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  از تجهیزات برقو بهره برداري نگهداري مقررات و 

  )توزیع  - فوق توزیع  - انتقال  - تولید ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امین صدیقی استاد

  1393شیراز 
  

نیست، خواهشمند است اشکاالت را به آدرس زیر ارسال فرمایید، تـا در نسـخ بعـدي    بدیهی است  این جزوه خالی از اشکال 
  .تصحیح گردد

Sedighias220@yahoo.com 
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 مزایاي آنو انرژي الکتریکی 

  :مزیت استفاده  از انرژي الکتریکی
  ارزان بودن و قابلیت تغییر انرژي از یک حالت به حالت دیگر براحتی

  روشهاي تولید برق
یک هادي مثالً یک سیم  در داخـل   اگر(: از روش الکترومغناطیسی انرژي الکتریکی  تولید - 1

بـا  پس ) . آن سیم جریان برق جاري میشوددو سر حرکت در آید در  میدان مغناطیسی به
در دوســر کــه نهایتــا   حرکت بین میدان و سیم پیچ -3میدان -2سیم پیچ -1سه عامل 

  سیم پیچ ولتاژ ایجاد میشود
حرکـت بـا    -  ..) -بنـزین   – گـاز  –گازوئیـل  (حرکت با استفاده از احتراق سوخت فسـیلی 

حرکـت بـا اسـتفاده از انـرژي      - )تـوربین بـادي  ( هـا  استفاده از انرژي باد با برخورد به پـره 
بخار آب اهمال حرکت حرکت با استفاده از  - )توربین آبی( ها پتانسیل سد با برخورد به پره

تـوربین  ( ..)آب سـوخت اورانیـوم    -گرماي آب اطـراف اگـزور  حرکت بخار (ها  جوش به پره
 )انرژي اتمی

 ):باطري(به روش عملیات شیمیایی انرژي الکتریکی تولید - 2
سلولهاي خورشـیدي متـاثر از نـور    (  :با استفاده از انرژي خورشیديانرژي الکتریکی تولید  - 3

 )خورشید
حرارت به نقطه اتصال دو فلـز غیـر    اعمال ( ترموکوپل  از با استفادهانرژي الکتریکی تولید  - 4

 )همنام

  : یب نیروگاههاع
  …استهالك و هزینه تعمیر نگهداري زیاد و استفاده از گاز یا گازوئیل و 

  و نهایتا شبکه سراسري) بجاي نیروگاههاي کوچک ( علت استفاده از نیروگاههاي بزرگ 
  کاهش استهالك و هزینه تعمیر نگهداري

  کاهش تلفات خط انتقال یعنی کاهش تلف انرژي

  انتقال انرژي الکتریکی
بـه    بـا حـداقل تلفـات     از تولیدبایستی انرژي الکتریکی تولید انرژي الکتریکی هزینه دارد بنابراین 

  مصرف کننده برسد

sed
igh

ias
22

0@
yah

oo.
com

mailto:Sedighias220@yahoo.com


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Sedighias220@yahoo.com   امین صدیقیاستاد (بهره برداري   53از  3صفحه (  

  کاهش تلفات
=   ی و در خطوط انتقال برقبرقیک سیستم در تلفات   .  =    ≅

  دتلفات در سیمهاي انتقال برق بایبنابراین براي کاهش 
  )طال نقره مس آلومنیم آهن ( جنس سیم مناسب  -مقاومت سیم کم باشد =   کاهش 
 )مسیر مستقیم(شود طول سیم کوتاه  Lکاهش 
   )نمثال باندل نمود( شود قطر مقطع سیم بزرگتر  Aافزایش 
 )در ترانس(میشود در خط  باعث کاهش جریان  -ترانس افزاینده ولتاژ جنب تولید کننده ( Iکاهش 

∗           )کاهنده نزدیک مصرفو ترانس    ≅   ∗     
  .راکتیو سلفی را کاهش داد) مصرف(با استفاده از نصب خازن میتوان تلفات

 ***************  

  : بهره برداري 
 -2سـالمتی و ایمنـی اپراتـور     -1استفاده صحیح از تجهیزات نصب شده در صـنعت بـرق بطوریکـه   

  سالمت تجهیز    را سبب میشود –3سالمتی و ایمنی گروههاي تعمیرات 

  : بردار بهره
  مسئول بهره برداري با تعریف فوق است

  :بهره برداراپراتور مشخصات 
داراي  –داراي دانـش و تجربـه کـافی     –خونسـرد   –مسئولیت پـذیر   -داراي سالمت جسم و روح 

  صادق - سرعت عمل

  ): نامی(ظرفیت اسمی 
  )45MVAیا      500KVAمثال ( نس عدد قدرت نوشته شده روي بدنه فلزي ترا

  : توان لحظه اي
  )120KVA – 22MVAمثال (مصرف حال حاضر یا مصرف لحظه اي 

  :دستورالعمل ثابت بهره برداري
در شبکه بـرق نیـاز بـه دسـتورالعملهایی بـراي نحـوه بهـره بـرداري از         ) مصرف(با توجه به رشد بار

  تجهیزات از توانیر صادر میشود
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  تعاریف تجهیزات
 Tترانسفورماتور   Fفیدر    Gژنراتور    Lخط 

  SS  ترانس توزیع داخلی   CVTترانس خازنی PT-VTترانس ولتاژ 
   

 ..……  LAبرقگیر    GTترانس نولساز
… 
 

  8کد  کیلوولت 230  ولتاژ    9کد  کیلوولت 400  ولتاژ
  6کد کیلوولت 66-63  ولتاژ    7کد  کیلوولت 132  ولتاژ
  3کد  کیلوولت 11  ولتاژ    4کد  کیلوولت 20  ولتاژ

  
  9کد  سکسیونر زمین     2کد  بریکر    3سکسیونر خط کد

 ...........  
  میباشد 66kvکه داراي ولتاژ  604یعنی بریکر خط  6042مثال 

  
  رنگ ولتاژ  در هنگام رقص نقشه هاي شبکه برق

  
  کیلوولت  400باالي   قهوه اي
  کیلوولت 400  بنفش
  کیلوولت  230  قرمز
  کیلوولت  132  سبز
  کیلوولت  63و  66  آبی

  کیلوولت  33  نارنجی
  کیلوولت  20-11  زرد

  کیلوولت به پایین  11  مشکی
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  )تولید انتقال فوق توزیع توزیع ( نگهداري از تجهیزات برق مقررات 
بردار شبکه هاي برق ،  نظارت مداوم بر کارکرد صحیح کلیه تجهیزات داخل اتاق فرمان  وظیفه بهره

و محوطه سویچ یارد و کلیه محلهاي مرتبط و همینطور نظارت بر کار گـروه تعمیـرات و یادداشـت    
ذیـربط  کلیه اطالعات و آمار و ارقام و حوادث و عملکرد تجهیزات و گزارش کامل و بموقع به مراجع 

  شد میبا

  قطع تجهیزات
  دستی - 1
  اتوماتیک - 2

  قطع دستی

  زمان انجام قطع دستی 
  زمانیکه دیسپاچینگ مشکلی در شبکه سراسري ببیند و به ایستگاه اعالم نماید - 1
  زمانیکه گروه تعمیرات طبق مجوز درخواست نماید - 2
  شده برسد setو ست  ازجمقدار م% 95و ترانسفورماتور به  زمانینکه بار خطوط خروجی - 3
 زمانیکه ولتاژ ورودي ایستگاه آنقدر زیاد شود که به غیر قابل تحمل برسد  - 4
  زمانیکه ولتاژ خروجی ایستگاه کاهش یابد و به غیر قابل تحمل  - 5

در قطع و وصل دستی رعایت نکات ذیل در حراست از جـان انسـانها و حفـظ و    
  ارد و عمر تجهیز اهمیت دعدم اعمال خاموشی برداري  نگهداري و بهبود بهره

  نحوه انجام قطع دستی
هماهنگی با واحدهاي پنج گانه جهت اعالم آمادگی بـراي قطـع و دریافـت مجـوز خاموشـی و       - 1

ایستگاههاي مبـادي و   -3برداري  بهره -2دیسپاچینگ  -1( صدور کارتها و فرمهاي مخصوص  
قاصد انرژي ایستگاههاي دریافت کننده و مصرف کننده و م -4واردکننده انرژي به این ایستگاه 

  ) گروهاي انسانی تعمیر و بازسازي و طرح  -5از این ایستگاه 
چنانچـه  ( قطع کلید و خارج نمودن تک به تک فیدرهاي خروجـی سـپس قطـع کلیـد ورودي      - 2

باشتباه و یکباره بار زیادي از تجهیز برداشته شود هم به کلید قدرت و هم در اثـر اضـافه ولتـاژ    
  )جهیزات آسیب میرسد ناشی از قطع کلید به عایقی ت

و تحویل به کروه ( اعالم زمان قطع به پنج واحد فوق و حصار کشی تجهیزات برقدار از بی برق  - 3
  )تعمیرات و بازسازي و طرح 
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پس از اتمام کار و دریافت کارتهاي پایان کار و برداشتن حصار و هماهنگی کامل بـا واحـدهاي    - 4
ورودي وصل گردد  –کلیه خروجیها حتما قطع باشد  (پنج گانه فوق ،  برقدار نماید بترتیب زیر 

  )خروجیها تک تک برقدار شوند  –
  

هنگام قطع دستی کلید جهت گـروه تعمیـرات یـک تجهیـز ،  بایسـتی پـس از قطـع کلیـد         : توجه
سکسیونر طرفین کلید باز گردد و سکسیونر زمین بسته شده و سکسیونر ها قفـل و کلیـد آن قفـل    

ردد و در انتها هنگام بازگشت گروه تعمیرات و اتمام کار قفل ها باز و  پـس  تحویل گروه تعمیرات گ
از اطمینان از اینکه کلید هنوز قطع است با هماهنگی امورهاي ذیربط ، سکسـیونر طـرفین کلیـد را    

  بسته و سپس کلید وصل نمایید

  قطع اتوماتیک

  هنگامیکه اتوماتیک یک خط خروجی قطع شود
  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت نماید  - 1
و عملکرد و نام تجهیزات عمل کننده نام ایستگاه و زمان قطع و علت قطع و مقدار بار قطع شده  - 2

و اینکه این قطع چه تاثیري بر شبکه گذاشته و چه حوادث طبیعی در منطقه  ي حفاظتیرله ها
و در دفـاتر ثبـت   به دیسپاچینگ و واحدهاي ذیربط اعالم شود مجدد بوده و اعالم نیاز به وصل 

  )رخ داده همزمان هینطور اعالم اینکه همزمان با این قطعی چه حوادث دیگري ( گردد 
یا اطمینان از اینکه عیب گذرا در طول خـط  ( پس از اطمینان از رفع عیب در خطوط خروجی  - 3

  قدار نمایدبا هماهنگی با امورهاي مرتبط ،  بر) بوده 

  هنگامیکه اتوماتیک خط ورودي قطع شود و ایستگاه بی برق گردد
  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت شود - 1
  به امورهاي ذیربط اطالع دهد - 2
  کلیه کلیدهاي خروجی قطع شود - 3
دار با هماهنگی با امورهاي مرتبط ،  کلید ورودي وصل و تک بـه تـک کلیـدهاي خروجـی برقـ      - 4

  نماید

  هنگامیکه اتوماتیک یک تجهیز قطع شود
  کلیه عالئم هشدار دهنده و آالرمها و وضعیت کلیدها یادداشت شود - 1
  به امورهاي ذیربط اطالع دهد - 2
  کلیه کلیدهاي الزم قطع شود - 3

  با هماهنگی با امورهاي مرتبط ،  کلیدهاي الزم وصل و وضعیت تجهیز عادي گردد
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از سرویس خارج شد  رله دیفرانسیل و بوخهلتسدر صورتیکه ترانسفورماتور قدرت با عملکرد : تذکر
بایستی گروه تعمیرات در محل حاضر گردد و بهیچوجه بدون تایید گروه تعمیر و بازدیـد کننـده از   

  .نباید ترانس برقدار گرددترانس قدرت 
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  مقررات حفاظت

  کارتهاي حفاظت
  کارت حفاظت شخصی - 1
  کارت حفاظت دستگاه - 2
  کارت احتیاط - 3
  فرم تضمین - 4
  

کلیه کارتها داراي محلهایی میباشـد کـه شـامل نـام و نـام خـانوادگی و موقعیـت و عیـب تجهـز و          
  مسئولیت نفرات و توضیحات میباشد 

  : کارت احتیاط 
کارتی که براي صدور آن عملیات بی برق شدن و جداسازي صورت نمیگیرد در نتیجه هیچ حفاظتی 

  تضمین نمیکند را
در شرایطی که گروههایی در کنار خط گرم  میخواهند مشـغول بکـار شـوند    : کاربرد کارت احتیاط 

این کارت توسط متقاضی از ایستگاه درخواست میشود و مفهوم آن اینکه اگـر حـین کـار گـروه در     
ی صـدور  طول خط ، کلید خط در ایستگاه قطع شد کلید خط در ایستگاه بدون هماهنگی با متقاض

  .کارت نباید وصل گردد

  :کارت حفاظت شخصی 
کارتی که براي صدور آن عملیات بی برق شدن و جداسازي صورت میگیرد در نتیجه ایـن عملیـات   

  )براي ولتاژهاي زیر یک کیلو ولت ( محیط کار ایمن میشود 
از  در شرایطی که گروههـاي تعمیراتـی تصـمیم بـه تعمیـر بخشـی      : کاربرد کارت حفاظت شخصی 

سیستم را میگیرند با تکمیل کارت   این بخش بـا همـاهنگی امورهـاي ذیـربط بـدون انـرژي بـرق        
  گردیده و با حصار کشی تحویل گروه متقاضی میگردد

بعد از اتمام کار تعمیرات ،  گروه تعمیرات بایـد وسـائل اضـافی از پـاي کـارجمع نمـوده و مسـئول        
سئول ایستگاه با بازدید از محل و هماهنگی امورهـاي  تعمیرات تقاضاي ابطال کارت حفاظت نماید م

  ذیربط اقدام به برقدار نمودن نماید
  هر کارت مخصوص یک کار میباشد بنابراین کار گروههاي همزمان کارت جداگانه الزم دارد

  :کارت حفاظت دستگاه 
  نبیکارتی براي حفظ دستگاه از آسیب بیشتر و پایداري شبکه برق و جلوگیري از صدمات ج
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در شرایطی که مسئول ایستگاه وضعیت نـامطلوبی را مشـاهده کنـد    : کاربرد کارت حفاظت ایستگاه 
براي جلوگیري از صدمات بیشتر این کارت صادر میشود مثال صداي ناهنجار از فـن تـرانس قـدرت    

ه باید کارت صادر و کلید مربوط به فن قطع  و کارت روي این کلید نصب شود و تقاضاي اعزام گـرو 
  .تعمیرات گردد

  :کارت فرم ضمانتنامه 
کارتی که براي صدور آن عملیات بی برق شدن و جداسازي صورت میگیرد در نتیجه ایـن عملیـات   

  )براي ولتاژهاي باالي یک کیلو ولت ( محیط کار ایمن و تضمین میشود 
بخشـی از   در شرایطی که گروههـاي تعمیراتـی تصـمیم بـه تعمیـر     : کاربرد کارت فرم ضمانت نامه 

سیستم را میگیرند بعد از تکمیل کارت  این بخش بـا همـاهنگی امورهـاي ذیـربط و بـدون انـرژي       
نمودن قسمتهاي الکتریکی و غیر فعال نمودن قسـمتهاي مکـانیکی و بـا حصـار کشـی و قفـل بـه        

  تجهیزات تحویل گروه متقاضی میگردد
ضـافی از پـاي کـارجمع نمـوده و مسـئول      بعد از اتمام کار تعمیرات ،  گروه تعمیرات بایـد وسـائل ا  

تعمیرات تقاضاي ابطال کارت ضمانتنامه نمایـد مسـئول ایسـتگاه بـا بازدیـد از محـل و همـاهنگی        
  امورهاي ذیربط اقدام به برقدار نمودن نماید

  هر کارت مخصوص یک کار میباشد بنابراین کار گروههاي همزمان کارت جداگانه الزم دارد
  کامال ایمن را بوجود نمی آورد ولی تضمین قطع بودن انرژي را مینماید فرم تضمین فوق شرایط

  )قطع برق(فرم درخواست انجام کار 
) تایید دیسپاچینگ -3برداري تایید بهره -2درخواست گروه تعمیرات  -1(این فرم داراي سه قسمت 

ند میباشد که در تاریخ مشخص شده و مدت زمان انجام کار و مشخص شدن تجهیزاتی که قطع شو
  مبرات به ایستگاه آورده میشودو توسط گروه تع

  فرم اجازه کار 
مسئول ایستگاه با رؤیت فرم درخواست که مشخصا به تایید سه قسمت فوق رسیده باشد فرم اجازه 
کار صادر مینماید و مشخص کننده محلهاي قطع تجهیزات همراه با حصار کشی و قفـل تجهیـزات   

  عمیرات مینمایدخاموش شده تحویل گروه ت
گروه تعمیرات فقط در محل حصار شده حق تعمیر دارد و پس از پایان کار با جمع آوري وسائل پاي 

  .کار فرم را تایید و لغو کار مینماید  مسئول ایستگاه ایستگاه را بترتیب برقدار میکند
************************  

  نحوه مانور   وصل خط   یا    قطع ترانسفورماتور 
  )قطع کلیدهاي کلیه خروجی ها(  بار یا مگاوات مصرفی خروجی باید قبالً صفر شده باشد - 1
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  زمین سکسیونر باز گردد - 2
  سکسیونر طرفین بریکر بسته نموده - 3
  بریکر مربوطه ببندید  - 4

  در کلیه موارد هماهنگی با دیسپاچینگ ناحیه الزامی است

  نحوه مانور   قطع خط   یا    قطع ترانسفورماتور 
یا مگاوات مصرفی خروجی را یک یک قطع نموده بنحویکـه از یـک سـمت هـیچ بـاري      بار  - 1

  گرفته نشود
  )کلید = دژنکتور = بریکر ( بریکر مربوطه باز  - 2
  سکسیونر طرفین بریکر باز نموده - 3
  در صورت لزوم سکسیونر سمت بی برق شده زمین گردد - 4
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  برداري وظیفه بهره
  تولید و انتقالحفظ و پایداري و بهم پیوستگی شبکه  - 1
  کنترل فرکانس و تولید نیروگاهها - 2
  کنترل تبادل بار نواحی مجائر و کنترل بلر ایستگاها و خط و ترانس و نیروگاهها - 3
  کنترل ولتاژ - 4
  پیش بینی بار - 5
اي و حصـار کشـی جهـت     کنترل ورود و خروج افراد و نظـارت بـر برنامـه تعمیـرات و دوره     - 6

  تعمیرات
  مانور عملیات - 7
 گزارشتهیه آمار و  - 8

  وظیفه دیسپاچینگ 
  )مشاهده و کنترل شبکه برق از راه دور (

  خط و تجهیزات و صدور دستور –کابل  0کنترل شبکه تحت پوشش ترانس  - 1
  ایجاد هماهنگی با مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه  - 2
  اعمال کنترل صحیح خاموشی در زمان کمبود برق یا محدودیت ها  - 3
  نس و کابل و خطنظارت در کنترل بار و  ولتاژ ترا  - 4
  دریافت اطالعات و گزارش و آمار و ارقام  - 5
کنترل و هماهنگی مانور منطقه ، دستور مانور ، ارزیابی تصمیم ، هماهنگی با توزیع توزیـع    - 6

  منطقه
  کنترل برنامه و روزانه تعمیراتی و اضطراري  - 7
  هماهنگی با بهره برداري در صورت بروز حوادث   - 8
  تهیه نقشه تک خطی  - 9
  ملکرد تجهیزاتبررسی ع  -10

  تعریف سطوح ولتاژ
  کیلوولت 230و  400  انتقال 

  کیلوولت 63و  132  فوق توزیع 
  کیلوولت 11و  20و 33  توزیع

  و باالتر  63KVکلیه ولتاژهاي باالي    فشارقوي
  11KV, 20KV, 33KVکلیه ولتاژهاي باالي   فشار متوسط
  220V ,380V  ولتاژ   فشار ضعیف
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  تعریف دیسپاچینگ
  کنترل شبکه برق را دیسپاچینگ گویند مشاهده و

  SYSTEM CONTROL CENTER   =SCC) سطح صفر ( دیسپاچینگ ملی 
  ، ایستگاههاي انتقال) مگاوات  100بیش از ( کنترل تولید نیروگاههاي بزرگ 

  AREA OPERATING CENTER   =AOC) سطح یک ( اي  دیسپاچینگ منطقه
  کنترل ایستگاهها  و خطوط انتقال

   REGIONAL DISPATCHING CENTER    =RDC) سطح دو ( دیسپاچینگ فوق توزیع 
  کنترل ایستگاهها و خطوط  فوق توزیع 

   DISTRIBUTION CONTROL CENTER  =DCC) سطح سه( دیسپاچینگ توزیع 
  کنترل شبکه توزیع برق

    

sed
igh

ias
22

0@
yah

oo.
com

mailto:Sedighias220@yahoo.com


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Sedighias220@yahoo.com   امین صدیقیاستاد (بهره برداري   53از  13صفحه (  

  ) 230kv- 400kv(  محدوده ولتاژ انتقال
  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش   )230,400KV( ولتاژ

∗   ولتاژ عادي 0.98 <  <   ∗1.02   

ــا        -    ولتاژ نامی% 2کاهش تا   ــزایش تـ % +2افـ
  ولتاژ نامی  

-  

بــا تــپ و ورود   تصحیح  ولتاژ نامی% 10کاهش تا    ولتاژ بحرانی
    خازن و خروج راکتور

%+5افــــزایش تــــا   
  ولتاژ نامی  

ــروج     تصحیح ــپ و خ ــا ت ب
  و ورود راکتور خازن

ولتاژ % 10کاهش کمتر از  ولتاژ غیر قابل تحمل
  نامی

ــاژ ــه روش  تصــحیح ولت ب
قطــع خطــوط   فــوق و 
  کم اهمیت خروجی

ــیش از   ــزایش بــ افــ
  ولتاژ نامی%+5

 بـه روش فـوق و  تصحیح ولتاژ 
  قطع خطوط ورودي

  ) 63kv-132kv(  محدوده ولتاژ فوق توزیع
  وظیفه  افزایش  وظیفه  کاهش   )63,66,132KV( ولتاژ

ــا    ولتاژ عادي ــاهش ت ــاژ % 5ک ولت
  نامی

% +5افزایش تا       -  
ولتــــاژ   

  نامی

-  

ــا    ولتاژ بحرانی ــاهش ت ــاژ % 10ک ولت
  نامی

بـــا تـــپ و ورود   تصحیح
خــازن و خــروج راکتــور  

    

%+7افزایش تـا    
ولتــــاژ   

  نامی

ــپ و خــروج    تصحیح ــا ت ب
  خازن و ورود راکتور

% 10کــاهش کمتــر از   ولتاژ غیر قابل تحمل
  ولتاژ نامی

به روش فوق  تصحیح ولتاژ
 قطــع خطــوط خروجــی و 

  کم اهمیت خروجی

ــیش از  ــزایش ب اف
  ولتاژ نامی%+7

به روش فـوق  تصحیح ولتاژ 
  قطع خطوط ورودي و

  )  11kv-20kv-33kv(  توزیعمحدوده ولتاژ 
∗  عادي                       %+5و   تا    -%5تا   عادي  0.95 <  <   ∗ 1.05  

   فرکانس همحدود
  49.7کـــاهش تـــا    فرکانس عادي

  هرتز
    50.3افزایش تا     

    50.5افزایش تا       هرتز 49.5کاهش تا   فرکانس بحرانی
فرکانس غیر قابـل  

  تحمل
کـــاهش کمتـــر از   

  هرتز49.2
ــتور  ــا دســ ــانور بــ مــ

  دیسپاچینگ ملی
مـــانور بـــا دســـتور     50.5افزایش تا   

  دیسپاچینگ ملی
  

در صورت عملکرد رله بوخهلتس و دیفرانسیل ترانس هاي شبکه    نبایستی قبل از بازدید گروه 
  .تعمیرات در سرویس قرار گیرد
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  تجهیزات پست

  ترانسفورماتور
  جریان و یا ولتاژ میباشدترانسفورماتور براي تغییر سطح 

( سـرهاي مختلـف بـراي تغییـر ولتـاژ      -تجهیزات خنک کننـده    -عایق  –) هادي(داراي سیم پیج
  میباشند... و  -)TAP)(تپ

  در یک ترانس ممکن است چندین سطح تغییر داشته باشیم

  انواع ترانسفورماتور از نظر نحوه سیم پیچی
  در دو سمت هسته روي یک هسته ولی سیم پیچ اولیه و ثانویه

  ) اتوترانس(یک سیم پیچ هستند با هم و روي یک هسته ولی سمت پیچ اولیه و ثانویه 

  انوع ترانسفورماتور از نظر استفاده
  )جهت تبدیل سطح ولتاژ( ترانس قدرت 

جهت تغذیه تجهیزات حفاظتی و رلـه هـا و موتـور بریکرهـا و تـپ چنجـر و       ( ترانس توزیع داخلی 
  ..)روشنایی و 

  )جهت ایجاد نول براي تشخیص خطاي اتصال زمین و نامتعادلی مصرف بار فازها( ترانس نولساز 
  )جهت اندازه گیري جریان و حفاظت جریان(  CTترانس جریان 
   )جهت اندازه گیري ولتاژ و حفاظت ولتاژ(  PTترانس ولتاژ  
ي اعمال سیگنال مخـابراتی بـه   جهت اندازه گیري ولتاژ و حفاظت ولتاژ و فیلتر(  CVTترانس ولتاژ 
   )خطوط برق

مبدل متعـادل نمـودن جریـان اولیـه و ثانویـه تـرانس جهـت حفاظـت         (  Matchingترانس تطبیق 
  )دیفرانسیل

  مزیت ترانس
  کم در هنگام تغییر سطح ولتاژبسیار تلفات 

  :مشخصه ترانسهاي قدرت
 )قدرت(ظرفیت  - 1
 )نسبت تبدیل(ولتاژ اولیه و ثانویه - 2
 تم خنک کنندگیچگونگی سیس - 3
 )offload-onload(چگونگی تپ  - 4
 وزن - 5
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 )نوع اتصال(گروه برداري  - 6
  فرکانس - 7

 ..………و 
  

  تپ چنجر
راي  کـاهش یـا افـزایش    بجهت افزایش تعداد دور سیم پیچ اولیه در ترانسفورماتور سرهاي مختلف 

  ولتاژ
  

  خازن
  )میشود افزایش ولتاژباعث ( کاهش مصرف راکتیو جهت 
  راکتور
  )جهت کاهش ولتاژ(مصرف راکتیو افزایش جهت 

  ترانس جریان =  CTسی تی 
  حفاظتو ) میترینگ(گیري  اندازهسر اولیه این ترانس سري با خط حامل جریان سرهاي ثانویه جهت 

  توجه سر ثانویه ترانس جریان بهیچوجه باز نماند
  CVTسی وي تی = ترانس ولتاژ  – PTپی تی 

در مواردیکـه  ( ي ولتـاژ سـرهاي ثانویـه جهـت حفاظـت و میترینـگ      موازي با خط حاو PTسر اولیه ترانس 
کـه از سیسـتم خـازنی بـراي کـاهش ولتـاژ        CVTبخواهیم مخابرات هم روي سیم برق داشته باشیم حتما 

  )استفاده میکینمو انتقال صوت و داده مخابراتی روي هادیهاي برق جهت میترینگ و حفاظت 
  استفاده هاي از خط انتقال برقعلت 

  از تولید براي برطرف نمودن نیاز مصرف کننده برقو ولتاژ جهت انتقال جریان  -1
براي تامین برق مطمئن و پایدار  PLCجهت تبادل اطالعات و جهت تبادل پیام  با نصب سیستم  -2

  نیاز ایستگاههاي برق به تبادل اطالعات با مراکز کنترل دیسپاچینگ باالسرکننده برطرف که جهت 
******************  

  وسایل ارتباطی متداول در یک ایستگاه 
زوج  -6میکروویـو      -5فیبرنـوري      -4    تلفن پی ال سـی  -3تلفن شهري     -2بیسیم     - 1

    سیم  

  )یا سیم پیچ سوم ترانس ( علت وجود ترانس توزیع داخلی 
روشنایی  –توزیع داخلی  - و تجهیزات ارتباطات راه دوربریکرها و تپ چنجر تغذیه رله ها و حفاظت 

  ...شارژر  –
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  علت وجود ترانس نولساز
  و نامتعادلی تشخیص خطاي اتصال زمین

  علت نصب ترانس قدرت
تلفات خط انتقال همیشه موجود است و مستقیماً به جریان بسـتگی دارد  هرچـه ولتـاژ بـاالتر رود     

نیروگـاه تـرانس افزاینـده و در    جریان کمتر شده پس تلفات خط انتقال کمتـر میشـود بنـابراین در    
تا جریان در طول مسیر کـاهش یابـد در نتیجـه تلفـات      نزدیک شهرها ترانس کاهنده نصب میشود

  کاهش یابد

  علت نصب بریکر
قطع جریان برق فشار قوي باید در یک فضاي عایق صورت پذیرد و گرنه تجهیزات آسـیب میبیننـد   

خاصیت عایقی باال باشد مثال در خال یا روغن عـایق یـا    بنابراین باید کلیدي استفاده شود که داراي
  گاز عایق 

  علت وجودي دیزلخانه
  جهت تغذیه رله و حفاظت و فرامین به تجهیزات زمانی که اصالً برق موجود نباشد

  علت وجودي باطریخانه
دیـزل   به تجهیزات زمانی که اصالً برق موجود نباشد وو و فرامین و دیتا جهت تغذیه رله و حفاظت 

  هم از کار افتاده باشد
  ولت   12 –ولت  24 -ولت   48  –ولت  110در ایستگاهها ولتاز باطریها بصورت 

  :باطري ممکن است بصورت
   2.2هر سلول ولتاز حدود   )سرباسید (  SO4H2باشد ي اسید

  1.1ولتاز حدود هر سلول   KOHو یا بصورت قلیایی 
  ولت   12 –ولت  24 -ولت   48  –ولت  110در ایستگاهها ولتاز باطریها بصورت 

  سلول باطري قلیایی دارد 100ولت       حدود  110بنابراین براي یک ولتاز 
  سلول باطري اسیدي دارد  50ولت       حدود  110بنابراین براي یک ولتاز 

  علت نصب راکتور در سمت سیم پیچ سوم ترانس قدرت
کتور هرچه بخواهد در ولتاژ باالتر باشد سیم پیچی و عایقی و حجم آن بزرگ و قیمـت آن بسـیار   را

 230کیلوولـت نصـب میشـود البتـه هـدف تصـحیح ولتـاژ مـثالً          20زیاد میشود بنابراین در سمت 
  کیلوولت با راکتور تصحیح صورت میگیرد 20کیلوولت است ولی از سمت 
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  کیلوولت   400طوط علت نصب راکتور مستقیماً روي خ
اهمیت حیاتی دارند و اگر یک ایسـتگاه از سـرویس خـارج شـود و      400چون تصحیح ولتاژ خطوط 

 400نمود در حالی که اصل ترانس  400راکتور در سیم پیچ سوم باشد چگونه میتوان تصحیح ولتاژ 
ن تصحیح  ولـت  کیلوولت راکتور نصب شود تا بتوا 400خارج شده بنابراین باید مستقیما روي خط 

  را اعمال نمود 400

  علت نصب خازن
  ، جهت جبران بار راکتیو) باال بردن ولتاژ( تصحیح ولتاژ 

  در صورت افزایش ولتاژ چه باید کرد؟
در مدار آوردن راکتور و خروج خازن ها و پایین آوردن تپ ترانس قدرت و اگر نتیجـه نـداد خـروج    

  ترانس قدرت

  کرد؟در صورت کاهش ولتاژ چه باید 
خروج راکتور و در مدار آوردن خازن ها و باالبردن تپ ترانس قدرت و اگر نتیجه نداد خروج بعضـی  

   کم اهمیت خطوط خروجی

  در صورت افزایش فرکانس چه باید کرد؟
  فقط در محدوده دیسپاچینگ ملی

  در صورت کاهش فرکانس چه باید کرد؟
  فقط در محدوده دیسپاچینگ ملی

آنهایی کـه رلـه فرکانسـی    (هرتز  قطع کردن فیدرهاي خروجی تک به تک  49.2در صورت کاهش 
  )ندارند 

  :باندل 
بیش از یک سیم براي هـر  ( هر فاز بصورت سه سیم که با یک اسپیسر بهم متصل هستند میباشد 

  )فاز را باندل گویند
  باندل میباشد 6تا  5در هر اسپین 

  
  

میباشد ، که داراي استقامت بیشتر میباشـد ، ایـن    انتهایی ترین تاور نسبت به پست ترمینال تاور
  تاور را تاور زاویه نیز گویند
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  ، تاورهاي بین مسیر میباشد تاور عبوري
  : مقره انواع

  که معموال براي تاور عبوري است -مقره آویزي  -1  
  که براي تاور زاویه اي است ، که در آن تعداد حلقه مقره بیشتر است -مقره کششی  -2  

  هاي دایروي ابتداي مقره براي تلفات کرونا و همچنین براي جلوگیري از لرزش میباشدحلقه 
  برقگیرانواع 

  اکسید روي -4 با مقاومت غیر خطی  -3  میله اي  -2  شاخکی -1  
  علت نصب برقگیر

    )کلیدزنی(سوئیچینگ -2  رعد و برق -1  
  یم پیچ میباشددر ترانسها براي محافظت س  اولین تجهیز در پست برقگیر میباشد 

از کنار برقگیر یک سیم آمده و در پایین به یک نمراتور وصل است که با هر بار عمـل کـردن یـک    
  شماره می اندازد

  نصب شده است CVTبه موازات برقگیر یک 
   CVTعلت نصب 

  است ) صوت و داده (  که جهت سیستم محابراتی LMUبراي  50سد کننده فرکانس  -1  
  ولتاژاندازه گیري  -2  
  محافظت براي رله ها -3  

مورد   CVTولی  فقط مورد اندازه گیري ولتاژ و محافظت را انجام میدهد PTاینکه   CVTبا  PTفرق 
  هرتز میباشد 50و مسیر سیستم مخابراتی و فیلتر نگذر  اندازه گیري ولتاژ و محافظت

  سري با خط نصب شده است  LINE TRAPسپس یک 
  LINE TRAPعلت نصب 

  هرتز  50سد کننده فرکانسهاي باالي  -1  
  )کیلو هرتزمیباشد  400کیلو تا  40بین   PLCفرکانس ( توجه 

  بعد از الین تراپ یک سکسیونر سري با خط میباشد
  میباشد و میبایستی قبال جریان توسط دژنکتور قطع شده باشد سکسیونر براي قطع ولتاژ

  سکسیونرانواع 
  با دست براي حساسیت باال -اي زمین مثل شکسیونره -تیغه اي  -1  
   -کشویی  -2  
  مثل سکسیونر خط -دوار  -3  
  )تلسکوپی ( قیچی  -4  

  انواع سکسیونر دوار
  یک پایه ثابت یکی متحرك  -یک پایه  -1  
  دوپایه حرکت میکند -دو پایه  -2  
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  Tحول محور وسط مثل شکل  -سه پایه  -3  
  اشدمیب براي قطع جریان) تور کدژن( بریکر 

  :ترتیب آماده سازي خط جهت گروه تعمیر خط 
  قطع بریکر خط ،  قطع سکسیونر دو طرف بریکر ، وصل سکسیونر زمین خط -  

  انواع بریکر
  خالء -4  هوایی -3  )متدوال( نیمه روعنی  -2  روغنی -1  

  مکانیزم فعالیت توسط موتور و شارژ ، و خاموشی توسط روغن  -در حالت نیمه روغنی 
  استفاده میکنند CTآن از  و حفاظت  دازه گیري جریان و یا کنترلبراي ان

CT  ممکن است داراي پنج  یا سه یا دو عددCORE  باشد  
CORE  باشند) ورود به ترانس ( ها ممکن است باال یا پایین یا بوشینگی   

  میشودولی براي مناطق زلزله خیز کر پایین استفاده   کر باال ارزانتر و کر پایین گرانتر 
  ترتیب خارج کردن ترانس یا خط

قطع سکسـیونر    -قطع سکسیونر دو طرف کلید  -) کلید( قطع دژنکتور -رعایت موارد اینترالك  -
  مربوط

بدلیل حجیم شدن ترانس سه فاز از سه ترانس تک فاز استفاده میکنیم و براي متعادل شدن آنها از 
به زمین وصـل میکنـیم تـا در هنگـام      CTوسط یک اتصال ستاره استفاده میکنیم و و نقطه ستاره ت

  عمل کند   EFنوترال رله  CTنامتعادلی در اثر عبور جریان از 
  در این سه ترانس یا در ترانسهاي موازي حتما باهم صورت میگیرد TAPتوجه تعویض 

  میباشد  OF-AFیا    ON-AFیا    ON-ANخنک کردن ترانسها به صورتهاي 
  F= فشار    N= نوترال      A= هوا    O= روغن 

  .معموال درجه حرارت روغن و سیم پیچ یادداشت میشوند
  در بعضی پستها ، شینه یک و نیم بریکري داریم و  به دو قسمت مجزا از هم تقسیم شده
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  پست تجهیزاتپست و اطالعات در خصوص 
  

  مشخصات فنی پست 
  شمال شرقی : ناحیه 
  ......کارخانه : پست 

  1355: برداري سال بهره 
  12000) : متر(ابعاد پست 

   ......شهرستان موقعیت جغرافیایی 
   km  : (5(بعد ساخت از مرکز شهر 

  11/132:  سطح ولتاژ پست 
   2:  تعداد ترانس هاي قدرت 

   MVA :  (40/45(ظرفیت اسمی 
 MVAR : (2.5*2(ظرفیت خازنی 

  فیدر خروجی  4یک خط ورودي و : تعداد خطوط ورودي و خروجی 
  )11:  (تعداد کلیدهاي قدرت 

   2:   یتعداد ترانسهاي مصرف داخل
  ....: آدرس  

  
  

  )شماره دیسپاچینگ(  اطالعات ژنراتور
  نام کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع واحد 

  ) مگاولت آمپر(ظرفیت اسمی 
  ولتاژ خروجی ژنراتور 

  تعداد قطب ها 
  ضریب قدرت 

  نوع توربین 
  )در دقیقه (دور توربین 

  )Speed governor(نوع سیستم کنترل سرعت 
  )Speed droop(قابلیت تنظیم حساسیت سیستم کنترل سرعت 

  ) مگاوات(قدرت توربین 
  نوع سیستم تحریک 

  ) مگاوار (حداکثر و حداقل مگاوار واحد 
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  )شماره دیسپاچینگ(   ترانسفورماتور قدرت
  نام کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع ترانس 

  ) مگاولت آمپر(نوع سیستم خنک کننده و ظرفیت اسمی 
  گروه برداري 

  نسبت تبدیل ولتاژ 
و درصد تغییـرات ولتـاژ   ) ULTC , OFFLOAD( نوع سیستم تغییر تپ 

  در هر تپ 
  پیچ هامحل قرارگرفتن تپ، با توجه به نوع ترانس و تعداد سیم 

  جدول کامل ولتاژ وامپدانس درصددرهرپله تپ، براي هرسطح
  ولتاژ

  برحسب کیلوولت  BILمیزان 

  

   

  )شماره دیسپاچینگ(   کلید قدرت
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  نوع کلید 

  نوع سیستم خاموش کننده قوس الکتریکی 
  ولتاژ نامی 

  جریان نامی 
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  ) جریان قطع ، متقارن و نامتقارن (جریان اتصال کوتاه 
  ) میلی ثانیه یا سیکل (زمان قطع 
  )میلی ثانیه یا سیکل ( رمان وصل 
  ) مگاولت آمپر( قدرت قطع 

BIL ) کیلوولت  (  

  

   

  )شماره دیسپاچینگ(    سکسیونر  
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  ولتاژ نامی 

  جریان نامی 
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  حداکثر جریان قابل بهره برداري 
  نوع سکسیونر  

  

  

sed
igh

ias
22

0@
yah

oo.
com

mailto:Sedighias220@yahoo.com


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Sedighias220@yahoo.com   امین صدیقیاستاد (بهره برداري   53از  22صفحه (  

  )شماره دیسپاچینگ(   ترانسفورماتور ولتاژ 
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  تعداد هسته ها 

  نسبت تبدیل هسته ها 
  کالس دقت هسته ها 

  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 
  حداکثر جریان اتصال کوتاه 

BIL  ) کیلوولت  (  

  

  

  )شماره دیسپاچینگ(   ترانسفورماتور جریان
  کارخانه سازنده 

  سال ساخت 
  تعداد هسته ها 

  نسبت تبدیل هسته ها 
  کالس دقت هسته ها 

  بر حسب ولت آمپر یا اهم) Max. Burden(بار ثانویه 
  حداکثر ولتاژ قابل بهره برداري 

  حداکثر جریان قابل بهره برداري 
  نقطه اشباع  

BIL    بر حسب کیلوولت  

  

  
************  
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  سیستم مخابراتی شبکه فشار قوي
  سیستمهاي مخابراتی مورد استفاده در شبکه برق

  )PLC(حامل خط فشار قوي 
  ))مبدل نور به الکتریک(فیبر پسیو و  تجهیزات اکتیو ) (  – Access- PDH– SDH( فیبرنوري

  میکروویورادیو 
  وایرلس - بیسیمرادیو 

  )GSM(تلفن همراه  - )ثابت(تلفن معمولی  - DTSتلفن مستقیم 
  ماهواره

  )Leased Line(زوج سیم 
  

   Power Line Carrier system   
  PLCآشنایی با سیستم 

  معرفی سیستم - 1
  انواع کوپالژ - 2
  مزایا و محدودیتها - 3
  کاربردها - 4
  اطالعات مورد نیاز براي طراحی سیستم - 5

  اجزا، سیستم
 PLCال ترمین - 1
  خازن کوپالژ - 2
 Line Trapموجگیر  - 3
  LMUواحد تطبیق امپدانس  - 4

  تلفات
  عوامل مؤثر در تلفات - 1
  محاسبه تلفات مسیر - 2
  نویز - 3
   PLCمحاسبه توان ترمینال  - 4

  حفاظت
  ..حفاظت خط و ترانس و  - 1
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  شرایط ارسال و دریافت فرامین حفاظتی - 2

  PLCترمینال 
 PLCمدار داخلی و قسمتهاي تشکیل دهنده  - 1
  و تله پروتکشن PLCروش تست  - 2

  سیستم مخابراتی شبکه فشار قوي 
  خطوط فشار قوي: محیط انتقال 
  40KHZ  -  400KHZ: فرکانس کار 

  قیمت ، محدودیت ، تضعیف خطوط: محددودیت ها 
  SSB: مدوالسیون 
   DUPLEX: نحوه ارتباط 

  سیگنال حفاظت –سیگنالینگ  –داده  –جهت صحبت   4KHZپهناي باند هر کانال 

  :اع کوپالژ انو
  فاز به زمین

  ز به فازفا
  بین دو مدار

  

  

   PLCترمینال 
  )  LMU   )Line Matching Unitواحد تطبیق امپدانس 

   Coupling  Capacitorخازن کوپلینگ 
   Line  Trapتله موج 

  :مزایا 
  استفاده از محیط انتقال موجود - 1
  بدون نیاز به تکرار کنندهتلفات کم و امکان انتقال سیگنال مخابراتی در فواصل زیاد  - 2
  حفاظت   با قابلیت اطمینان باال –داده  –ابلیت مخابره سیگنالهاي مختلف  صحبت  - 3
بـرداران   توسط دست اندرکاران و بهـره  PLCدسترسی و کنترل انحصاري سیستم مخابراتی  - 4

  شبکه فشار قوي
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  :محدودیت 
  محدود بودن طیف فرکانسی

  :کاربردها
  رتباط شبکه تلفنی اختصاصی وزارت نیروانتقال صحبت ، برقراري ا - 1
  انتقال اطالعات و فرمانهاي دیسپاچینگ فوق توزیع - 2
  اي دیسپاچینگ ملی منطقه DTSبرقراري ارتباط  - 3
  ارسال سیگنالهاي حفاظت در خطوط شبکه انتقال - 4

  :تلفات کوپالژ
  تلفات تجهیزات کوپالژ و کابل کواکسیال یا زوج سیم - 1
  و از فازهاي بدون الین تراپ  Trapping Lossتلفات نشتی الین تراپ  - 2
  تلفات ناشی از کوپالژ چند ترمینال به یک خط - 3

  دور و تله متري  راهسیستم کنترل 

  آشنایی با سیستم 
امروزه سیستمهاي کنترل راه دور و تله متـري نقـش بسـیار مهمـی در صـنعت ابفـا میکننـد و بـا         

اي قابل مالحظه سیستمهاي کامپیوتري سـخت  و پیشرفته ICپیشرفت تکنولوژي مدارهاي مجتمع 
  .افزار و نرم افزار صورت گرفته ، نقش این سیستم کنترل و تله متري برجسته تر میگردد

تکنولوژي کنترل و سنجش از راه دور در بسیاري از رشـته هـاي صـنعتی و علـوم کـاربردي ماننـد       
  د استفاده قرار میگیردهوافضا ، برق ، صنایع پتروشیمی ، مخابرات ، هواشناسی ، مور

  .برخی از کابردهاي تله متري در صنعت به قرار ذیل است
بعنوان ایستگاههاي هواشناسـی کـه در   ( در دسترس نبودن مکان یا سخت بودن دسترسی  )1

  )یا محاهایی در جو زمین ( کوهها و نقاط برفگیر وجود دارند 
  )ق توزیع برق مثال ایستگاههاي فو( اقتصادي نبودن حضور نفرات در محل  )2
  دستیابی به اطالعات صحیحی و کامل در کوتاهترین زمان ممکن )3
  افزایش سرعت انجام مانور روي سیستم تحت کنترل )4
کارخانـه هـاي شـیمیایی، جبهـه     ( خطرناك بودن یا غیر ممکن بودن حضور افراد در محل  )5

  .. )هاي جنگ ، کارخانه هاي اتمی و 
انیزاسیون در صنعت برق نیز مطرح میشود و در همین راستا با توجه به موارد فوق طبیعتا بحث مک

در صنعت تولید انـرژي و نیروگاههـا میباشـیم و در بحـث انتقـال       PLCشاهد استفاده روزافزون از 
ترین وظیفه  انرژي نیز با توجه به بهم پیوسته بودن شبکه و اینکه مرکز کنترل دیسپاچینگ ، اصلی

sed
igh

ias
22

0@
yah

oo.
com

mailto:Sedighias220@yahoo.com


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Sedighias220@yahoo.com   امین صدیقیاستاد (بهره برداري   53از  26صفحه (  

رژي الکتریکی بعهده دارد ، ضرورت وجود سیستم کنترل و جمع را جهت انتقال صحیح و مطمئن ان
  بر همگان آشکار میشود SCADAآوري اطالعات 

  SCADAسیستم کنترل از راه دور مکانیزه 
 Supervisory Control And Data Acquisition  

  این سیستم جهت کنترل و جمع آوري اطالعات سیستمهاي انرژي الکتریکی بعهده دارد
  صر ذیل استشامل عنا

  مرکز کنترل )1
شبکه اي از کامپیوترهاي قوي و مطمئن جهت دریافت اطالعات از ایستگاههاي تحت پوشش و 
انجام پردازشهاي مورد نظر و بنمایش درآوردن اطالعات جهت دیسپاچرها و کارشناسان فنـی و  

  …و  Trainingو   PASاجراي برنامه هاي مانند 
  محیط مخابراتی مطمئن )2

و خطـوط تلفـن و فیبـر نـوري      Leased Lineو رادیو مودم هـا و خطـوط مسـتقیم     PLCشامل 
Optical Fiber که انتخاب هرکدام بـا توجـه بـه    ..   اي و  و شبکه هاي بیسیم و مخابرات ماهواره

  قیمت و هزینه هاي تکنولوژي آن و امکانات محل قابل بررسی است
  ) RTU   )Remote Terminal Unitترمینال راه دور 

پایانه راه دور در محل ایستگاه فشار قوي نصب میگردد و کلیـه عملیـات جمـع آوري اطالعـات     
  .ایستگاهها و اعمال فرامین مرکز را مدیریت مینماید

RTU    هاي جدید تا خدودي هوشمند میباشند و قابلیت پردازش اولیه اطالعات ، بعنـوان مثـال
MWH  وMVARH را نیز دارا میباشند  

  سیستم اسکاداها در  داده
  :سر و کار داریمکه عبارتند از Dataدر سیستم اسکادا ایستگاهها با چهار نوع متفاوت داده 

1( Indication   : وضعیت بریکرها)    و وضـعیت  ) باز و بسته بودن و خارج از سلول بـودن بریکـر
  سکسیونر و وضعیت تپ ترانس ها

2( Alarm  :ر تجهیزات ایسـتگاه ظـاهر میگردنـد    آالرمهاي گوناگونی که در اثر وقایع محتلف د
  ..و  ACمثل آالرم درجه حرارت ترانس و آالرم قطع 

3( Control   : دستوراتی که از مرکز بهRTU  ارسال میشوند جهت باز و بسته نمودن کلیذها یا
  ..ها و  تغییر تپ ترانس

4( Measurand  : مقادیر ولتاژ خطوط و باس ها وMW  وMVAR ان خطوط و ترانسها که میتو
  این مورد را مهمترین نوع داده در سیستم اسکاداي ایستگاه بحساب آورد

sed
igh

ias
22

0@
yah

oo.
com

mailto:Sedighias220@yahoo.com


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Sedighias220@yahoo.com   امین صدیقیاستاد (بهره برداري   53از  27صفحه (  

  RTUدستگاه ترمینال راه دور 
هاي کامپیوتري انجام  امروزه نظارت و کنترل پستهاي برق در بسیاري از نقاط جهان توسط سیستم

هـاي   اجـراي برنامـه  تواند بـا   کامپیوتر عالوه بر افزایش سرعت عمل و قابلیت اطمینان می. گیرد می
تـر و   بدین ترتیب نظارت بر شبکه آسان. تحلیل شبکه، سریعا اپراتور را در اتخاذ تصمیم یاري نماید

براي این کار الزم است تا کلیه اطالعـات شـبکه بـرق در پسـتهاي مختلـف      . تر خواهد بود  مطمئن
نظیر (و مقادیر دیجیتال ) اننظیر ولتاژ، جری(این اطالعات شامل مقادیر آنالوك . آوري گردند  جمع

 REMOTE(بهمـین منظـور پـروژه طراحـی و سـاخت     . باشـد   مـی ) وضعیت کلیدها و سکسـیونرها 

TERMINAL UNIT(RTU     بعنوان بخشی از یک شبکه کامپیوتري کنترل و نظارت بـر شـبکه بـرق
ـ      RTUسیستم . است  تعریف و اجرا گردیده ا حاصل ازاین پـروژه یـک دسـتگاه میکروپروسسـوري ب

افـزاري مـدوالر و    ها و پروتکلهاي استاندارد است که بـه نـرم   افزار کامال مدوالر مبتنی بر باس سخت
تواند اطالعات آنـالوگ و دیجیتـال را از پسـت     این سیستم می. است  انعطاف پذیر نیز مجهز گردیده

اه مرکـزي  ازطریق مدارهاي مخابراتی به یک ایستگ) MODEM(انتقال نیرو اخذ نموده و توسط مدم
)MASTER STATION  ( اي شامل بیش از شـانزده   بدین ترتیب مجموعه. ارسال نمایدRTU   قـادر

آوري شده از پستهاي مربوطه را به یـک مرکـز کنتـرل بفرسـتند، ایـن       هستند کلیه اطالعات جمع
توانـد بکمـک اطالعـات دریافـت شـده از پسـتهاي مختلـف         مـی  MS)به اختصـار (ایستگاه مرکزي 

این فـرامین کـه ماهیـت دیجیتـال و     . مقتضی را اتخاذ نموده و فرامین الزم را صادر کند تصمیمات
توانـد بکمـک    مـی  RTUموردنظر رسیده  RTUآنالوگ دارند از طریق کانال ارتباطی به سیستمهاي 

مـدوالر بـودن   . افزار خود آن را بطور دقیق و اطمینان بخش در پست اجـرا نمایـد    افزار و نرم سخت
سبب گشته تا به نسبت وسعت پست مورد نظارت و کنترل، سخت افزار الزم را بتوان  RTUسیستم 
را در پسـتهاي   RTUاي مناسب و بسادگی هرچه تمامتر تهیه و نصب کرد و بـدین ترتیـب    با هزینه

افزار نظارت داخلی و خود عیب یابی نیـز   نرم RTUدر سیستم . مختلف شبکه مورد استفاده قرار داد
آوري شده  تواند اطالعات جمع می RTU. بر قابلیت اطمینان سیستم پیش بینی شده است جهت باال

در نتیجه اطالعات و وضـعیت چنـد دقیقـه    . از پست را به یک میکروکامپیوتر محلی نیزارسال دارد
گـردد تـا درصـورت نیـاز      هاي این کامپیوتر محلی واقع در پسـت ذخیـره مـی    قبل پست در حافظه

  .تور محلی قرار گیرد دراختیار اپرا

  RTUمشخصات 
ها داراي اصول کار یکسان بوده و داراي یک نرم افزار و همـه در داشـتن کارتهـاي زیـر      RTUکلیه 

  مشترك میباشند
  Power Supplyمنبع تغذیه  )1
  Main - CPUکارت اصلی  )2
  …و  UIOC – ICOMکارت ارتباط داخلی  )3
  هاي دیگر RTUوظیفه برقراري ارتباط با مرکز کنترل یا  Modemمودم  )4
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و  …جمـع آوري مقـادیر انـدازه گیـري وات وار ولتـاژ و       AI - Analogue Inputکارتهاي   )5
  تبدیل به فرم دیجیتال

  جمع آوري وضعیت کلید و سکسیونر و تپ ترانس DI  -  Digital Inputکارتهاي  )6
ــابلو  )7 اطالعــات وضــعیتها  –ی سیســتم اســکادا تعــدادي ترمینــال ورودي و خروجــ MRت

)indication  ( و آالرمها مستقیما به کارتهايDI وارد میشوند  
  و  تعدادي کارت دیگر

  
Station 

Equipment  MR  HVI  RTU  Control Center  

ALarms  
Indication 

Measuran
d 

Control 

Media 
Communic

ation 
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  اتوماسیون ایستگاههاي انتقال برق

  :تعریف 
مـی   سیستمهاي قدرت حفاظتو  کنترل، مدیریتاتوماسیون ایستگاهها یعنی یک سیستم براي 

  باشد
از سیستم حاصـل میشـود و حاصـل آن     real-timeاین با در دست داشتن اطالعات در زمان واقعی 

  .داشتن امکان کنترل محلی و راه دور و حفاظت پیشرفته تجهیزات میباشد
  این اتوماسیون ایستگاههاي برق به ولتاژهاي زیاد و کم میتواند کاربرد داشته باشد

  در مفهوم عمومی اتوماسیون یعنی پروسس اطالعات میباشد
ل از این حقیقت ناشی میشـود کـه تجهیزاتـی کـه هسـته ایـن       مفهوم اتوماسیون ایستگاههاي انتقا

سیستم را تشکیل میدهند در یک ایستگاه یا اتاق کنترل قرار دارند و این تجهیزات مدرن هوشمند 
  مطمئن میسازد که حضور و مداخله نیروي انسانی در ایستگاه کاهش مییابد

  یک ایستگاه میباشد کنترلو  مونیتور،  حفاظتهدف سیستم اتوماسیون ایستگاه عبارت از 

  اتوماسیون ایستگاهها چیست
  اتوماسیون ایستگاهها از اجزاء زیر متشکل است

  

  

  :  Electrical Protectionحفاظت الکتریکی 
تجهیزات یک سیستم الکتریکی میباشـد و در ازا، یـک خطـاي     حفاظت الکتریکی یکی از مهمترین
  :الکتریکی براي موارد ذیل میباشد 

  حفاظت تجهیزات ، حفاظت نیروي انسانی  ،  محدود نمودن عیب 

Data communication  

Electrical protection 

monitoring 

Measurement 

Control 
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حفاظت الکتریکی یک عمل محلی است و بایستی بتواند مستقل از اتوماسیون ایستگاه کار کند هـر  
ضـمنا نبایسـتی توسـط سیسـتم اتوماسـیون هیـیچ       . میباشد چند این قسمت مهمی از اتوماسیون

  محدودیتی براي آن ایجاد شود

   Controlکنترل 
کنترل شامل کنترل محلی و از راه دور میباشد کنترل محلـی شـامل عملهـاي واحـد کنترلـی کـه       

  . بوسیله خودشان کنترل میشوند مثالً اینترالکها ، ترتیب انجام عملیات ، چک سنکرونایزینگ
ه اینگونه کارها از بروز خطاي انسانی چه بصـورت عمـدي چـه بصـورت غیـر عمـدي جلـوگیري        ک

  .مینماید
  کنترل محلی بایستی حتی بدون نیاز سیستم اتوماسیون براحتی کار کند

تنظـیم رلـه هـا از    . فرامین میتواند به واحدهاي قابل کنترل اعمال شود مثالً قطع و وصـل بریکـر   
  د تنظیم شود و از سیستم اسکادا تقاضاي اطالعات مطمئن نمایدطریق این سیستم میتوان

که این کار باعث عدم نیاز به حضور اپراتور براي رفتن بایستگاه مینماید و سرعت در عملیات بیشتر 
  خواهد بود که در زمانهاي اضطراري بسیار مهم خواهد بود

  کارگران با ایمنی بیشتر کار میکنند
  ف آمیز جلوگیري میکندو از بسیاري موارد اسرا

حضور اپراتور و مهندس در ترمینال سیستم اسکادا یک نماي از کل سیستم مشـاهده میکنـد و در   
  .نتیجه کیفیت تصمیم گیري را بهبود میدهد

  Measurementگیري  اندازه
حجم زیادي اطالعات در زمان واقعی خود از یک ایستگاه حاصل میشود که در مونیتور نمایش و در 

  اندازه گیري شامل موارد ذیل خواهد بود. ک اطالعاتی ذخیره میشود بان
ولتاژ ، جریان ، قدرت ، ضریب قدرت ، هارمونیـک   –) شامل میترینگ ( اندازه گیري الکتریکی  ×

  ها 
  ..درجه حرارت ترانسفورماتور و موتورها  –اندازه گیري آنالوگ  ×
  ثبت خطا از ثبات خطا ×

به ایستگاه براي جمع آوري اطالعات بی نیـاز میسـازد در نتیجـه یـک      که در نتیجه از ورود اپراتور
  محیط کار ایمن تر بوجود میاورد

  حجم زیاد اطالعات در زمان واقعی میتواند مطالعات شبکه و جریان بار را کمک زیادي نماید
وري برنامه ریزي پیش گیرانه و ممانعت از آسیب هاي بزرگ در شبکه قدرت باعث باال رفتن بهـره  

  از سیستم میگردد
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  Monitoringمونیتورینگ 
  مشاهده ترتیب ثبت وقایع

  ..وضعیت و موقعیت مشاهده مواردي چون اطالعات تعمیرات ، تنظیم رله ها و 
این اطالعات کمک به تحلیل حوادث میکند و تعیین اینکه چه اتفاق افتاده و چه موقع و کجا و بـا  

  چه ترتیبی
  و کارایی سیستم قدرت و سیستم حفاظت میگردد این باعث افزایش راندمان 

  با توجه به مشاهده اطالعات حاصله ، رویه تعمیرات پیش گیرانه حاصل خواهد شد

  Communication Dataمخابره داده  
مخابره داده هسته سیستم اتوماسیون ایستگاه را تشکیل میدهد و در حقیقت نقطـه پیونـد دهنـده    

تجهیـزات محلـی   . مخابره داده کارها بصورت محلی میتواند انجام شـود بدون . سیستم بهم میباشد 
  .ممکن است مقداري داده در خود نگه دارد اما کاري جهت اتوماسیون نمیتوان انجام داد

  .فرم مخابره داده بستگی به معماري سیستم و بستگی به سیستم مخابراتی در دسترس دارد
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  ********** تجهیزات پست********* 

  انسفورماتورتر
ترانسفورماتور وسیله اي است که انرژي الکتریکی را در یک سیستم جریان متناوب از یک مـدار بـه   

  .مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد و بالعکس تبدیل نماید 
ترانسـفورماتور   در. بر خالف اکثر وسایل برقی که انرژي الکتریکی را به یکدیگر تبـدیل مـی کننـد    

انرژي به همان شکل الکتریکی باقی مانده و فرکانس آن نیز تغییر نمی کند و فقط مقـادیر ولتـاژ و   
مثالً براي یک ترانس افزاینده ولتاژ در ثانویه بیشـتر از  . جریان در اولیه و ثانویه متفاوت خواهد بود 

یک ترانس کاهنده عکس این مورد می  اولیه بوده و همچنین جریان ثانویه از اولیه کمتر است و در
  .باشد 

ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم هاي انتقال و پخش انرژي مطرح هستند بلکه 
الکتریکـی   وکاربردهـاي  هاه در تغذیه مدارات الکترونیک و کنترل یکسو سازي ، اندازه گیري و کور

  .ده دارند هنیز نقش مهمی بر ع

سفورماتورها را می توان برحسب وظایف آنها بصـورت ذیـل دسـته    انواع تران
  :بندي کرد

 ترانسفورماتورهاي قدرت در نیروگاهها و پستهاي فشارقوي )1
شهرها و کارخانـه   حترانسهاي توزیع در پستهاي توزیع زمینی و هوایی براي پخش انرژي در سط )2

 ها
 نیومترانسهاي قدرت براي مقاصد خاص مانند کوره هاي ذوب آلومی )3
اتو ترانس جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازه موتورهاي القایی و همچنین جهت قدرتهاي  )4

 ...باال در سطح ولتاژ انتقال و 
 ترانسهاي الکترونیک )5
 جهت مقاصد اندازه گیري و حفاظت)  CT( و جریان )  PT(ترانسهاي ولتاژ  )6
 نقطه صفرترانسهاي زمین براي ایجاد نقطه صفر و زمین کردن  )7

از نظر ماده عایق و ماده خنک کننده نیز ترانسفورماتورها را می توان بصـورت  
  :ذیل دسته بندي کرد 

 ترانسفورماتورهاي روغنی )1
 )رزینی ( ورماتورهاي خشک سفتران )2
  ) SF6( ترانسفورماتورهاي با عایق گازي  )3
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  ساختمان ترانسهاي قدرت روغنی

  :رهاي قدرت روغنی عبارتند از قسمتهاي اصلی در ساختمان ترانسفورماتو
 هسته یا مدار مغناطیسی )1
 سیم پیچ اولیه و ثانویه )2
 تانک اصلی روغن )3
 بوشینگها براي خروج سر سیم هاي اولیه و ثانویه )4

بجز موارد فوق اجزاي دیگري نیز به منظور اندازه گیري و حفاظت به شرح زیر 
  :وجود دارند

 کنسرواتور یا منبع انبساط روغن )5
 تپ چنجر )6
 ترمومترها )7
 نشان دهنده هاي سطح روغن )8
 رله بوخهلتس )9
 )یا شیر فشار شکن( سوپاپ اطمینان یا لوله انفجار  )10
 رادیاتور یا مبدل هاي حرارتی )11
 پمپ و فنها )12
 نشان دهنده جریان روغن )13
 شیرهاي نمونه برداري از روغن پایین و باالي تانک )14
 نمونه برداري روغنشیرهاي مربوط به پر کردن و تخلیه روغن ترانس و شیرهاي  )15
 مجراي تنفسی و سیلیکاژل مربوط به تانک اصلی و تپ چنجر )16
 تابلوي کنترل )17
 تابلوي مکانیزم تپ چنجر )18
 چرخها )19
  ...پالك مشخصات از قبیل قدرت ترانسها ، گروه برداري سطح ولتاژ و  )20
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  :هسته 
طیسی اسـت  هسته ترانس یک مدار مغناطیسی خوب با حداقل فاصله هوایی و حداقل مقاومت مغنا

هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ضخامت ورقـه  . تا فلوي مغناطیسی براحتی از آن عبور کند 
براي کاهش تلفات این ورقه هـا را تـا حـد امکـان     . میلیمتر و حتی کمتر است )  3/0( هاي حدود 

. ب بردارد نازك می سازد ولی ضخامت آنها نباید به حدي برسد که از نظر مکانیکی ضعیف شده و تا
هسته مغناطیسی عالوه بر ایجاد مسیر براي فلوي مغناطیسی ، سـیم پیچهـاي تـرانس را نیـز نگـه      

  .بنابراین باید از نظر مکانیکی داراي استحکام کافی باشد . میدارد 
بطور خالصه می توان گفت که هسته در ترانس مدار مغناطیسی بین سیم پیچ اولیـه و سـیم پـیچ    

و باعث القاء ولتاژ از اولیه به ثانویه می شود و اگر هسته در تـرانس نباشـد   . ی کند ثانویه را کامل م
  .این عمل انجام نمی شود بدلیل پراکندگی مغناطیسی 

  سیم بندي ترانسها
ترانسها از لحاظ سیم بندي به صورت تک فاز ، دو فاز یا سه فاز می باشند که در نوع تک فاز جهت 

سیم فاز و یک سیم زمین استفاده می شود و سیم پیچ اولیه و ثانویـه آن  سیم بندي ترانسها از یک 
بصورت تک فاز می باشد ، اما ترانسهاي قدرت را به صورت سه فاز سیم بندي می کنند و سیم پیچ 
اولیه و ثانویه آن به دو صورت سه فاز می باشد و معموالً در ترانسـهایی کـه قـدرت زیـادي داشـته      

یعنی هر سـیم  ترانس تک فاز استفاده می شود  3ازه و حمل و نقل راحتر از باشند جهت کاهش اند
  .مگاولت آمپر  500کیلوولت  400مانند ترانسهاي . پیچ جداگانه روي یک هسته پیچیده میشود

  :اتصال سیم پیچهاي ترانسفورماتور سه فاز 
ت سـتاره ، مثلـث و یـا    در سیستم سه فاز ، هر یک از سیم پیچهاي اولیه و ثانویه ممکن است بصور

مثلـث و یـا   مثلث مثالً سیم پیچهاي ترانس ممکن است بصورت ستاره ستاره ، . زیگزاك بسته شود 
معموالً در جایی که جریان بیشتر است مثالً در یک ترانس کاهنـده  . ستاره مثلث و غیره بسته شود 
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پـس  . لث استفاده می شـود  چون سمت ثانویه آن جریان بیشتر از سیم پیچ اولیه است از اتصال مث
  .در یک ترانس کاهنده که اغلب در پستهاي ما دیده می شود از اتصال ستاره مثلث استفاده میشود 

  :موازي کردن ترانسها 
جهـت بـاال بـردن    ( در ایستگاهها جهت افزایش قدرت معموالٌ از چندین ترانس استفاده مـی شـود   

  .در مدار قرار گیرند ) پارلل ( موازي  که باید این ترانسها بصورت) ظرفیت ایستگاه 

  :شرایط موازي بستن ترانسها 
  .ولتاژ و فرکانس نامی آنها با شبکه اي که به آن وصل می شوند ، برابر باشد  )1
  .فازهاي هم نام به هم وصل شوند  )2
  .نسبت تبدیل سیم پیچهاي هر دو ترانس برابر باشند  )3
  .د درصد ولتاژ امپدانس هر دو ترانس یکسان باش )4
  .نسبت مقاومت معادل به راکتانس در هر دو ترانس یکسان باشد   )5
  .گروه برداري آنها یکسان باشد  )6
  .تجاوز نکند  3به  1قدرت آنها نزدیک بهم وحداکثر از  )7
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  )گروههاي برداري ( اتصاالت ترانس 
چهـار گـروه   اتصاالت مختلفی براي ترانسها وجود دارد ولی بیشترین و متـداول تـرین اتصـاالت بـه     

  :تقسیم شده است 

  براي مثال  جابجایی فاز  00  :گروه یک 
 Yy0 

Dd0 
Zd0 

  براي مثال  جابجایی فاز  0180  :گروه دوم 
Yy6 
Dd6 
Dz6 

  براي مثال  جابجایی پس فاز  030  :گروه سوم 
Yd1 
Dy1 
Yz1 

  براي مثال  جابجایی پیش فاز  030  :گروه چهارم 
Yd11 
Dy11 
Yz11 

را با حروف بزرگ و طرف فشار ضعیف ترانس با حروف کوچک نمـایش داده   طرف فشار قوي ترانس
شماره یا اعداد نمایشگر وضعیت در جهت عقربه هاي ساعت و نشان دهنده جابجایی ولتـاژ  . میشود 

  .طرف فشار ضعیف نسبت به بردار نقطه نول و نسبت به ولتاژ فشار قوي به بردار نقطه نول است 

  :برقگیر 
به دلیل اینکه شبکه هاي فشار قوي در محیط هاي باز و کوهستانها وجود دارند مانند خطوط انتقال 

برخورد صاعقه باعث می . و پستهاي فشار قوي برخورد صاعقه با این شبکه اجتناب ناپذیر می باشد 
ورت امـواج  شود ولتاژهاي بسیار باالیی بر روي خطوط انتقال القا شود که این ولتـاژ معمـوالً بـه صـ    

بسیار با دامنه ولتاژي زیاد از طریق انتقال به تجهیزات پست وارد میشود که این ولتاژهـاي بـاال بـه    
ممکـن  و نیـز  . تجهیزات پست که براي عایق بندي ولتاژ نامی ساخته شده اند صدمه وارد می کنـد  

برقگیـر وسـیله اي   . باشد است این اضافه ولتاژ ناشی از قطع و یا وصل کلیدها در شبکه هاي مجاور 
در اولیه  ،است که جلوي این اضافه ولتاژها را  می گیرد و به دلیل گران بودن تجهیزاتی مانند ترانس

و ثانویه ترانسفورماتور برقگیر قرار می دهند تا ولتاژهاي باال صدمهاي به ایزوالسیون ترانسـفورماتور  
برقگیر قرار می دهند ، همچنین در شبکه توزیـع در   وارد نکنند ، عالوه بر این در ابتداي پستها نیز

  .ابتداي خطوط و در مسیر خط نیز از برقگیر استفاده می شود 

  انواع برقگیر
 بر اساس ولتاژ نامی بین شاخکها متفاوت میباشد: شاخه اي یا میله اي  )1
ولتاژ بـاال   که در حالت عادي مقاومت زیاد داشته ولی در اضافه: مواد شیمیایی مثل اکسید روي  )2

  رسانا میشود
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  :طرز کار برقگیر 
برقگیر مانند یک مقاومت غیر خطی عمل می کنـد بـدین معنـی کـه بـراي ولتاژهـاي نـامی داراي        
مقاومت تقریباً بی نهایت می باشد و هر چقدر ولتاژ باالتر رود مقاومت پایین می آید و ولتاژ اضافه را 

  .به زمین تخلیه می کند 

 ) : C.T (ترانس جریان 
به دلیل باال بودن جریان در شبکه هاي انتقال نیرو و همچنین به دلیل باال بودن ولتاژ نیاز به نمونه 

نـام   بـه برداري جریان از قسمتهاي مختلف شبکه می باشد به همین دلیل نیاز به وسیله اي داریـم  
  .ترانس جریان که دو عمل را براي ما انجام دهد 

  .تبدیل می کند )  1Aو یا  5A( نهاي پایین جریانهاي باال را به جریا )1
ظمنـاً الزم  . باعث ایرزوله شدن شبکه هاي فشار قوي از سیستمهاي اندازه گیري و حفاظت باشد  )2

  . در مدار فشار قوي بصورت سري در مدار قرا رمی گیرد  CTبه ذکر است که 

  :ساختمان ترانس جریان 
  تشکیل شده از یک سیم پیچ اولیه )1
  نویهسیم پیچ ثا )2
  )  CORE( هسته  )3
  ماده ایزوله کننده )4
  مقره خارجی و بیرونی )5
  ترمینالهاي فشار قوي )6
  ترمینالهاي فشار ضعیف )7

CT ها از نظر ساختمان به دو نوع کرCore پایین تقسیم می شود که نسبت به مکان ونـوع   باال و کر
  .رد موجود استفاده می شود در نوع کربال ، هسته ترانس جریان در پایین قرار دا

  . ال معموالً استفاده نمی شوداباید در نظر داشته باشیم که در مکانها زلزله خیز از نوع کر ب
  )بعلت عدم تعادل فیزیکی در اثر تکان خوردن زمین در زمان وقوع زلزله ( 

  :ها  CTکاربرد 
  :ها به دو منظور استفاده می شود  CTاز 

  براي مقاصد اندازه گیري )1
  شبکهبراي مقاصد حفاظت  )2

لـت آمپـر   و در نوع اول خروجی ترانس جریان با دستگاههاي اندازه گیري آمپرمتر ، مگاواتمتر ، مگا
  .متر ، مگاوارمتر ، کنتور اکتیو و راکتیو وصل می شود 
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در حالت دوم خروجی ترانس جریان به رله هاي حفاظتی که کمیت جریان را نیاز دارند متصل مـی  
  .، رله اتصال زمین و رله هاي دیستانس  شوند مانند رله اضافه جریان

در ترانسهاي جریان تعبیه می شود کـه هـر   ) هسته ( ن کر یمعموالً چند CTبا توجه به کاربردهاي 
مثالً زمانیکه در شبکه اتقاق می افتـد  . کدام با توجه به نوع کاربرد و خصوصیات خاص خود را دارد 

در ثانویـه   CTر قرار باشد همان جریان به نسبت تبدیل عبور می نماید اگ CTجریان زیادي از اولیه 
ظاهر شود ، جریان نسـبتاً زیـادي در ثانویـه خـواهیم داشـت کـه ایـن امـر باعـث صـدمه زدن بـه            

بنابراین باید از هسته هاي استفاده شود که داراي نقطـه اشـباع   . دستگاههاي اندازه گیري می شود 
اشـباء  ( که ، جریان سیم پیچ اولیه در ثانویـه القـاء نشـود    پایین باشد که هنگام بروز اتصالی در شب

) زمانی است که هسته خاصیت خود را جهت کامـل کـردن مـدار مغناطیسـی از دسـت مـی دهـد        
بالعکس در مورد دستگاههاي حفاظتی در هنگام اتصالی در شبکه جریـان ثانویـه بایـد یـک نسـبت      

دلیل از هسته هایی استفاده می شـود کـه داراي    تقریباً خطی را جریان اولیه داشته باشد به همین
هسته در ترانسهاي جریـان اسـتفاده    4و یا  3،  2نقطه اشباء باالیی داشته باشند در عمل معموالً از 

هر کر که استفاده نمیشود باید . می شود که به هسته هاي حفاظتی و اندازه گیري تقسیم می شوند
  .سرهایش اتصال کوتاه شود

  :ها  CTکالس دقت 
  .در نسبت تبدیلهاي مختلف CTعبارت است از مقدار خطاي CTکالس دقت 

  :مشخصه هاي یک ترانس جریان 
   500/1-1000 یا 500/5-1000بطور مثال                CTنسبت تبدیل  )1
  VAتوان خروجی یا بردن بر حسب   )2
  کالس دقت )3
  کالس عایقی )4

  (CVT)یا   P. T ) ( یا )  V.T( ترانس ولتاژ 
بنـابراین بایـد   . شبکه هاي فشار قوي نیاز به نمونه برداري ولتاژ از شبکه فشار قـوي مـی باشـد     در

  V 110یـا    V 100ولتاژهاي باال را به ولتاژهاي پایین تبدیل کنیم که از این ولتاژ پایین که معمـوالً  
ـ   یساختمان PTمی باشد براي مقاصد حفاظتی و اندازه گیري استفاده می شود  سـاختمان   هشـبیه ب

CT  بنابراین . دارد با این تفاوت که تعداد دورهاي سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه می باشد
در  PTهمچنین باید بدانیم که . سطح مقطع سیم پیچ اولیه نازکتر از سطح مقطع ثانویه خواهد بود 

  .مدار فشار قوي به صورت موازي قرار می گیرد 
CVT  حفاظت دارد و بـر اسـاس   هم گیري ولتاژ جهت دستگاههاي اندازه گیري و هم وظیفه اندازه

جهت تبادل پیامهاي مخـابراتی و دیتـا روي خطـوط     CVTاز  و هم تقسیم ولتاژ خازنی کار میکند 
  فشار قوي استفاده میشود
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  کاربرد ترانسهاي ولتاژ
اوارمتر ، ولتـاژ ، کنتـور   به منظور اندازه گیري کمیتهاي الکتریکی شبکه مانند مگاوات متـر ، مگـ   )1

  اکتیو ، کنتور راکتیو
 Overهـاي اور ولتـاژ   لـه  مقاصد حفاظتی که نیاز به نمونه ولتاژ مانند رله هاي ولتـاژي اعـم از ر   )2

Voltage و اندر ولتاژUnder Voltage  و رله دیستانس استفاده می شود.  

  :تپ چنجر 
که می دانیم در بار هاي مختلف مقدار ولتاژ در ترانسفور ماتورها و خطوط تغییر می کند و  ههمانگون

کنترل ولتاژ شبکه هاي توزیع و انتقال عمدتاً توسط وسیله اي به . سبب تغییر ولتاژ شبکه می شود 
  .نام تپ چنجر انجام می شود 

بدین ترتیب که با انشـعاباتی  . است اساس کار تپ چنجر بر تغییر دور سیم پیچ هاي ترانس استوار 
تعداد دور سیم را تغییر داده و سبب تغییر ولتاژ . که در سیم پیچ فشار قوي در نظر گرفته می شود 

تپ چنجرها بطور گسترده براي کنترل ولتـاژ شـبکه در سـطوح مختلـف     . خروجی ترانس میگردند 
ولتاژ هر پله تپ . مقدور است % +  15حدوده معموالً کنترل ولتاژ در م. ولتاژي بکار گرفته می شوند 

انتخاب مقدار کم براي پله ها سبب افزایش تعداد . درصد تغییر می کند  5/2تا  1چنجر عموماً بین 
ولتـاژ مـورد نظـر    پله باعث عـدم امکـان تنظـیم دقیـق     تپ ها میگردد و انتخاب مقدار باال براي هر 

  .میگردد 
ت بخش فشار قوي، جریان کم بوده که مفـدار آرك زدگـی نیـز    دلیل استفاده از تپ چنجر در قسم

  کمتر میشود

  :انواع تپ چنجر 
 Off Load TapChangerچنجر غیر قابل عملکرد در زیر بار  تپ )1
نوع تپ چنجر بیشتر در ترانسفورماتورهاي موجود در شبکه توزیع استفاده می شوند و غیر قابل   )2

بایستی حتمـاً ترانفسـوماتور بـی    )  TAP( عویض تپ تعویض تپ در زیر بار می باشند و جهت ت
از این تپ چنجر تنها در مواقعی استفاده میشـود   .برق شده و آنگاه اقدام به تعویض تپ نمایند 
  که تنظیم ولتاژ بصورت مدام مورد نیاز نباشد

  On Load TapChanger   تپ چنجر قابل عملکرد زیر بار )3
سـاختمان ایـن تـپ چنجـر     . ستهاي انتقال استفاده میشود  این مدل بروي ترانسهاي قدرت و در پ

چنان است که در ضمن تغییر نسبت تبدیل از یک انشعاب به انشعاب دیگر ، هیچ قطه شدگی و یـا  
در این تپ چنجر براحتی می توان تپ تـرانس را  . اتصال کوتاه در سیم پیچ ترانس ایجاد نمی وشد 

  .زیر بار تعویض کرد 
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  :ر اصول کار تپ چنج
  .نسبت تبدیل سیم پیجها تقریباً برابر ولتاژها در ترانس می باشد 

با تغییر دادن نسبت دورهاي 
1

2
N
N     معمـوالً در  . ، نسبت ولتاژها نیز متناسب به آن تغییر می کند

یکی از سیم پیچهاي فشار قوي یا فشار ضعیف که اغلب در سـمت فشـار قـوي مـی باشـد چنـدین       
بـا تغییـر دادن   . متصل میگردند ) تپ سلکتور ( این انشعابها به یک . انشعاب در نظر گرفته میشود 
  .ب به مدار آورده میشود و نسبت تبدیل الزم حاصل میگردد موقعیت تپ ، تعداد دور مناس

  ساختمان تپ چنجرها
و سـلکتور   Diverter  switchتپ چنجرهاي قابل قطع زیر بار از دو قسمت به نامهاي دیوارتر سوئیچ 

  .تشکیل شده است که هر کدام هنگام تغییر تپ وظیفه اي را بعهده دارند   Selector switchسوئیچ 

  : Diverter  switchیورتر سوئیچ دا)  1
این قسمت درون محفظه اي استوانه اي قرار دارد که روغن آن از ترانسـفورماتور جـدا مـی باشـد و     
عمل قطع و وصل در این قسمت انجام می شود و بدلیل جرقه و آرگ ناشی از تغییر تپ روغـن آن  

دهـد کـه معمـوالً بعـد از هـر       خیلی زود خاصیت عایقی خود را از دست داده نیز تعییر رنـگ مـی  
بار عملکرد تپ چنجر بایستی روغن آن تعویض گردد و از کنتاکتها بازدید شده و در صورت  10000

  .نیاز تعویض گردند 

  : Selector switchسلکتور سوئچ )  2
در قسمت انتهایی تپ چنجر قـرار دارد و سـرهاي منشـعب شـده از     ) تپ سلکتور ( سلکتور سوئیچ 

( اي ترانسفورماتور بر روي آن نصب می شود تپ سلکتور داراي دو سري کلید می باشد می پیچهیس
سیم بدور محفظه دایورتر نصب میگردد و بدلیل  6که خروجی این کلیدها توسط ) عدد  3هر سري 

هیچگونه آرگی نداریم در نتیجه روغـن  )  TAP( اینکه در تپ سلکتور هنگام جابجایی و انتخاب تپ 
  .با روغن تانک ترانس یکی می باشد این قسمت 

  :محل قرار گرفتن تپ چنجر 
تپ چنجر را بیشتر در طرف فشار قوي نصب میگردد اما گاهی هم در سمت فشار ضعیف دیده مـی  

  :شود براي تپ چنجري که در طرف فشار قوي نصب میگردد می توان مزیتهاي زیر را بر شمرد 
لذا براي تپ چنجرهایی که در زیر بار عمل مـی کننـد    در طرف فشار قوي جریان کمتر است: الف 

  .حذف جرقه و مسئله عایقی ساده تر است 
تـر   چون تعداد دور سیم پیچ فشار قوي بیشتر است ، لذا امکان یکنواخـت تروپلـه اي کوچـک   : ب 

  براحتی میسر است
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سمت صـفر زمـین   در ترانسهایی که نقطه صفر ستاره آنها زمین شده است ، تپ چنجر را عموماً در 
کیلوولـت و بیشـتر باشـد ، مـاکزیمم      400در این حالت اگر این ولتاژ تـرانس  . شده قرار می دهند 

به این ترتیب . ولتاژي که روي تپ چنجر قرار میگرد ولتاژي بین باالترین انشعاب و زمین می باشد 
  .احتی حل می شود در نتیجه مسئله عایق بر. ، ولتاژهاي تپ چنجر می تواند خیلی کوچک باشد 

و از لحاظ تغییر تپ، میتوان از طریق فرمان الکتریکی راه دور و نزدیک و همچنـین مکـانیکی کـار    
  .تغییر تپ را انجام داد

  

  ********* حفــــــاظـــت******* 

  حفاظت سیستم هاي الکتریکی
  رله هاي مختلف

  رله بوخهلتس جهت حفاظت از ترانس
  از ترانسرله دیفرانسیل جهت حفاظت 

  رله جریان زیاد حفاظت خط و ترانس
  رله جریان زمین حفاظت خط و ترانس

  رله دیستانس حفاظت از خط
  رله هاي پشتیبان

  ...و 
  :رله هاي جریانی 

رله هاي جریانی به منظور حفاظت شبکه هاي الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهـاي جریـان   
  :هاي جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از عمده عیوبی که توسط رله . بکار میروند 

  اتصال کوتاه در شبکه
  اضافه جریان 

  اضافه بار
  ) ارت فالت(جریان نشتی 

  عدم تقارن جریان سه فاز
  )در مورد موتورها( کاهش بار 

  )در مورد موتورها(افزایش مدت زمان راه اندازي 
  )در مورد موتورها(قفل بودن روتور 

  :ه و اضافه جریان و اتصالی زمین حفاظت اتصال کوتا
اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه 

  جریان و نشتی زمین می باشد
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این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاري دارد چون حفاظت اضافه بار بر اسـاس ظرفیـت   
  .حرارتی واحد می باشند 

نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال  در این
  .می یابند وبر اساس آن حفاظت صورت می گیرد 

در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر 
  اساس آن صورت میگیرد 

  :دو گروه منحنی قطع باشند این رله ها می توانند داراي 
نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانـه تنظـیم مـی     -

  .گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند 
ان عبوري از رلـه مـرتبط   نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جری -

به این صورت که هر چه جریان عبوري از رله بیشتر گردد زمان قطع رلـه کمتـر خواهـد    . می باشد 
  .بود 

بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی هاي استانداردي براي این رله ها تعریف می گردد که 
  :بشرح زیر است 

Standard Inverse Curve (SIT) 
Very Inverse Curve (VIT) 

Extremely Inverse Curve (EIT)  
Ultra Inverse Curve (UIT)  

  حفاظت سیستم هاي الکتریکی
همانطوري که قبال اشاره کردیم حفاظت سیستم هاي الکتریکی از اهمیت بسـیار زیـادي برخـوردار    

برخـی  . است و امروزه کمپانی هاي متعددي در حال طراحی و ساخت رله هاي حفاظتی می باشند 
  .از کمپانی هاي معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم 

Siemens Alstom  ABB  GE Power Schneider  
CEE  Reyroll    

  :به طور کلی رله هاي حفاظتی باید داراي مشخصات زیر باشند 
  پایداري  توانایی فرق گذاري  قابل اطمینان بودن    سرعت  حساسیت

این پارامتر در رله هاي حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله هاي حفاظتی  :سرعت عملکرد 
  . هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش هاي معیوب را از قسمت هاي سالم جدا نمایند 

  .این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد  :حساسیت 
این پارامتر نیز بسیار مهم اسـت زیـرا در شـبکه هـایی کـه       :در شرایط خطا تشخیص و انتخاب 

داراي چند باس بار و رله حفاظتی  هستند هنگام وقوع خطا می باید قسـمت معیـوب بـه درسـتی     
  .تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهاي سالم به کار خود ادامه دهد
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د که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهـایی کـه در محـدوده    این پارامتر به این باز میگرد :پایداري 
حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهاي خطاهاي این محدوده عکـس  

  .العملی نشان ندهد 

  :مشخصات یک سیتسم حفاظتی 
  :د سیستم حفاظتی باید داري مشخصات زیر باشند تا اینکه وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهن

  حساسیت )1
  سرعت )2
  قابل اطمینان بودن )3
 توانایی فرق گذاري )4
  پایداري )5
سیستم حفاظتی باید در مقابل کوچکترین تغییرات از حالت عـادي بـه غیـر عـادي     : حساسیت )  1

البته در بعضی موارد باید از سیسـتم حفـاظتی بسـیار    . حساسیت داشته و عکس العمل نشان دهد 
مـوارد از سیسـتم حفـاظتی کـه داراي حساسـیت کمتـر اسـت        حساس استفاده کرد و در بعضی از 

  .استفاده نمود 
سیستم حفاظتی باید در تشخیص خطا بسیار سریع باشـد ولـی در پـاك کـردن خطـا      : سرعت )  2

ایـن انتخـاب سـرعت بـا اسـتفاده از      . سرعت سیستم حفاظتی بوسیله بهره بردار انتخاب می شـود  
  .رید تنظیمی که بر روي رله است انجام میگ

  :قابلیت اطمینان )  3
ب و طراحی مناسب تشکیل شده باشـد تـا هنگـام بـروز     رغوسیستمهاي حفاظتی باید از تجهیزات م

خطا دچار اشکال نشده و عمل کند درجه قابلیت اطمینان سیستم حفـاظتی بسـتگی بـه اهمیـت و     
  .عهده دارد حساسیت آن بخش از شبکه قدرت را دارد که آن سیستم حفاظتی وظیفه آنرا به 

  :توانایی فرق گذاري )  4
ه لمثالً یک ر. بین خطاهایی که محدوده آن قرار دارد با خطاهاي خارج از محدوده فرق بگذارد  _ 1

 .ارت فالت محدود شده باید خطاهاي خارج از ترانس را از خطاهاي داخـل تـرانس تشـخیص دهـد     
  REF(restricted earth Faultرله(
مانند زمـان کلیـد زنـی    . ه شبیه خطا می باشد با خطاهاي واقعی فرق بگذارد بین حالتهایی ک _ 2

ترانسهاي قدرت که یک جریان هجومی زمان کلید زنی در ترانسها بوجود می آید و رله هاي مربوط 
  .باید این حالت را خطا نبینند 

و ناشی از حالتهاي بعضی خطاها بسیار زودگذر بوده . بین خطاهاي ماندگار و گذرا فرق بگذارد  _ 3
گذرا می باشند که در این حالت تجهیزات حفاظتی باید این حاالت را با حالت دائم تشخیص دهند ، 

  .مانند عبور لحظه اي یک پرنده از بین دو فاز یک خط تحت بار 
  ) :نگبهانان ساکت ( رله 
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ن خطـا ،  رله حفاظتی دستگاهی است که بطور خودکار جهت تشخیص خطا در شبکه ، حـس کـرد  
  .نشان دادن خطا و فرمان جدا کردن بخش معیوب بکار می رود 

  :دسته بندي رله هاي حفاظتی بر اساس پارامترهاي اندازه گیري 
حـال ایـن   . این رله ها بر اساس میزان جریان ورودي به رله عمل می کنـد  : رله هاي جریانی ) الف

رلـه هـاي   (وع جبري جریانهاي فازها است مجم –جریان سیم نول  –جریان می تواند جریان فازها 
و حریان ورودي رله می تواند تفاضـل دو یـا چنـد جریـان     .... ) رله هاي ارت فالت و  –جریان زیاد 

  )رله هاي دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت ( باشد 
ولتـاژ   این رله ها بر اساس ولتاژ ورودي به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند: رله هاي ولتاژي ) ب

رلـه  ( و یا میتواند مجموع جبري چند ولتـاژ باشـد   ....) رله هاي اضافه یا کمبود ولتاژ و (فازها باشد 
  )تغییر مکان نقطه تالقی بردارهاي سه فاز

رله هاي افـزایش و  ( این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودي عمل میکند : رله هاي فرکانسی ) ج
  )کمبود فرکانس

این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان :  نی رله هاي توا) د
  .را اندازه گیري می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیري می کنند 

این رله ها از جنس رله هاي توانی هستند که بر اسـاس زاویـه بـین بردارهـاي     : رله هاي جهتی ) ه
یان عمل میکنند مانند رله هاي اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سوتغذیه رینگ و ولتاژ و جر

پارالل بکار می روند و یا رله هاي جهت توان که جهت پرهیز از موتوري شدن ژنراتـور هنگـام قطـع    
  .کوپلینگ آن بکار میرود 

  .فراوانی دارند  مانند رله هاي دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد: رله هاي امپدانسی  ) و
مانند رله بوخ .... سطح مایعات و  –فشار  –مانند حرارت : رله هاي وابسته به کمیت هاي فیزیکی ) ز

  هلتس ترانسفورمرها
رله هایی هستند که براي منظورهاي خاص به کار میروند مـثال رلـه تشـخیص    : رله هاي خاص ) ح

   .....له الك اوت و ر –رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکر  –خطاي بریکر 
  هماهنگی رله هاي جریان زیاد 

هنگامی که در شبکه هاي شعاعی یا رینگ چند رله به صورت سري قرار گرفته اند این بسیار مهـم  
با . است که هنگام وقوع خطا چه رله هایی عکس العمل نشان دهند و چه رله هایی غیر فعال باشند 

وب از مدار خارج و قسمت هاي سالم به کار خود ادامه می هماهنگی مناسب رله ها تنها قسمت معی
در غیر این صورت با وقوع مثال یک اتصال کوتاه ممکن است سطح وسیعی از شبکه به علت . دهند 

  . هماهنگی غلط رله ها از مدار خارج شوند 
  هماهنگ جریانی رله ها

در این روش دو رله جریان زیاد زمانی که در شبکه به صورت سري قرار گرفته اند با متفاوت بـودن  
  جریان قطع یا تریپشان هماهنگ می گردد 
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  رله و حفاظت
  در تاسیسات الکتریکی ممکن است خطا رخ دهد 

  :خطا ها ناشی از 
  پارگی و قطعی هادي -    اتصال زمین  -    اتصال کوتاه -  
  ن و شکستن عایق و مقرهخورد شد -  

  :قطعات و وسائل عامی چنین خطا باید از شبکه جدا شوند تا 
  از کار افتادن دیگر قسمتها جلوگیري  -  از گسترش خطا جلوگیري  -  

    دستگاههاي تامین کننده حفاظت را  رله حفاظتی گویند
  دارد حفاظت هم به انتخاب رله بستگی و هم به طرز توزیع و سیستم انتقال بستگی

الزم بذکر است یک اتصالی در روي یک سیم نه تنها سیم بلکه کلیه دستگاههاي مرتبط به آن محل 
  )تا چند برابر جریان نامی ( را تحت تاثیر قرار میدهد 

  : مثال 

  
   

و  9داریم و دو مولد و سـه مصـرف کننـده روي سـیم انتقـال        A,B,C,Dدر شکل فوق چهار شین 
  بار میگیرد   Bو   Aاز شین   Cشین  11و10

  اتصالی رخ میدهد T1روي ترانسفرماتور 
زیر فشار باقی بماننـد و    Dو  Cاز مدار قطع شوند وشین هاي  7و  5صحیح این است که کلیدهاي 

  موازي کردن ژنراتورها مختل نشود
  بدون برق شود  Dعمل کند و فقط شین  8عمل نکرد صحیح این است که کلید  7اگر کلید 
  )حفاظت صحیح و سلکتیو ( ان وظیفه کلیدهاي حفاظتی است این هم

  جهت دستور بستن یک کلید فرمان فرمان قوي: رله کمکی 
  : رله بوخ هلتس 

  :رله بوخهلتس رله حفاظتی است که در موارد ذیل در یک ترانس روغنی عمل میکند 
  جرقه بین قسمتهاي تحت فشار و هسته ترانسفرماتور  
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  اتصال زمین   
  ل حلقه و کالفاتصا  
  قطع شدن تک فاز  
  سوختن آهن  

دستگاههایی که با روغن خنک میشـوند و یـا روغـن بعنـوان عـایقی دارنـد و داراي ظـرف انبسـاط         
  میباشند

بنحـوي بـه داخـل رلـه     : با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن و یا کـاهش سـطح روغـن    
  بوخهلتس میرود و این رله عمل میکند

  بسیار دقیق است و با کوچکترین اتفاق عمل میکنداین رله 
  OVER CURRENT RELAYرله جریان زیاد 

  با کمک گرفتن از عامل زمان بعنوان کمیت استفاده میکند
اگر ژنراتور شینی را تغذیه کند که از آن چند خط انتقال خارج میشود و اتصالی رخ دهد ، در حوالی 

است و نمیتوان از کمیت سنجش محل اتصال را مشخص کـرد  اتصال جریان کمتر از جریان ژنراتور 
  و از کمیت زمان استفاده میکنیم

  ثانیه قطع میکند 6ثانیه و دیگري در  2آمپر را در  200مثال رله اي جریان 
  ثانیه قطع میکنند 3در جریانهاي زیاد تمام رله ها تقریبا در یک زمان مثال  

  براي این مورد استفاده میشود   PTلتاژ یا ترانس و CTمعموال از ترانس جریان 
  رله ولتاژ زیاد

  : رله دیستانس 
رله حفاظتی در زمان اتصال کوتاه ، تابع محل اتصال نسبت به رله میباشد یعنی زمان قطع آن تابع 

  .مقاومت طول سیم میباشد
  :رله دیفرانسیل 

چـک اسـت از رلـه دیسـتانس     براي حفاظت اتصال کوتاه در نیرو گاه یا پست ، که امپـدانس آن کو 
نمیتوان استفاده کرد و از رله دیفرانسیل که بر اساس مقایسـه جریـان دو سـر تـرانس کـار میکنـد       

 .استفاده میشود

  :اجزاء رله هاي حفاظتی
 عضو سنجش )1
 عضو زمانی )2
 عضو کمکی )3
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  :عضو سنجشی  _ 1
الزم باشد در آن داده می توسط این عضو مقدار جریان یا ولتاژ دریافت می شود سپس تغییراتی اگر 

شود و با مقدار مبنا که براي آن تعبیه شده است مقایسه میگردد و تصمیمات الزم را از قبیل فعـال  
  .نمودن می گیرد 

  :عضو زمانی  _ 2
در بسیاري از رله هاي حفاظتی عضو زمانی وجود دارد ولی در بعضـی از رلـه هـاي حفـاظتی عضـو      

مقایسه کمیت ورودي در صورت لزوم عضو زمانی را فعال می کند زمانی وجود ندارد عضو سنجش و 
و این عضو بر حسب نوعش که تأخیر زمان ثابتی ایجاد می کند و یا تأخیر زمانی مناسب با کمیـت  

  .ورودي به عضو سنجشی ایجاد می کند و بعد از اتمام تأخیر زمانی عضو کمکی را فعال می کند 

  :عضو کمکی  _ 3
حفاظتی هنگام عملکرد باید سیگنالهاي متعددي را به دستگاههاي حفاظت و کنترل چون رله هاي 

و اعالم خطر ارسال کنند ، احتیاج به رله هاي کمکـی یـا عضـو کمکـی دارنـد کـه توانـایی ارسـال         
ممکن است این سـه جـزء   . چندمین سیگنال مختلف یا قدرت جریان دهی مناسب را داشته باشند 

  .خته شوند و یا ممکن است بطور جداگانه ساخته شوند در یک مجموعه واحد سا

  :رله ها از نظر عملکرد به دسته هاي زیر تقسیم می شدند 
  رله هاي جریانی )1
  رله هاي ولتاژي )2
  رله هاي امپدانسی )3
  رله هاي فرکانسی )4

  رله هاي جریانی
ایـن رلـه هـا    این رله ها از نظر ساختمان می توانند انواع مختلفی داشته باشند عامل عمـل کننـده   

اگر جریان از مقدار تنظیمی آنها بیشتر شد رله . جریان ورودي به آنها از ترانسهاي جریان می باشد 
  .عمل می کند و اگر کمتر باشد رله بدون هیچ عکس العملی به کار خود ادامه می دهد 

  رله جریان زیاد )1
  رله ارات فالت یا اتصال زمین )2
  رله دیفرانسیل )3

  :رله جریان زیاد 
  :دسته تقسیم می شوند  3ن رله از نظر زمان عملکرد به ای
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  بدون زمان)  1
عملکرد این رله ها بدون تأخیر است یعنی هنگامی که جریان ورودي رله از ستینگ آن باالتر رفـت  

البته طبیعی است که جهت عملکرد یک زمـان بسـیار   . رله بدن تأخیر فرمان الزم را صادر می کند 
  .کمی نیاز دارد 

  رله با زمان ثابت)  2
این رله هنگامیکه جریان ورودي به آن از مقدار ستینگ رله باالتر رود با یک تأخیر زمانی مشخصی 

حال اگر جریـان ورودي یـک مقـدار بیشـتر از     . که براي رله تنظیم کرده خروجی را فعال می کند 
دن مقـدار جربـان باعـث    جریان ستینگ باشد تأخیر زمانی رله برابر مقدار است که پس از زیـاد شـ  

  .عملکرد رله شود و زمان آن برابر مدت زمان تعریف شده براي رله می باشد 
  رله با زمان معکوس _ 3

در این رله ها اگر جریان کمتر از مقدار ستینگ باشد عمل نمی کند و اگر بیشتر شد با تأخیر زمان 
این معنی که هر چه جریان عبـوري  به . عمل می کند این تأخیر با مقدار جریان نسبت عکس دارد 

  .از رله بیشتر باشد تأخیر زمانی کمتر می شود 
  

  

  حفاظت دیفرانسیل
کاربرد و عملکرد حفاظت دیفرانسیل براي این است که سریع تر و مطمئن تر از رله اضـافه جریـان   

اظت ترانس در رله دیفرانسیل براي حف. را مشاهده و فرمان قطع را صادر کند ) اتصالی ( خطاي فاز 
اصـول کـارش بـدین صـورت اسـت کـه       . مقابل اتصالیهاي فاز به فاز در داخل ترانس بکار می روند 

اختالف جریان وردي و خروجی ترانس را دریافت کرده و در صورت مختلف بودن ایندو جریان رلـه  
حفاظـت   در این. دیفرانسیل عمل می کند و در صورت عدم اختالف رله دیفرانسیل عمل نمی کند 

در . طرف فشار قوي با ترانس جریانهاي طرف فشار ضعیف باالنس شده اند )  CT(ترانس ها جریان 
خصوص عملکرد رله دیفرانسیل و خارج شدن ترانس در اثر ایـن رلـه بایـد همکـاران بهـره بـردار و       
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ره بـرداري  اپراتورهاي عزیز در نظر داشته باشند که مراتب باید سریعاً به مرکـز کنتـرل و مرکـز بهـ    
گزارش داده شود تا جهت اعزام گروه تعمیرات و تست ترانس از لحاظ سالم بودن سیم پیچها و عدم 

  .مشکل کامالً بررسی شود و کلیه اقدامات بعدي با هماهنگ مرکز کنترل و مرکز بهره برداري باشد 

  :کاربرد ترانس مچ در مدارات رله دیفرانسیل 
برابر در طرف اولیه و ثانویه و اختالف زاویه بین آنها بـراي یکسـان    با توجه به عدم وجود جریانهاي

  .سازي جریانهاي اولیه و ثانویه از ترانس مچ در مدارات رله دیفرانسیل استفاده می شود 

  رله ارت فالت
این رله ، رله جریانی است که مانند رله اضافه جریان عمل می کنـد و اتصـالیهاي فـاز بـه زمـین را      

زیرا در . تنظیم جریانی این رله پایین تر از رله جریان زیاد می باشد . ه و عمل می کند تشخیص داد
جهـت تغذیـه    CTالبته جریانی که از ثانویـه  . زمان اتصالی فاز با زمین جریان باید از رله عبور کند 

  .این رله گرفته می شود 

  

  قانون کلی براي اتصال ترانسهاي جریان
اتصال ترانس جریان بلعکس اتصال سیم پیچ ترانس در قسـمت ذیـل نحـوه اتصـال ترانسـهاي مـچ       

  :به ترانسهاي مچ و تغذیه رله دیفرانسیل می باشد براي مثال  CTخروجی 
  اتصال ستاره در طرف مثلث )1
  اتصال مثلث در طرف ستاره )2

  REF   (restricted earth Fault(  رله اتصال زمین محدود شده
ه مشابه رله دیفرانسیل بوده و براي اتصالیهاي فاز با زمین در داخل ترانس بکار میـرود و ایـن   این رل

طریقه در مدار قرار گرفتن آن مطـابق شـکل   . رله به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب میشود 
نس یدر ترافهاي بوشینگی با  CTهمانطور که درشکل می بینیم جریان ورودي به رله از . زیر است 

  .پیچ اولیه و ثانویه می باشد صفر نقطه سیم  CTو 
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  شرح
هـاي خـط بسـته شـده      CTبراي طرف ستاره با نقطه نول ترانس جریان نقطه نول بصورت پارالل با 

نقطـه نـول مـی     CTهاي خط می گذرد و همان جریان هـم از   CTاست در حالت نرمال جریان که 
نقطه نول  CTس جریانها بهم می خورد و فقط جریان از گذرد در صورتی که اتصال داخل باشد باالن

هـاي بوشـینگی یـا     CTو براي طرف مثلث نیـز از  . می گذرد در نتیجه باعث عملکرد رله می شود 
  .نقطه صفر ترانس نوترال گرفته می شود  CTفیدرهاي ترانس و 

  :رله استندباي 
ی کند ، این رله معموالً در ایستگاههاي این رله که یک رله جریانی است ، مانند جریان زیاد عمل م

مـی  ) کیلوولـت   20 _ 11( فوق توزیع استفاده شده و بعنوان پشتیبان حفاظت فیدرهاي خروجی 
باشد و زمانی عمل می کند که یک اتصال به زمین بروي فیـدرهاي خروجـی باقیمانـده و زمانیکـه     

حفاظتها عمل کرده و فرمان قطـع را   حفاظت فیدرهاي مذکور عمل نکند ، این رله بعنوان پشتیبان
  .به طرف اول و ثانویه ترانس داده و باعث خارج کردن ترانس می شود 
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  :رله هاي ولتاژي 
رله هایی که کمیت ورودیشان ولتاژ باشد رله هاي ولتاژي گویند این رله ها از نظر ساختمان از نوع 

  .باشند جاذبه مغناطیسی یا از نوع الکترونیکی یا دیجتالی می 

  رله هاي اضافه ولتاژ )  1
عمـل کـرده و سـیگنالی را یـا      دارنـد این رله ها زمانی که ولتاژ از مقـدار سـتینگ آنهـا بـاالتر رود     

دار عـایق بنـدي الکتریکـی هسـتند کـه       ی کنند می دانیم که تجیهیزات برقسگنالهایی را صادر م
افزایش یابد به تجهیزات ولتاژي بیش از  ا سطح ولتاژ نامی آنهاست اگر چنانچه ولتاژ شبکهبمناسب 

مقدار نامی آنها اعمال می شود که باعث ضعف در عایق بندي آنها شـده و در صـورت ادامـه باعـث     
تخریب عایق بندي الکتریکی آنها خواهد شد به همین دلیل رله هاي اور ولتاژ در پستهاي برق فشار 

این رله ها معمـوالً بـر روي   . ده محافظت کند قوي نصب می شود که تحهیزات را در مقابل این پدی
  .ولتاژ نامی شبکه تنظیم می شود و داراي تأخیر عملکردي حدود چند ثانیه می باشد %  120

  رله کمبود ولتاژ)  2
ولتـاژ  %  80این رله هنگامی عمل کی کند که ولتاژ از مقدار نامی پایین تر بیاید و معموالً آنرا روي 

مقدار نامی شود این رله با تـاخیر زمـانی   %  80یعنی اگر ولتاژ شبکه کمتر از  نامی تنظیم می کنند
که معموالً چند ثانیه تنظیم شده است عمل کرده و سیگنالهاي الزم را به قسمتهاي مختلف اعمـال  

  کم شدن ولتاژ در شبکه برق باعث. می کند 
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  :اضافه بار ترانس 
بیش از ظرفیت نامی ترانس بودجود می آید همیشه با افزایش اضافه بار که معموالً در اثر گرفتن بار 

حرارت همراه می باشد و عامل محدود کننده اضافه بار درجه حرارت مجاز سیم پیچ می باشـد کـه   
معموالً جهت گرفتن حداکثر قدرت ترانس باید دماي سیم پیچ و روغن ترانس را در حد معمول نگه 

  .س معموالً از فنها و پمپهاي روغن استفاده میشود داشت و جهت پایین آوردن دماي تران

  حفاظت براي اضافه بار ترانسفورماتور
همانطور که گفته شد چون اضافه بار باعث باال رفتن درجه حرارت سیم پیچ و روغن ترانس میگردد 

 معموالً حفاظت اضافه بار بر اساس افزایش درجه حرارت سیم پیچ و روغن تعبیه می شود که ایـن . 
المنت جهت گرفتن حرارت ترانس . درجه حرارت معموالً بوسیله اثرات حرارتی اندازه گیري میشود 

و سنسور حرارتی در باالي روغن ترانس نصب میگردد که با باال رفتن درجه حـرارت تـرانس از حـد    
  .مجاز همراه آالرم و در صورت برطرف نشدن گرما باعث تریپ و خارج شدن ترانس می گردد 

  ستظت بوخهلحفا
. هر نوع خطا و اشکال در داخل ترانسفورماتور ایجاد حرارت می کند که باعث تجزیه روغن می شود 

رلـه  . گاز حاصل از تجزیه روغن بطرف باالي ترانس و بـه طـرف کنسـرواتور حرکـت خواهـد کـرد       
بوخهلس بین مخزن ترانس و  کنسرواتور نصب شده است گازهاي حاصـل در رلـه بـوخهلس جمـع     
شده و در یک حد معین ایجاد سیگنال و آالرم می کند در اتصالی هاي شدید گازهاي زیاد همراه با 
. جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلس باعث عملکرد رله و تریپ ترانس می شود 

............ و  گازهاي حاصله از تجزیه روغن ، گازهایی از قبیل هیدروژن ، استلین ، اتلین ، متان ، اتـان 
  .می باشد 

همکاران بهره بردار و اپراتورهاي عزیز باید در نظر داشته باشند که هنگـام عملکـرد رلـه بـوخهلس     
حتماً مراتب سریعاً گزارش شود تا جهت اعزام گروه تعمیرات وتست و بررسی تـرانس اقـدام شـود و    

  . ري باشدکلیه اقدامات بعدي باید با هماهنگی مرکز کنترل و بهره بردا

  )رله حفاظت بدنه ترانس : ( رله تانک پروتکشن 
براي حفاظت ترانس در مقابل اتصالیهاي فاز با بدنه آن از این رلـه اسـتفاده میشـود بـدین منظـور      
بعضی مواقع بدنه ترانش را بر روي پایه هاي عایقی نصب می کنند که مستقیماً با زمـین در تمـاس   

انس را با سیم قطوري به شبکه ارت متصل می کنند این سیم مسـی  نباشد و از طرفی دیگر بدنه تر
را به رله جریانی به  CTقرار می دهند و ثانویه این  CTکه بدنه ترانس را ارت کرده در مسیرش یک 

نام رله تانک پروتکشن وصل می کنند ، هنگام اتصالی فاز با بدنه جریان اتصالی از سیم ارت کننـده  
مربوطه ایجاد جریان کرده و باعـث    CTمنتقل میشود و این جریان در ثانویه  بدنه ترانس به زمین 

  :مطابق شکل زیر . عملکرد رله تانک پروتکشن میگردد 
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  ) :امپدنسی ( رله دیستانس 
عمل می کند و می دانیم امپدانس برابر است با حاص تقسیم ) مقاومت ( این رله بر اساس امپدانس 

رودي این رله ها ولتاژ و جریان خط می باشـد و بـا تقسـیم اینـدو بـر هـم       ولتاژ به جریان کمیت و
امپدانس خط و بار متصل به آن محاسبه می شود و اگر ایـن امپـدانس از مقـدار تنظـیم شـده و از      
مقدار تنظیم شده باشد بدین معنی است که اتصالی در خط در وجود دارد و رله هاي عمل می کند 

خـط  ) مقاومـت  ( زیـرا امپـدانس   . می گوینـد  ) فاصله ( ، رله دیستانس  به این رله هاي امپدانسی
متناسب با طول می باشد رله هاي دیستانس یکی از مهمرین رله هایی است که براي حفاظت خـط  

  .مورد استفاده قرار میگرید 

  :ناحیه عملکرد رله دیستانس 
کـه معمـوالً رلـه هـاي دیسـتانی      گفته می شود ) زون (   Zoneبه نواحی که عملکرد رله دیستانس 

  .می سازد  Zoneو اخیراً رله هاي دیتسانس را داراي چهار . زون هستند  3داراي 
امپدانس کل خط اول تنظـیم مـی   %  90الی %  80رله برابر با ) زون یک (  Zoneامپدنس تنظیمی 

سی کـه برابـر زون دو   کنند و زمان عملکرد رله در زون یک را برابر با صفر تنظیم می کنند و امپدان
امپدانس خط دوم و زمان عملکـرد ایـن   %  20+ تنظیم می شود برابر است با امپدانس کل خط اول 

را برابر  3ثانیه تنظیم میشود و امپدانس تنظیمی زون  0/ 3ثانیه و در بعضی موارد %  4زون برابر با 
انس خـط سـوم تنظـیم مـی     امپـد %  20کل امثدانس خط اول بعالوه کل امپدانس خط دوم بعالوه 

  .کنند 
در هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسـف بـار کـه    

  . در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . براي هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدي بکشاند
  "براي یادگیري و خودآموزي چه کرده ام ؟  ": ست از خود بپرسید نخ

  "من براي کشورم چه کرده ام ؟  ": سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید 
و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که شـاید سـهم کـوچکی در پیشـرفت و     

  .اعتالي بشریت داشته اید
اما هر پاداشی که زندگی به تالشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک میشویم  هر کداممان باید حق 

  1895لوئی پاستور          "ام   من آنچه در توان داشته ام انجام داده "آن را داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم  
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