاظرررت عملكررررد دارد ،رلررره حفاظرررت ديفرانسررریل از نررروع حفاظرررت واحرررد اسرررت.
سیسرررتم حفاظرررت غیرررر واحرررد ،حفاظرررت يرررک قطعررره واحرررد از تجهیرررزات شررربكه را برررر
عهررده نرردارد .رلرره هررای جريرران زيرراد و ديسررتانس از نرروع رلرره هررای حفاظررت غیررر واحررد
هستند.
5

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری:

وظیفه سیستم حفاظت آن است كه هر جز از شبكه الكتريكي كه دچار خطا يا اتصالي شده را در كمترين
زمان ممكن از مدار خار سازد به شكلي كه احتمال خطر از بین رفته و كوچكترين بخشي از شبكه الكتريكي
مجزا گردد .سیستمهای حفاظتي نقش اساسي در ايمني ،پايداری وقابلیت اطمینان سیستم برق رساني را
عهده دار بوده واز شروع يا گسترش دامنه خسارت ناشي از خطا های مختل جلوگیری مي نمايند همبنین
عملكرد مناسب وانتخاب سیستم حفاظتي باع كاهش سط خاموشي مي شود .
چرا كه حداقل ناحیه ای را كه برای رفا عیب كافي است از شبكه جدا نموده و باع تداوم برق رساني به
قسمتهای ديگر شبكه مي شود.
رله ديستانس  ،جريان و ولتاژ خط را مي گیرد و بر هم تقسیم كرده تا امپدانس خط را بدست آورد
امپدانس بدست آمده را در هر لحظه با مقدار واقعي يا طبیعي مي سنجد  .اگر مقدار امپدانس بدست
آمده از مقدار طبیعي كمتر باشد  .رله تشخیص خطا مي دهد يا به عبارتي يک خطا يا اتصال كوتاه
پیش آمده را تشخیص مي دهد در نتیجه تمام امپدانس های خط را بای پاس كرده به همین دلیل به
اين رله  ،رله ديستانس يا فاصله مي گويند زيرا امپدانسي كه اندازه گیری مي كند متناسب است با
فاصله رله از محل اتصال كوتاه.
حال به منظور رسیدن به نتايج شبیه سازی دقیق مي بايست مدل شبكه ی دقیقي ايجاد كنیم .كه برای اين
منظور از شبیه سازی مطلب و سیمولینک پاور سیستم بلوكست استفاده میكنیم.
و از آنجايي كه همه ی عناصر مورد نیاز شبیه سازی در آن جای دارد ساخت سیستم قدرت در محیط
سیمولینک خیلي راحت میباشد.
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