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 حفاظت جریان زیاد فاز و نوترال-

 حفاظت خطاي زمین محدودشده-

 حفاظت دیفرانسیل-

 حفاظت شار زیاد -

 حفاظت امپدانسی-

 حفاظت جریانی سیم پیچ سوم-

 حفاظت تپ چنجر -

 حفاظت اتصال زمین تانک-

 حفاظت دماي زیاد سیم پیچ و روغن-

 حفاظت رله بوخهلتس-

 حفاظت در مقابل فشار و آزاد ساز فشار-

 حفاظت نرخ افزایش فشار روغن-

الي آن در شـبکه، طیـف       با توجه به تنوع خطاها در ترانسفورماتور و ارزش اقتصادي و اهمیت با            

 کـه بطـور معمـول    گسترده اي از حفاظتهاي مختلف جهت ترانسفورماتور درنظر گرفته می شـود     

:شامل موارد زیر است

انواع حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت    
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انواع حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت    
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مقادیر عملی اطالعات امپدانس درصد و جریان بی باري            

ترانسهاي قدرت   
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 حفاظت دیفرانسیل  -ا

خطاهاي فاز به زمین، فاز حفاظت دیفرانسیل مهمترین حفاظت اصلی ترانسفورماتور است که نسبت به     

در این حفاظت از رله هاي دیفرانسیل جریانی      . به فاز و حلقه داراي حساسیت مناسبی می باشد  

.امپدانس  پایین بایاس شده یا امپدانس باال استفاده می شود 

حفاظت دیفرانسیل ساده 
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               در حفاظت دیفرانسیل ساده از یک رله فوق جریانی با حساسیت زیاد و

. استفاده می شود   )در حد جریانهاي حفاظت زمین     (   تنظیمات کم  

              ا در مدار      در بار عادي جریانهاي ثانویه از نظر دامنه و فاز برابر بوده  ، تنه

.  ثانویه گردش کرده و جریانی از رله عبور نمی کند           

                     در شرایط عادي جریان تنها در مسیرهاي هدایت گردش می کند و جریانی

.از مسیر سر ریز که رله در آن قرار دارد عبور نخواهد کرد                   

MERZE- PRICE   حفاظت دیفرانسیل ساده-الف 
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- رفتار در خطاي خارجی–حفاظت دیفرانسیل ساده 

 و با نسبت تبدیل   در خطاهاي خارجی جریان ورودي و خروجی به  ترانسفورماتور برابر بوده

.خواهد کردیکسان ترانسفورماتورهاي جریان هیچ جریانی از رله فوق جریانی عبور ن
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- رفتار در خطاي داخلی–حفاظت دیفرانسیل ساده  تغذیه از دو سو 
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-زون حفاظتی رله دیفرانسیل 
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-رفتار واقعی یک طرح دیفرانسیل ساده 
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            رانسها   به دلیل شرایط ساخت فیزیکی هسته ترانسهاي اندازه گیري در عمل این ت

. داراي خطاي اندازه و فاز می باشند        

             ، مقدار این خطاها بستگی به بردن ترانسهاي جریان شامل مصرف داخلی

. امپدانس سیمهاي اتصالی و رله می باشد      

                این خطاها باعث عملکرد ناصحیح طرح دیفرانسیل ساده در خطاهاي خارجی

. نزدیک خواهد شد  

             اظتی   لذا بایستی بنحوي رله دیفرانسیل را در مقابل خطاهاي خارج از زون حف

پایدار نمود    

-رفتار واقعی یک طرح دیفرانسیل ساده 
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13 -پایداري خطاي گذري و نسبت پایداري

           ن  با افزایش جریان خطاي عبوري از ترانس مشخصه هاي منفی ترانسهاي جریا

تحریک   تقویت می شود در نتیجه جریان سر ریز مسیر رله فوق جریانی از میزان             

را از    رله بیشتر شده موجب عملکرد ناصحیح می گرددو گویند رله پایداري خود                

.دست داده است    

       تعیین حد پایداري خطاي گذري براي رله.

          رله   تعیین نسبت پایداري بصورت حاصل تقسیم بیشترین  جریان خطاي عبوري که 

شرایط  به ازاي آن عمل نمی کند به کمترین اندازه خطاي داخلی که رله در آن                   

.عمل خواهد کرد  

              دنسبت پایداري با هماهنگ و یکسان کردن ترانسهاي جریان افزایش می یاب.
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-پایداري خطاي گذري و نسبت پایداري
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-طرح دیفرانسیل با در نظر گرفتن مدار معادل ترانس هاي جریان
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16 -طرح دیفرانسیل با در نظر گرفتن مدار معادل ترانس هاي جریان
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رفع مشکالت حفاظت دیفرانسیل ساده 

           مسان    استفاده از طرح حفاظتی ساده طبق مطالب فوق بخاطر مسائل اشباع غیر ه

وش   ترانسهاي جریان بخصوص در سطوح باالي خط داراي اشکال است که به دو ر               

.می توان این اشکال را برطرف نمود   

 استفاده از حفاظت دیفرانسیل امپدانس باال        –الف 

استفاده از حفاظت دیفرانسیل د رصدي       -ب 
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رله دیفرانسیل امپدانس باال 
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رله دیفرانسیل امپدانس باال 

 تاژي تبدیل شده و مشکل حفاظت    با اضافه نمودن یک مقاومت به مدار کویل رله، رله عمال به یک رله ول

.یعنی به جاي جریان از ولتاژ جهت عملکرد استفاده می شود  .دیفرانسیل ساده را برطرف می نماید

بور کرده و یکی از آنها به اشباع رود  در شکل فرض می شود ماکزیمم جریان اتصال کوتاه از ترانسهاي جریان ع

ار رله و دیگري در ثانویه ترانس جریان ثانویه ترانس جریانی سالم به دو قسمت تبدیل می شود یکی در مد 

ت ولتاژي دو سر رله اعمال می شود که   جریان اشباع شده که سهم دومی خیلی بیشتر بوده و در نتیجه میتوان گف    

.براي پایدار بودن نبایستی این ولتاژباعث عبورجریانی از رله شود   

بیشترین مقدار این ولتاژ را ولتاژ پایداري می گویند.

  جریانی تنظیم امپدانس رله انجام شده رله امپدانس باال داراي دو نوع جریانی و ولتاژي می باشد که در نوع

ز ولتاژ پایداري بزرگتر شود لذا بنحوي که حاصلضرب جریان تنظیمی در مجموع مقاومت رله و مقاومت سري ا   

آنرا مقاومت پایدارکننده نیز می نامند    

   ن حداقل برابر و براي اطمینان بایستی  براي عملکرد صحیح رله امپدانس باال ولتاژ نقطه زانوي ترانسهاي جریا

.دو برابر ولتاژ پایداري رله باشد
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مدار حفاظت رله دیفرانسیل امپدانس باال 
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رله دیفرانسیل امپدانس باال 

نتخاب مشخصات فنی در حفاظت امپدانس باال رله بسیار ساده استفاده می شود و در اصــل ا

 رله، Burden در این حفاظت، ترانس جریان عالوه بر .ترانس جریان بسیار اهمیت پیدا می نماید

Burden مقاومت زیاد پایدارساز )RR ( که با رله بصورت سري بسته می شود را هم می بیند.

 مشخصاتCTند از  هاي که براي حفاظت امپدانس باال مورد استفاده قرار می گیرند عبارت:

 نوع کالسCT بایستی X یا PX5البته در موارد خاص نیز می توان از کالس .  باشدP استفاده 

. مناسب نیست10Pنمود ولی استفاده از کالس 

CTها بایستی داراي نسبت تبدیل یکسانی باشند.

 منحنی اشباعCTها بایستی یکسان باشد .

 گیرد بایستی خیلی ولتاژي که در هنگام وقوع خطاهاي داخل زون عملکرد بروي رله قرار می

.بیشتر از تنظیم روي رله باشد تا رله بسرعت عملکرد داشته باشد

 ولتاژ نقطه زانوییCTها بدلیل ایمنی بیشتر بایستی دو برابر ولتاژ تنظیم رله باشد.
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اثر وقوع خطاهاي خارج از زون در رله دیفرانسیل امپدانس باال 
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اثر وقوع خطاهاي داخل زون در رله دیفرانسیل امپدانس باال 
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امپدانس باالاثر اشباع یک ترانس جریان در خطاهاي خارج از زون در رله دیفرانسیل 

و اشباع شدن یکی از ترانسهاي جریان 
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دانس باال اثر اشباع یک ترانس جریان در خطاهاي داخل زون در رله دیفرانسیل امپ
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26 مثال کاربرد رله دیفرانسیل امپدانس باال 
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. مقاومت مسیر را بدست می آوریم:مرحله اول

 ها به CT براي بدترین حالت فرض می کنیم یکی از :مرحله دوم
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مثال کاربرد رله دیفرانسیل امپدانس باال 

.باید بدانیم ماکزیمم حساسیتی که می توان به آن رسید چقدر است: مرحله سوم
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. انتخاب می شود 4 براي رله زیمنس برابر با SFنکته اینکه مقدار فاکتور ایمنی 
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 مثلث-کاربرد  رله دیفرانسیل امپدانس باال براي حفاظت ترانس قدرت ستاره 
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هاکاربرد  رله دیفرانسیل امپدانس باال براي حفاظت اتو ترانسفورماتور 
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هاکاربرد  رله دیفرانسیل امپدانس باال براي حفاظت اتو ترانسفورماتور 
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  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 

                   خطاي   در رله دیفرانسیل ساده اگر یک گشتاور بازدارنده که متناسب با جریان 

.بیرونی باشد تولید گردد می توان پایداري آنرا بهبود بخشید            

          این ایده باعث ایجاد رله دیفرانسیل درصدي )percentage  (   شده است.

                    یم شده و      در این رله یک سیم پیچ در مسیر عبور جریان قرار دارد که از وسط تقس

 دور دارد این سیم پیچ در مسیر عبور جریان قرار داشته و                   Nr/2هر قسمت  

.جریان خطاي بیرونی از آن عبور می کند        

        سیم پیچ عمل کننده در این رلهNo              0 دور دارد که در مسیر سر ریز قرار دارد
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  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 
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  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 
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  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 
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 در Ko و مقدار اولیه Nr/Noمشخصه عملکرد رله دیفرانسیل درصدي یک خط راست با شیب   

 بیشتر است و رله    هاست لذا در ناحیه باالي خط گشتاور عمل کننده از گشتاور بازدارنده   yمحور 

واهد داشت     عمل خواهد کرد و ناحیه  زیر خط ناحیه سد رله بوده و رله عملکردي نخ

  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

36   حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 

              یان  لذا براي عملکرد رله جریان مسیر سر ریز بایستی از درصد معین شده جر

.دخطاي عبوري بیشتر باشد و بهمین دلیل آنرا رله دیفرانسیل درصدي گوین           

            جریان تحریک رله دیفرانسیل درصدي بطور خودکار با افزایش جریان خطاي  

 خطاهاي    عبوري تغیر یافته و با افزایش گشتاور بازدارنده مانع عملکرد رله در                

.خارجی می شود  

                 مشخصه     سیم پیچ بازدارنده به سیم پیچ بایاس کننده موسوم بوده و شیب تنظیمی 

.  عملکرد را درصد بایاس گویند        

           یب  امنیت یک رله دیفرانسیل درصدي در مقابل عملکرد نامطلوب با افزایش ش

.مشخصه افزایش می یابد     
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  حفاظت دیفرانسیل درصدي  -ب 
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  بلوك دیاگرام رله  دیفرانسیل درصدي  -

:رله دیفرانسیل درصدي داراي دو تنظیم می باشد  

.با تغییر مقدار دور سیم پیچی بازدارنده تنظیم می شود   :  تنظیم شیب   -1

.با تغیییر در کشش فنر بازدارنده تنظیم می شود    :  تنظیم حداقل مقدار تحریک -2

. دور در هر دو سیم پیجی بازدارنده بایستی به تساوي تغییر کند   

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

39
  کاربرد رله دیفرانسیل درصدي  -

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

40
  کاربرد رله دیفرانسیل درصدي  -

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

41   کاربرد رله دیفرانسیل درصدي  -

اتصال نهایی رله دیفرانسیل درصدي در 

بار نامی یا خطا هاي خارجی

در حالت اتصالی خارجی چون جریانهاي 

عبوري از دو قسمت بوبین نگهدارنده همجهت 

می باشند نیروي حاصل از این دو بوبین زیاد 

بوده و مانع از عملکرد بوبین عمل کننده می 

.شود

در اتصالی داخل زون جهت جریان در 

دوقسمت بوبین نگهدارنده مخالف هم بوده و 

نیروي حاصل از آنها اثر همدیگر را خنثی می 

کند و چون مجموع جریانها از بوبین عمل 

.کننده می گذرد رله تحریک خواهد شد

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

42
  عملکرد رله دیفرانسیل درصدي  درخطاي  خارجی-

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

43
  عملکرد رله دیفرانسیل درصدي  درخطاي  داخلی-

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

44

رله دیفرانسیل درصدي آنالوگ با مدارات یکسو کننده 

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

45

ر قرارداد که به    نکات بسیاري را بایستی در هنگام کاربرد و تنظیم رله دیفرانسیل مدنظ           

:شرح زیر می باشند

نسبت تبدیل و فاز ترانسفورماتورهاي جریان •

خطاي ناشی از اشباع ترانسفورماتورهاي جریان•

اتصاالت ترانسفورماتور و نحوه زمین کردن•

خطاهاي ناشی از تغییرات تپ•

جریان هجومی ترانسفورماتور•

جریان بی باري•

خطاي ناشی از اضافه تحریک•

  خطاهاي کاربرد رله دیفرانسیل -

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

46

 ان بواسطه نسبت تبدیل ترانسفورماتورهاي جریان بایستی به نحوي انتخاب گردند که اختالف جری

بدین منظور نسبت تبدیل . ترانسفورماتور قدرت و اختالف فاز بین اولیه و ثانویه مرتفع گردد

.ترانسهاي جریان بایستی برابر عکس نسبت تبدیل ترانس قدرت باشد

ه این امر دست یافت و الزم معموالً نمی توان صرفاً به کمک انتخاب ترانسفورماتور جریان مناسب ب

Interposing CT,s .است که از ترانسهاي کمکی استفاده کرد

 نسبت تبدیل و اختالف فاز رله هاي دیفرانسیل دیجیتالی این امکان را فراهم می آورند که اصالح

.بصورت نرم افزاري و بر روي خود رله انجام شود

   خطاي نسبت تبدیل و خطاي گروه برداري -ا

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

47 انتخاب نسبت تبدیل و گروه برداري  ترانسهاي جریان طرفین

 فاز بیرونی -هماهنگی گروه برداري توسط ترانس جریان میانی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

48

انتخاب نسبت تبدیل و گروه برداري  ترانسهاي جریان طرفین

 زمین بیرونی -هماهنگی گروه برداري توسط ترانس جریان میانی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

49
   خطاي ناشی از مولفه صفر -2

ستاره زمین – ستاره در اتصاالت با سیم پیچی ستاره زمین شده مانند ترانس هاي با اتصاالت 

ه جریان مولفه صفر از شده یا اتو ترانسفورماتورها ، بهنگام بروز خطاهاي فاز بزمین در شبک

اي ثانویه ترانسهاي طریق نقطه نول زمین شده ترانس قدرت عبور  کرده و با بروز در جریانه

. جریان سمت ستاره باعث عملکرد ناصحیح حفاظت دیفرانسیل می گردد

 اتصال مثلث بصورت براي حذف مولفه صفر الزم است ترانسهاي جریان موجود در سیم پیچی با

.لث بسته شوندستاره و ترانسهاي جریان موجود در سیم پیچی با اتصال ستاره بصورت مث

اده از ترانسهاي جریان جریانهاي ثانویه در این حالت داراي اختالف فاز می باشند که با استف

.کمکی جریانهاي ثانویه همفاز می شوند

افزاري صورت                  در رله هاي دیجیتالی رفع این خطا توسط فیلتر مولفه صفر و بصورت نرم 

.می گیرد

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

50
   خطاي ناشی از مولفه صفر -2

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

51 روش سنتی حذف مولفه صفر اتصالی

 بزمین  داخلی -با استفاده از ترانس جریان میانی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

52 روش سنتی حذف مولفه صفر اتصالی

 بزمین  بیرونی  -با استفاده از ترانس جریان میانی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

53 روش سنتی حذف مولفه صفر اتصالی

 بزمین  داخلی -با استفاده از ترانس جریان میانی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

54  بزمین  خارج از زون  -حذف مولفه صفر اتصالی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

55  بزمین  داخل زون-حذف مولفه صفر اتصالی در خطاهاي فاز

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

56

ي دیجیتالی اصالح گروه برداري ، نسبت تبدیل و حذف مولفه صفر اتصالی  در رله ها

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

57 ي دیجیتالی اصالح گروه برداري ، نسبت تبدیل و حذف مولفه صفر اتصالی  در رله ها

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

58
ي دیجیتالی اصالح گروه برداري ، نسبت تبدیل و حذف مولفه صفر اتصالی  در رله ها

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

59    خطاي ناشی از جریان هجومی وصل-3

 وجود داردبراي رفع خطاي ناشی از جریان هجومی در رله دیفرانسیل درصدي سه روش:

از آنجا که حضور جریان هجومی گذرا و کوتاه مدت است، به کمک ایجاد : تأخیر زمانی) الف

این روش به دلیل باالبردن سرعت رفع خطا . تأخیر زمانی می توان رله را درمقابل آن پایدار کرد 

جهت و احتمال شکست عایقی در لحظه کلیدزنی در ترانس مطلوب نبوده و تنها 

.ترانسفورماتورهاي کوچک و کم اهمیت قابل استفاده است 

از آنجا که معموالً چه در شرایط عادي و چه در شرایط خطا : استفاده از هارمونیک دوم) ب

جریان در شبکه وجود نخواهد داشت، از این هارمونیک )  هرتز100فرکانس ( هارمونیک دوم 

.می توان جهت پایدارسازي رله درمقابل جریان هجومی استفاده کرد

در این روش باتوجه به مشخصه زمانی خاص جریان : استفاده از شکل موج جریان هجومی) ج

.ی شودهجومی، وجود آن توسط رله تشخیص داده شده و از عملکرد رله جلوگیري م

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

60
   خطاي ناشی از جریان هجومی وصل -2

اسایی مولفه هارمونیک دوم جریان وصل بسیار باالست و میتوان از آن براي شن

. جریان هجومی و بالك کردن رله دیفرانسیل استفاده نمود

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

61    خطاي ناشی از جریان هجومی وصل -2

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

62 رله دیفرانسیل درصدي با بازدارنده هارمونیکی  

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

63

رندگی هارمونیکی می باشد در این طرح رله داراي سه سیم پیچ براي عملکرد ، بازدارندگی و بازدا

 بنحویکه بوسیله جریانهاي و چون رله جریان مستقیم است هر سیم پیچ به یک یکسوساز متصل می باشد

.با پالریته صحیح تغذیه شود

 ترانس جریان کمکی براي محافظت یکسوساز یک مقاومت غیر خطی به دموازات سیم پیچ ثانویه

.متصل شده است 

نیکی که از کویل بازدارنده یک ترکیب فیلتري ، بطور سري با مدار کویل عمل کننده جریانهاي هارمو

 30 شده است که دقیقا هارمونیک عبور می کند را فیلتر می نماید مدار هارمونیکی طوري تنظیم

.تعادل گردددرصد هارمونیک دوم با نیروي عمل کننده تولید شده توسط جریان اصلی م

ی متصل شده است تنظیم             تنظیم بایاس بوسیله مقاومت متغیري که به موازات کویل بازدارنده اصل

.  درصد می باشد40می گردد و محدوده آن از صفر تا 

که جریان سر ریز امکان ایجاد شیب دو مرحله اي براي سطوح پائین جریان خطا و سطوح باال 

.افزایش می یابد وجود دارد

رله دیفرانسیل درصدي با بازدارنده هارمونیکی  

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

64
:   خطاي ناشی از عملکرد تپ چنجر-4

پیچی طرفی که تپ با تغییر تپ ترانسها در شرایط عادي بهره برداري تعداد حلقه هاي سیم 

 اولیه و ثانویه تغییر چنجر نصب شده است تغییر کرده و نسبت تبدیل و درنتیجه نسبت جریانهاي

.خواهد و باعث خطا در عملکرد رله دیفرانسیل خواهد شد

کی از حد میانی تپ براي کاهش این اثر تپ چنجر بهنگام تعیین نسبت تبدیل ترانس جریان کم

فرانس.چنجر استفاده می شود

طمینان الزم در جهت جلوگیري از عملکرد ناصحیح رله هاي دیفرانسل ، الزم است حاشیه ا

.تنظیمات براي باالترین و کمترین نسبت تپ چنجر ، در نظر گرفته شود 

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

65
:   خطاي ناشی از بی باري -5

انس یک جریان با بهنگام بی باري ترانسهاي قدرت بدلیل عبور جریان مغناطیس کننده ، تر

.دامنه کمتراز نیم درصد از شبکه می گیرد 

 گردددر صورت حساسیت زیاد رله ، این جریان ممکن است باعث عملکرد ناصحیح.

طمینان الزم در جهت جلوگیري از عملکرد ناصحیح رله هاي دیفرانسل ، الزم است حاشیه ا

.د تنظیمات براي بیشترین دامنه جریان بی باري ترانس ، در نظر گرفته شو

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

66    خطاي ناشی از اشباع ترانسهاي جریان-5

اشند و در منحنی مغناطیس شوندگی ترانسهاي جریان دو طرف بطور کامل یکسان نمی ب

اع رود و از نظر نسبت جریانهاي چندین برابر جریان نامی ممکن یکی از ترانسها زودتر به اشب

.تبدیل دچار ناهماهنگی شده و جریان سر ریز از رله عبور خواهد کرد

 جریان طرفین را حساسیت رله دیفرانسیل بایستی بنحوي باشد که اثر ناهماهنگی ترانسهاي 

.پوشش دهد

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

67
   خطاي ناشی از اضافه تحریک -5

ترانس و در نتیجه افزایش ولتاژ شبکه یا کاهش فرکانس ممکن است باعث اضافه شار در هسته 

. گرم شدن و آسیب دیدن عایقها گردد

رد ناصحیح رله افزایش شار موجب افزایش جریان مغناطیس کننده ترانس و در نتیجه عملک

.دیفرانسیل می شود

 نسبت به مولفه اصلی جریان مغناطیس کننده ناشی از اضافه شار داراي هارمونیک پنجم زیادي

.جریان و متناسب با میزان اضافه ولتاژ می باشد

ایدار کردن رله در در حفاظتهاي مدرن دیفرانسیل ترانسها از مولفه هارمونیک پنجم براي پ

.شرایط اضافه شاراستفاده می کنند 

farokhi rad
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Stabilized Differential Protection 

• error currents caused by CT errors, transformer tap-changer etc. must be expected,
without any possibility of direct correction normally

• for CT error currents a linear and strongly non-linear area (saturation) exists

• the relay characteristic must be adapted to the unavoidable error currents
→ high sensitivity during load and small fault currents 

and high stability in case of CT saturation

matched 
relay 
characteristic

composite error currentcomposite error current

CT error currentCT error current

mismatch current loading of CT ratio 
and transformer tap-changer
mismatch current loading of CT ratio 
and transformer tap-changer

transformer magnetizing currenttransformer magnetizing current

Ithr = through current = stabilizing current = Is
IΔ = differential current

re
la
y 
ch

ar
ac

te
ris

tic

re
la
y 
ch

ar
ac

te
ris

tic

5 10 15 Ithr / In
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Pick-up Criteria
fault characteristic
(single-end infeed or 

in-phase infeeds, Rf = 0)
IΔ

IS

IDIFF>

Relay characteristic:
analog technology
IΔ > k x IS + IDIFF>

digital technology 
→ more sensitive for

smaller fault currents

IΔ = | I1 + I2 + … In | (differential current)

IS = | I1 | + | I2 | + …+ | In | (stabilizing 
current)

Definitions:

IΔ > k x IS    and  IΔ > IDIFF>

relay algorithm

Settings:  k = 0.3 … 0.8
IDIFF> = 0.1 … 1.2 I/In

machines busbar

IΔ = IS 

(digital technology)

Operation conditions 
(single-end infeed or in-phase infeeds and Rf = 0) :

external 
fault

IS = 2 x Ithr IΔ = 0 Ithr : through-fault        
current

internal 
fault

IS = ISC IΔ = ISC
ISC : total short-

circuit current

Rf : fault resistance

farokhi rad
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

farokhi rad
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Pick-up areas under non-ideal 
network and fault conditions

Ideal case Non-ideal case

External 
fault or 

load 
condition

IΔ = 0  and  IS = 2 x Ithr

(x-axis)

IΔ ~ kerrorIS > 0 : CT loading errors and 

transformer tap-changer

IΔ >> 0 : CT saturation

Internal fault
IΔ = ISC and  IS = ISC

(45º - characteristic)

IΔ / ISC < 1          : non in-phase infeeds or

(area below 45º-characteristic)      Rf > 0 and load currents

internal
fault area
internal

fault area

ideal fault characteristic

relay characteristicrelay characteristic

CT saturationCT saturation

external fault or
load area
external fault or
load area
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Settings of the Relay Characteristic of Digital Technology 

Char a: IΔ > IDIFF>

Char b: IΔ > k1 x (IS – IS01)

Char c: IΔ > k2 x (IS – IS02)

Settings: IDIFF> , k1, IS01, k2, IS02

IDIFF>

IS01 IS02

a
b

c
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Relay Characteristic of 7UT612 

Base Point 1
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

Differential Protection – Low Impedance 

Measure against malfunction caused by CT saturation: Add-On Stabilization

If a operation point Idiff/Irest 
is detected to be steadily 
within the tripping zone, the 
add-on stabilization is dectivated!
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

75 حفاظت خطاي زمین مقاومت باال در ترانسفورماتورها ي قدرت

این رله براي خطاهاي براي ایجاد حاشیه اطمینان و عدم عملکرد ناصحیح رله دیفرانسیل درصدي ، 

.داخلی با حداقل مقدار تحریک می شود

 بدنه که نوعی خطاي تک فاز لذا خطاهاي با دامنه کمتر از مقدار تنظیمی مانند اتصال سیم پیچ به

لذا براي شناسایی و رفع این خطاها از حفاظت . بزمین مقاومت باالست تشخیص داده نمی شود

.حساستري بایستی استفاده گردد

زیاد باشد سطح جریان در صورتیکه فاصله محل خطا در سیم پیچی تا پایانه هاي ترانسفورماتور 

. باشدخطاي زمین افت می کند و دیگر حفاظت دیفرانسیل قادر به تشخیص آن نمی

برد آن به سیم پیچهاي این حفاظت در برابر خطاهاي زمین خارج از زون بایستی مقاوم باشد لذا 

.ترانس محدود می گردد و به آن حفاظت خطاي زمین محدود شده گویند

شده اند فراهم می حفاظت خطاي زمین توسط ترانسهاي جریانی که بصورت باقی مانده اي متصل 

.گردد
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76 حفاظت خطاي زمین مقاومت باال در ترانسفورماتورها ي قدرت

شود که سرعت عملکرد آن بیشتر در این حفاظت بایستی از رله دیفرانسیل امپدانس باالي تکفاز استفاده 

. میلی ثانیه نباشد 25از 

ل سیم پیچ ترانسفورماتور حتماً مورد تنظیم این رله بایستی به گونه اي انجام شود که نقاط نزدیک به نوترا

.حفاظت قرار گیرد

  استفاده شوددر مدار جریانهاي این رله نبایستی از ترانسفورماتورهاي جریان کمکی.
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

77
حفاظت خطاي زمین مقاومت باال در سمت مثلث

جریان روي فازهاي اتصال زمین محدود در سیم پیچی مثلث با موازي کردن سه ترانسفورماتور 

.خط براي اندازه گیري جریان مولفه صفر بکار می رود

جاري می شوند که اگر خطایی در سمت ستاره وجود داشته باشد جریانها در سمت مثلث بنحوي 

خودکار برد رله به سمت جریان سر ریز در ثانویه ترانس جریان به رله وارد نخواهد شد و بطور 

.مثلث محدود می گردد

 زیگزاگ فراهم شده در صورتیکه زمین مورد نیاز در سمت اتصال مثلث توسط ترانس با اتصال

 ترانس جریان باشد الزم است براي حفاظت اتصال زمین محدود ، ترانسهاي جریان خط به

نوترال متصل شود
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

78 حفاظت خطاي زمین مقاومت باال در سمت ستاره

ین گردد از روش موازي چنانچه نقطه ستاره سیم پیچ ترانس بطور مستقیم یا از طریق مقاومت زم

.کردن ترانسهاي جریان خط با ترانس جریان نوترال استفاده می شود

ي جاري می شوند اگر خطایی در سمت مثلث وجود داشته باشد جریانها در سمت ستاره  بنحو

ور خودکار برد رله به که جریان سر ریز در ثانویه ترانس جریان به رله وارد نخواهد شد و بط

.سمت  ستاره محدود می گردد

یق امپدانس زمین حفاظت جریان زیاد و اتصال زمین معمولی براي نقطه ستاره اي که از طر

داده و لذا و کارایی شده باشد روش مناسبی نبوده ، درصد قابل توجهی از سیم پیچ را پوشش ن

.الزم را ندارد

لذا نوع رله از نوع حفاظت دیفرانسیل امپدانس باال انتخاب می گردد.
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79
تنظیمات حفاظت خطاي زمین مقاومت باال در ترانسفورماتورها ي قدرت

اتور در نظر گرفته معموال دو حفاظت خطاي زمین محدود شده جداگانه براي طرفین ترانسفورم

.می شود

 با مشخصه حرارتی در سیستمهاي با مقاومت زمین شده رله جریان زیاد زمان معکوس هماهنگ

ی نیز بدین منظور مقاومت زمین استفاده می شود همچنین از رله هاي فوق جریانی زمان قطع

 30 درصد جریان نامی و زمان عملکرد 20تا15استفاده می گردد که بعنوان مثال داراي تنظیم 

) ثانیه30طراحی مقاومت زمین براي عبور جریان اتصالی بمدت .( ثانیه می باشند

 درصد و زمان عملکرد آن 60تا10براي اتصاالت مستقیم زمین شده مقدار تنظیمی رله بین 

.بصورت آنی یا از نوع معکوس زمانی می باشد

نظیم شیب رله بین در صورت استفاده از رله دیفرانسیل براي حفاظت زمین محدود شده نیز ت

. اشد درصد انتخاب می شود تا در اتصالیهاي خارج از زون عملکردي نداشته ب55 تا 45

همچنین جریان تنظیمی عملکرد با محدودیتهاي ذیل تنظیم می گردد.

nS IinMsformeroadingTranUnbalanceLrelayErrorCTerroI %25%)5(arg%)5(%)5(%)10( 
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

80
حفاظت ترکیبی دیفرانسیل و خطاي زمین محدود شده

گی از سیم پیچ توسط در صورت زمین شدن نقطه نول سیم پیچی از طریق مقاومت درصد نسبتا بزر

شده با اتصال ترانسهاي حفاظت تفاضلی پوشش داده نمی شود و باید از حفاظت اتصال زمین محدود 

که این امر با بکارگیري دو مجموعه جداگانه ترانس . جریان بصورت باقی مانده اي استفاده نمود 

. فراهم می گرددREFجریان براي حفاظت دیفرانسیل و حفاظت 

 ترانسهاي جریان مورد با استفاده از حفاظت ترکیبی تفاضلی و خطاي زمین محدود شده می توان

.نیاز را کاهش داد

 اختالف فاز و مولفه صفر در سمت ستاره سیم پیچی ترانس از یک طرف نیاز است تا جهت جبرانسازي

ي زمین محدود شده ترانسهاي جریان بصورت مثلث بسته شوند ولی از طرف دیگر در حفاظت خطا

.الزم است ترانسهاي جریان بصورت باقی مانده اي متصل می شوند

دو راه حل وجود دارد:

استفاده از ترانسفورماتور جریان تجمیعی  -الف 

استفاده از ترانسفورماتور جریان کمکی-ب 

 باس اطالعاتی رله در رله هاي دیجیتالی طراحی رله بصورت عددي و نرم افزاري بوده و در

 توان آنها را ترکیب کرده و فازورهاي جریان اولیه و ثانویه وجود دارند لذا بصورت نرم افزاري می

.نیازي به ترانسهاي جریان تجمیعی و کمکی نمی باشد
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

81 حفاظت ترکیبی دیفرانسیل و خطاي زمین محدود شده با استفاده از 

ترانس جریان تجمیعی
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

82 حفاظت ترکیبی دیفرانسیل و خطاي زمین محدود شده با استفاده از 

ترانس جریان کمکی

 عیب حفاظت ترکیبی ، امکان عملکرد همزمان حفاظتREF و حفاظت دیفرانسیل بهنگام بروز 

.ی کندخطاهاي سنگین داخلی ترانسفورماتور می باشد که آنالیز خطا را مشکل م
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83

فور ماتور بهنگام در صورت استفاده از ترانسفورماتور زمین در سمت سیم پیچی مثلث ترانس

مین جاري می شود وقوع خطاي اتصال زمین جریان توالی صفر که از طریق نقطه نول ترانس ز

سته رله ها در طرح تنها از ترانسهاي جریان در طرف مثلث عبور کرده و موجب عملکرد ناخوا

.ترکیبی خواهد شد

 ترانس زمین استفاده  براي رفع این مشکل از یک ترانس متعادل کننده تغذه شده از نقطه نول

 بایستی  و چون جریان نول سه برابر جریان مولفه صفر است نسبت این ترانس واسط.می  شود

  باشد 1:0.333

انسفورماتور خط ترکیب ترانس واسطه متعادل کننده بنحوي است که خروجی آن از جریان تر

.در هر فاز کسر می گردد

پیچی ترانس روش دیگر جهت حذف جریان توالی صفر ،استفاده از یک گروه سه فازه سیم 

ده و آنرا از مقادیر جریان با اتصال مثلث می باشد که جریان توالی صفر را اتصال کوتاه کر

.متعادل کننده در مدار رله حذف می کند

حفاظت ترکیبی  با وجود ترانس زمین در سمت مثلث
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

84 حفاظت ترکیبی  با وجود ترانس زمین در سمت مثلث بهمراه رله خطاي 

زمین محدود شده
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85 حفاظت ترکیبی  با وجود ترانس زمین در سمت مثلث بدون رله 

خطاي زمین محدود شده با سیم پیچی اتصال مثلث متعادل کننده
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

86 حفاظت ترکیبی  با وجود ترانس زمین در سمت مثلث  بهمراه  رله 

خطاي زمین محدود شده با سیم پیچی اتصال مثلث متعادل کننده
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87 حفاظت ترانسفورماتور زمین  

 در طرح حفاظت ترانس زمین ، سه ترانس

جریان با اتصال مثلث و یک رله اضافه جریان 

با سه المان خطاي فازي در نظر گرفته می 

.شود

 جریان مولفه صفر در اتصال مثلث محبوس

شده و موجب عملکرد رله در شرایط خطاي 

.فاز بزمین خارج از زون نخواهد شد

 امکان تنظیمات حساس و سریع برروي این

.رله حفاظتی فراهم می گردد
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88

 از اتوترانسفورماتور استفاده می 3 به 1جهت اتصال دو شبکه فوق فشار قوي با نسبت تبدیل حداکثر 

.شود

اظت ترانسفورماتورهاي دو ترکیب حفاظت دیفرانسیل براي اتو ترانسفورماتورها از هر جهت شبیه حف

یه در ترانسفورماتورها با چند سیم پیچ نحوه اتصاالت بستگی به نحوه تغذ. سیم پیچ می باشد

.ترانسفورماتور دارد

ادیهاي جریان است حفاظت اتو ترانسفورمر بر اساس کاربرد مستقیم جریان کیرشف در شبکه ه

االت آن به محیط خارج بنحویکه جمع برداري جریانهاي ورودي به اتو ترانس از طریق تمامی اتص

. صفر است 

ا بصورت موازي  به در طرح حفاظت اتو ترانس جمع سرهاي ترانسهاي جریان طرفین در هر انته

که فقط خطاي . یه می کندترانس جریان نول متصل شده و مجموعه رله تک المانه را مطابق شکل تغذ

.ستی استفاده شودزمین را  حفاظت میکند براي حفاظت زمین و فازي از طرح سه المانه بای

فاظت سیم پیچی ثالثیه اشکال این سیستم حفاظتی عدم عملکرد در خطاهاي حلقه به حلقه و عدم ح

. می باشد

 ترانسفورماتورهاي چند سیم پیچه و اتوترانسفورماتور 
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 ترانسفورماتور سه  _الف 

سیم پیچه تغذیه از یک طرف 

 ترانسفورماتور سه  _الف 

سیم پیچه تغذیه از یک طرف 

 ترانسفورماتور سه سیم  _ب 

پیچه تغذیه از سه طرف 

 ترانسفورماتور سه سیم  _ب 

پیچه تغذیه از سه طرف 

 ترانسفورماتور سه  _ج 

سیم پیچه بدون بارگیري از  

سیم پیچ مثلث  

 ترانسفورماتور سه  _ج 

سیم پیچه بدون بارگیري از  

سیم پیچ مثلث  

 ترانسفورماتورهاي چند سیم پیچه و اتوترانسفورماتور 
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 خطاي زمینحفاظت دیفرانسیل تک المانه جهت حفاظت اتو ترانسفورماتورها در برابر
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 خطاي فازي و  زمینحفاظت دیفرانسیل سه المانه جهت حفاظت اتو ترانسفورماتورها در برابر
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 حفاظت بدنه و تانک ترانسفورماتور 
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 تنظیمات رله دیفرانسیل 
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طرحهاي حفاظتی دیفرانسیل 
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کاربرد رله هاي دیجیتالی در  

حفاظت ترانسهاي قدرت    
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هاي حفاظتی   تکنولوژي رله

هاي الکترومکانیکی   رله

الکترونیکی (هاي استاتیکی     رله(

هاي آنالوگ   رله

هاي دیجیتال       رله )Digital Relay(

هاي عددي      رله )Numerical Relay(
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اصول عملکرد 

رله الکترومکانیکی

یک عملکرد رله هاي الکترومکانیکی براساس حرکت المانهاي مکانیکی در اثر 

.سیگنال الکتریکی در مدار ورودي است

رله هاي استاتیکی

 رله استاتیکی با مدار اکترونیکی متشکل ازIC هاي منطقی و میکروپروسسوري تحت

.کند تأثیر یک سیگنال الکتریکی در مدار ورودي کار می
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هاي استاتیکی   مزایاي رله 

حذف حرکت مکانیکی اجزا و درنتیجه قابلیت اطمینان باالتر

بردن پایین تر روي ترانس جریان

سرعت باالتر، امکانپذیري تریپ نیم سیکل، ریست سریع

قابلیت تمایز بین شرایط عادي وحالت خطا
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هاي استاتیکی    بندي رله  دسته 

رله 

استاتیکی

رله آنالوگ

رله دیجیتال

رله غیر عددي

رله عددي
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هاي حفاظتی   روند پیشرفت رله  
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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رله استاتیک آنالوگ   

ر و دیود استفاده نخستین نسل رله هاي استاتیک آنالوگ از اجزاي گسسته مانند ترانزیستو

کردند می

 نسل جدیدتر مدارات مجتمع(IC)را بکار گرفتند

باشند تر می هاي استاتیک بسیار باصرفه رله
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بلوك دیاگرام عملکرد رله آنالوگ      
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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رله دیجیتالی غیرعددي      

پذیر شد ساخت رله دیجیتالی با تکنولوژي میکرو کنترلر و میکروپروسسسور امکان.

گ استفاده رله غیرنیومریک اساساً از برخی سیستمهاي آشکارسازي مانند رله آنالو

.کنند می

 عبارتند از قابلیت برخی ویژگیهاي اضافه رله دیجیتال در مقایسه با رله استاتیک آنالوگ

...  ریزي، قابلیت نمایش دیجیتالی، ثبت اطالعات خطا و  برنامه
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بلوك دیاگرام عملکرد رله غیرعددي       

LPFLPFCTCT AMPAMP
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هاي استاتیک نیومریک    رله

تفاوت اصلی در بخش . رله نیومریک از نظر کارکردبسیار شبیه رله غیرنیومریک هستند

.ورودي است

 به شکل الگوریتمی براي پردازش سیگنال ورودي ) ریاضی(رله نیومریک از تکنیکهاي عددي

. کند استفاده می

ارمونیک دارداین تکنیک پیشرفته نسبت رله دیجیتال غیر عددي مزیتهایی مانند حذف ه .
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بلوك دیاگرام عملکرد رله نیومریک     
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هاي استاتیک   تفاوت رله 

رله هاي آنالوگ

گیرد تنها مدارات الکترونیکی آنالوگ را بکار می.

رله هاي دیجیتال

کند از تکنولوژي میکروپروسسور دیجیتالی استفاده می.

رله هاي نیومریک

 براي پردازش سیگنال ) ریاضی(از تکنولوژي میکروپروسسور و تکنیکهاي نیومریک

. کند استفاده می
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گیري جریان  روشهاي اندازه   

گیري جریان با استفاده از رله  حفاظتی عبارتند از  سه روش متداول اندازه:

 تشخیص پیک)Peak detection(

گیري شده یک موج سینوسی کامل باشد، همه این روشها نتیجه  اگر جریان ورودي اندازه

.یکسانی خواهند داشت

 مقدارRMSواقعی 

فرکانس پایه
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هارمونیک اصلی   

،یعنی تنها بطور کلی شکل موجهاي جریان و ولتاژ منبع تغذیه اصلی  سینوسی هستند 

.باشند می60Hzیا  50Hzشامل فرکانس اولیه 

50براي سیستم . اند هارمونیکها مضاربی از فرکانس پایهHz فرکانسهاي هارمونیک 

...,100Hz, 150Hz,200Hz: عبارتند از
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هارمونیک   اصلی

کشند، برخی  یهارمونیکها توسط مدارات غیرخطی ایجاد میشوند که جریان غیر سینوسی م

:از بارهاي غیر خطی عبارتند از

قوس جوشکاري، کوره الکتریکی، فرایندهاي الکترولیتی

مبدل توان سه فاز

 منبع تغذیهDCهر وسیله الکترونیکی چه خطی باشد و چه از نوع سوئیچینگ 

 فاز-المپهاي فلورسنت و دیمرهاي کنترل شده با زاویه 
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آنالیز فوریه 

ها و  توان بصورت مجموع یک سري شکل موج سینوسی با دامنه هر شکل موج متناوب را می

.فرکانسهاي مختلف نشان داد

Complex 
periodic 

waveform

Complex 
periodic 

waveform =
Fundamental 

frequency 
(1st harmonic)

Fundamental 
frequency 

(1st harmonic)

2nd and higher 
order harmonics

2nd and higher 
order harmonics+

farokhi rad
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تشخیص پیک  

 صاف میشود تا ) خازنی(جریان ورودي نخست یکسو شده و سپس با یک فیلتر پایین گذر

.  تولید کندDCولتاژ 

 این ولتاژDC با جریان پیک ( IP )متناظراست .

.ریب خواهند کردهارمونیکها مقدار اندازه گیري شده را بسته به پیک خطاي آشکارشده تخ

RMSP II 2
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114 اعوجاج شکل موج 

3rd Harmonic Distortion

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05

Second

A
m

p
lit

u
d

e

With 3rd horminic Fundamental 3rd Harmonic

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

115 اعوجاج شکل موج 

3rd Harmonic Distortion
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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گیري مقدار واقعی      اندازه  RMS

 در این روش مقادیرRMSشوند  اجزا فرکانس پایه و هارمونیکها جمع می.

True RMS 
current I2RMS

True RMS 
current I2RMS

I2Fundametal
I2Fundametal I2 Harmonics

I2 Harmonics= +

farokhi rad



فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  

 

117

RMS

 اثر گرمایی مقدارRMS یک موج سینوسی برابر اثر گرمایی یک سطح ولتاژ DCاست .

 مقدار واقعیRMSگیري   معادل اثر گرمایی یک موج سینوسی تخریب شده را اندازه

.کند می
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روش فرکانس پایه    

نیک دوم و در این روش از تکنیک  پردازش سیگنال دیجیتال براي فیلتر کردن هارمو

.مانند باقی می) اولیه(باالتراستفاده شده واجزا فرکانس پایه 

عملکرد فیلتر بستگی زیادي به الگوریتم بکار رفته دارد.

جریان اندازه گیري شده تحت تأثیرهارمونیکها قرار ندارد.

باشد این روش بسیار پیشرفته و پیچیده می.
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ها وتکنولوژي آنها    رله

     روش تشخیص پیک

هاي نیومریک رله

   روشRMS واقعی 

هاي  آنالوگ رله

هاي دیجیتال رله

    روش فرکانس پایه

هاي نیومریک رله
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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فرخی راد:  مدرس –دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت  
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138 حفاظت یک بانک بزرگ از ترانسفورماتورهاي 

قدرت  
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