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منظور ارزیابی  های حفاظتی شبکه در شرایط خطا به ساز عملکرد رله شبیه
 تنظیم هماهنگ آنها

 :خالصه پروژه

شده در   ، تهيه “منظور ارزيابي تنظيم هماهنگ آنها     شبيه ساز عملكرد رله ها در شرايط خطا به        ”نـرم افـزار كاربـردي       

، ابـزار بسـيار مناسبي براي بررسي هماهنگي حفاظتي در شبكه و براي بكارگيري در واحدهاي                 پژوهشـكده بـرق   

 .هاي برق و ساير واحدهاي ذيربط مي باشد حفاظت و رلياژ شركت

زياد، عملكرد سه دسته رله جريان   براي شبكه و رله هاي موجود آن،         شده با مدلسازي هاي انجام   ايـن نـرم افزار،      در  

عملكرد و   و يا عدم  (ديسـتانس در شـبكه از ابـتداي شـروع خطـا در سيسـتم تـا پاك شدن آن                     اتصـال زمـين و      

 .مورد شبيه سازي قرار مي گيرد) ماندن خطا باقي

همراه نوع و امپدانس     در ايـن نـرم افـزار كاربـر مي تواند سناريوي اعمال خطا در شبكه شامل محل اعمال خطا به                    

م بروز خطا، تركيب رله هاي موردنظر جهت ارزيابي هماهنگي و عملكرد            خطـا، شكل شبكه و نحوه مانور در هنگا        

پس از آن شبيه سازي آغاز و نتيجه        . عملكرد كليد درصورت دريافت فرمان قطع را تعيين نمايد         درسـت و يـا عـدم      

ه دو  اين نتايج ب  . سـازي در هر مرحله شامل عملكرد رله ها و يا كليدهاي شبكه نمايش داده مي شود                 زمانـي شـبيه   

 نمايش گرافيكي نتايج و بهره گيري از رنگ براي نشان دادن     .شـكل نـتايج متنـي و گرافيكي قابل دسترسي است          

منظور تحليل سريع نتايج     حـاالت مختلف رله و كليد وابسته به آن، ديد بسيار مناسبي را براي مهندس حفاظت به                

 .ايجاد مي كند
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ياني به مهندس حفاظت در زمينه بررسي وضعيت هماهنگي تجهيزات حفاظتي           كاربـردي حاضر كمك شا     
 :كار برده شود اين نرم افزار مي تواند در دو شاخه كلي زير به. در شبكه خواهد نمود

 به تنظيمات موجود تجهيزات حفاظتي  بررسي وضعيت فعلي شبكه باتوجه-

و ) تغييرات بارگذاري و يا شكل شبكه     (شبكه   بررسـي طـرحهاي توسـعه آتي و يا تغييرات ايجادشده در              -
 ازنظر هماهنگي حفاظتي تجهيزات و تغييرات موردنياز احتمالي در تنظيمات آنها

همچنين از آنجا كه اين نرم افزار بر پايه نرم افزار سبا توسعه يافته و از واسط كاربري نرم افزار سبا براي آن                        
 .و ساده خواهد بوداستفاده شده است، بكارگيري آن بسيار سهل 

 :ندات پروژهتمس

ها در شرايط خطا     ساز عملكرد رله   افزار شبيه  راهنماي استفاده از نرم   ”گروه پژوهشي مطالعات سيستم؛ گزارش       -
 .١٣٨٢؛ پژوهشكده برق؛ پژوهشگاه نيرو؛ “منظور ارزيابي تنظيم هماهنگ آنها به

 


