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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
بنابراين وسايل حفاظتي جديد هم پيچيدده بدوده و    ،، حفاظت از اين سيستم از اهميت و پيچيدگي خاصي برخوردار شده استبرقبا رشد روزافزون شبكه 

ند بايستي تصميم گيري درست و منطقي از خود نشدان  نياز به توجه بيشتري دارند. به دليل اينكه رله هاي حفاظتي در مقابل شرايطي كه سيستم ايجاد مي ك

 .بدهند و براي باال بردن قابليت اطمينان استفاده از آنها در شبكه عملكردشان مورد ارزيابي قرار مي گيرد

حفداظتي در نردر   هداي  هداي سيسدتم  بايست تمامي جنبهباشد. در اين تست ميتست منسجم و فشرده جزء موارد مهم يك سيستم حفاظتي و يا رله مي

( عمدده  Type testها نوعي تجهيدزا  حفداظتي    معموالً در آزمايش ها بازسازي و آزمايش گردد.قرارگرفته و تا حد امكان شرايط محيطي و عملكردي رله

مزبدور در حودور   شدماي حفداظتي   ها در چرخه حفداظتي  پس از قرار گرفتن رلهكه  گيرند، ولي كماكان ضروري استها مورد آزمايش قرار ميپارامترهاي رله

 .حفاظتي مورد تست و آزمايش قرار گيرد تجهيزا 

هداي  ها است. بددين منردور الزا اسدت رلده    هاي حفاظتي( ارزيابي عملي آنهاي مهم در ارزيابي محصوال  حفاظتي توليد شده  بويژه رلهيكي از بخش

قرار گيرند و نتايج عملكرد آن در مواجه با خطاهاي بوقوع پيوسته ارزيابي گدردد و از ايدن   حفاظتي مورد آزمايش براي مدتي از پيش تعيين شده در يك پست 

 طريق ميزان قابليت اطمينان رله مورد بررسي و نيز خطاهاي احتمالي در پروسه طراحي و ساخت آن مشخص گردد.

ه طدور  هدف اصلي اين پروژه را مي توان افزايش قابليت اطمينان استفاده از رله هاي ساخت داخل بر شمرد. از آنجايي كه تسدت عمليداتي رلده هندوز بد     

زان و نوع قانونمند اجرا نشده است گاا نخست پروژه شناسايي و از بين بردن چالش هاي پيش روي اين موضوع است.  همچنين از آنجايي كه نوع پست و مي

حدوه ي  خطاهاي رخداده در هر پست متفاو  است گاا بعدي تعيين پست هاي خاص براي انجاا تست ها مد نرر و در انتها نيز ارائده دسدتورالعمل مددون ن   

 تست رله هاي مختلف خواهد بود.
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