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 ها و تعیین نحوه پشتیبانیهای عملیاتی رلهتدوین مقررات برای انجام تست :پروژه عنوان

 های حفاظتیتوسعه فناوری رله عنوان طرح:

 های برقمركز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبكه مجری:

 ماه 9  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه

 هدف اصلی
وده و نياز به توجه با رشد روزافزون شبكه برق، حفاظت از اين سيستم از اهميت و پيچيدگي خاصي برخوردار شده است، بنابراين وسايل حفاظتي جديد هم پيچيده ب

شرايطي كه سيستم ايجاد مي كند بايستي تصميم گيري درست و منطقي از خود نشان بدهند و برراي براب برردن     بيشتري دارند. به دليل اينكه رله هاي حفاظتي در مقابل

 قابليت اطمينان استفاده از آنها در شبكه عملكردشان مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

هاي حفاظتي در نظر قرارگرفته و ترا  هاي سيستمت تمامي جنبهبايسباشد. در اين تست ميتست منسجم و فشرده جزء موارد مهم يك سيستم حفاظتي و يا رله مي

ها مورد آزمايش پارامترهاي رله ده( عمType testنوعي تجهيزات حفاظتي ) هايشها بازسازي و آزمايش گردد. معموبً در آزماحد امكان شرايط محيطي و عملكردي رله

 ها در چرخه حفاظتي شماي حفاظتي مزبور در حضور تجهيزات حفاظتي مورد تست و آزمايش قرار گيرد.رفتن رلهگيرند، ولي كماكان ضروري است كه پس از قرار گقرار مي

مورد  يحفاظت يهامنظور بزم است رله ينها است. بدآن يعمل يابي( ارزيحفاظت يهارله يژهشده )بو يدتول يمحصوبت حفاظت يابيمهم در ارز يهااز بخش يكي

 ينران اطم يتقابل يزانم يقطر ينو از ا رددگ يابيارز يوستهبوقوع پ يعملكرد آن در مواجه با خطاها يجو نتا يرندپست قرار گ يكشده در  يينتع يشاز پ يمدت يبرا يشآزما

 و ساخت آن مشخص گردد. يدر پروسه طراح ياحتمال يخطاها يزو ن يرله مورد بررس

رله هنوز به طور قانونمند اجرا نشده است  ياتيكه تست عمل ييساخت داخل بر شمرد. از آنجا ياستفاده از رله ها يناناطم يتقابل يشتوان افزا يپروژه را م ينا ياصل هدف
رخداده در هر پست متفاوت  يزان و نوع خطاهايكه نوع پست و م يياز آنجا ينموضوع است.  همچن ينا يرو يشپ يبردن چالش ها ينو از ب ييگام نخست پروژه شناسا

 مختلف خواهد بود. يتست رله ها يارائه دستورالعمل مدون نحوه  يزانجام تست ها مد نظر و در انتها ن يخاص برا يپست ها يينتع يم بعداست گا

 مراحل اجرایی

 مطالعه و بررسي روش هاي انجام تست عملياتي .1

 بررسي روش هاي تست عملياتي در ساير كشورها  -1-1

 مشخص كردن چالش هاي علمي و عملي پيش رو -1-2

 بررسي نحوه نصب و مكان نصب رله در شبكه واقعي به منظور تست -1-3

 ارائه دستورالعمل تست عملياتي .2

 هاي موجودارائه دستور العمل به منظور برطرف كردن چالش -2-1

 هابررسي و تعيين پست هاي بهينه و اواويت بندي انها براي نصب رله -2-2

 هاي استفاده زههاي مختلف به تفكيك حوي نصب و مكان نصب رلهتعيين نحوه -2-3

 ي ارزيابي نتايج تست براي هر رله خاص تعيين مدت زمان تست و نحوه -2-4

 هاي ساخت داخلآور و ايجاد يك مرجع ناظر به منظور انجام تست عملياتي رلهتدوين طرح الزام -2-5

 
 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
 هاي رلهشده محتوي دستورالعمل جامع  تست عملياتگزارش تدوين

 مهترين دستاوردهاي اين پروژه عبارتند از:
 هاي ساخت داخل كه تست عملياتي را گذرانده باشندافزايش اطمينان به رله -1

 هااز بين بردن چالش هاي احتمالي در تست عملياتي رله -2

 دسته بندي شدن پست ها از نطر تعداد و نوع حوادث -3

 ي خاصنتايج تست عملياتي براي هر رله گزارش مدون حاوي نحوه انجام، زمان و ارزيابي -4

 


