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 رله نصب و راه اندازی  -1

 تغذیه رله   -1-1

های  را به ترمینال )یا منفی و مثبت(  تغذیه  و منفی منبع  سرهای مثبت    ،برای روشن کردن رله ابتدا  

  ولت(  AC  :130-48و محدوده ولتاژ    ولت    DC   :150-48)محدوده ولتاژکنیم.  پشت رله وصل می   34و    33

LV Side HV Side 

 های پشت رله ترمینال. 1ل شک

Input 7 + 57 58 Input 6 + 

Input 7 – 59 60 Input 6 – 

 61 62 
 

 

 

 
63 64  

 65 66  

 67 68 
 

 

Current input 

IA (5A) 
69 70 

Current input 

IA (5A) 

Current input 

IB (5A) 
71 72 

Current input 

IB (5A) 

Current input 

IC(5A) 
73 74 

Current input 

IC(5A) 

Current input 

Ie (5A) 
75 76 

Current input 

Ie (5A) 

Current input 

IA (1A) 
77 78 

Current input 

IA (1A) 

Current input 

IB (1A) 
79 80 

Current input 

IB (1A) 

Current input 

IC(1A) 
81 82 

Current input 

IC(1A) 

Current input 

Ie (1A) 
83 84 

Current input 

Ie (1A) 
 

Output 5 1 2 
Common 

output 1 

Common 

output 5 
3 4 

Output 1 

(NC) 

Output 6 5 6 
Output1 

(NO) 

Common 

output 6 
7 8 

Common 

output 2 

Common 

output 7 
9 10 

Output 2 

(NC) 

Output 7 11 12 
Output 2 

(NO) 

Common 

output 8 
13 14 Output 3 

Output 8 15 16 
Common 

output 3 

Input 3 + 17 18 Output 4 

Input 3 – 19 20 
Common 

output 4 

Input 4 + 21 22 Input 1 + 

Input 4 – 23 24 Input 1 – 

Input 5 + 

 
25 26 Input 2 + 

Input 5 – 

 
27 28 Input 2 – 

 

Case earth 

connection 
29 30 

Terminal 

RS485 

RS485 - 31 32 RS485+ 

Vaux + 33 34 Vaux – 

Relay failed 35 36 
Common 

"Watchdog" 

Relay 

healthy 
37 38  

 39 40  

Current 

input IA (5A) 
41 42 

Current input 

IA (5A) 

Current 

input IB (5A) 
43 44 

Current input 

IB (5A) 

    

Current 

input IC(5A) 
45 46 

Current input 

IC(5A) 

Current 

input Ie (5A) 
47 48 

Current input 

Ie (5A) 

Current input 

IA (1A) 
49 50 

Current input 

IA (1A) 

Current 

input IB (1A) 
51 52 

Current input 

IB (1A) 

Current 

input IC(1A) 
53 54 

Current input 

IC(1A) 

Current 

input Ie (1A) 
55 56 

Current input 

Ie(1A) 
 

 های پشت رله ترمینال. 1 جدول
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 اتصال ترانسفورمرهای جریان به پشت رله -1-2

با توجه   باشد.می A5و  A1های جریان رله دارای ورودی شود، مشاهده می  1همان طور که در جدول 

ها را به    CT(، می بایست کاربر به درستی ثانویه  CTترانسفورماتورهای جریان ) سمت ثانویه  نامی  به جریان  

ترانسفورمر،   HVنصب شده در سمت    CTاگر    ،وصل کند. به طور مثال  رله پشت    شان در های متناظرترمینال 

کاربر می بایست    ، (  A1در این جا  )   CT  ثانویه   با توجه به جریان نامی  آمپر بود  200:    1دارای نسبت تبدیل  

سمت    56تا    49های  ترمینال از   اگر    HVدر  مشابه  طور  به  کند.  سمت    CTاستفاده  در  شده    LVنصب 

  LVدر سمت    84تا    77های  از ترمینال آمپر بود کاربر می بایست    1000:    1ترانسفورمر، دارای نسبت تبدیل  

و   YnD ی با سربندی های نصب شده در دو سمت ترانسفورمر  CT ، 2در شکل  به طور مثال . شوداستفاده می 

 مشاهده کرد.    نحوه اتصال آن ها به ترمینال های پشت رله را می توان

HV SideLV Side

49

51

53

54

52

50

5655

SHARIF LAPCO HF 6208

HF6028 Connection to a YnD Transformer

IA,HV

IY,HV

IB,HV

IC,HV

IA,LV

IB,LV

IC,LV

81

82

79

80

77

78

Note: The Terminal Numbers are for In=1A 

 
 A1 های جریان به ازای جریان نامی . سربندی ورودی2 شکل

های از ترمینال می بایست    ، باشد   A5برابر    CT  ( خروجینامی سمت ثانویه )اگر جریان  به طور مشابه  

سمت    های   CTبرای    78تا    69های  و از ترمینال ترانسفورمر    HVسمت  های    CTپشت رله برای  در    48تا    41

LV آورده شده است: 3که نحوه اتصال آن در شکل    ترانسفورمر استفاده کرد 
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 A5های جریان به ازای جریان نامی . سربندی ورودی3 شکل

 ه رایانهرله باتصال    -1-3

جهت تنظیم ستینگ رله و یا مشاهده رخدادها و جریان های ثبت شده خطا درون رله می بایست از  

را بر روی رایانه نصب کرد. آخرین نسخه این نرم    نرم افزاراین رو می بایست این  نرم افزار سارا استفاده کرد. از  

شامل آخرین   CDرله یک نسخه  افزار بر روی سایت شرکت همیان فن قابل دانلود می باشد. همچنین همراه

که در جلوی    RS232پینه    9می توان از پورت  نسخه نرم افزار موجود است. برای ارتباط رله به رایانه نیز  

- 30-29در ترمینال های پشت رله با شماره های    RS485از طریق پورت یا    (4)شکل   دستگاه موجود است

ل نداشته باشد می بایست از کابل ارتباطی که دارای مبدل  استفاده کرد. اگر رایانه شخصی پورت سریا  31-32

است استفاده کرد. همراه این کابل ها نیز درایو مربوطه نیز وجود دارد که می بایست این    USBسریال به  

 درایور نیز در رایانه نصب شود.  

افزار یک پروژه  نرم این در برای اتصال رله به آن می بایست  ،پس از نصب نرم افزار سارا بر روی یارانه

  Connect to Deviceگزینه    Fileدر منوی  بق شکل زیر  مطا. برای ایجاد پروژه جدید باید  کردجدید ایجاد  

پورتی که امکان اتصال دارد را    Serial Portو در پنجره ایجاد شده مطابق شکل زیر در قسمت    شود انتخاب  

آدرس رله به درستی    Slave IDد که دربخش  باید دقت کر .کردکلیک    OKو سپس بر روی    شدهانتخاب  

توان چندین رله را با آدرس های  بگیرد. با این کار می  255تا    1انتخاب شده باشد. آدرس رله می تواند مقدار  

 ”AAAA“ختلف با استفاده از یک رایانه تنظیم کرد. پسورد موجود در رله نیز که به صورت دیفالت برابر  م

   است را نیز می بایست به درستی در این بخش وارد کرد. در غیر این صورت ارتباط با رله مقدور نخواهد بود. 
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 RS232رله و پورت  .4 شکل

 

 

   

 

 

         

را  HF6X08شود که باید رله ایجاد می  6درصورتی که اتصال به سریال برقرار باشد، پنجره شکل 

 . کردانتخاب 

 افزار سارا . تنظیمات اتصال رله به نرم5شکل 
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 افزارانتخاب نوع رله متصل به نرم .6شکل 

کلیک    OKو بر روی    کردهیک نام جدید برای پروژه وارد    بایست، می7شکل  در پنجره باز شده در  

 . کرد

 
 ایجاد پروژه جدید  .7 شکل

  رایانه (  USB – RS485مبدل )کمک  و سپس با    نمودهابتدا رله را روشن    اتصال با پورت پشتبرای  

   شود.میبه رله متصل 

 تغییر تنظیمات رله -1-4 

و انتخاب    settingراست کلیک بر روی گزینه  فشردن  بتدا در منوی سمت چپ با  ا  8مطابق شکل   

Extract setting شودمی خوانده  تنظیمات رله فرا  . 

 
 settingکردن  Extract .8شکل 
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آورده شده    9همانطور که در شکل د.  توان مقادیر آن را تغییر دادوبار کلیک کردن بر هر فیلد، می   با

،  شودتنظیمات مورد نظر به رنگ نارنجی نشان داده می   OKبعد از تغییر هر مقدار و کلیک بر روی دکمه  است،  

اگر در تنظیماتی مقدار اشتباهی وارد شود یا خارج از محدوده تابع    زمانی که اطالعات به رله ارسال شود.   تا

 شود. مورد نظر باشد یا مقداری برای آن وارد نشده باشد عالمت هشدار در کنار آن تنظیم ظاهر می 

 
 تغییر داده شده   Setting .9شکل 

الزم  ، روی هر کدام از شاخه ها، زیرشاخه ها و یا فیلدهایی که  رلهها بر روی  داده  برای ذخیره کردن

 :، منوی باز شده دارای فیلدهای زیر استکردتغییرات آن در دستگاه ذخیره شود، راست کلید  است

• :Send all data to device    تغییر    ها بدون توجه به اینکههای زیرشاخهداده با انتخاب این گزینه تمام

 .شوند اند یا نه به دستگاه ارسال می کرده 

•  :Send modified data to device اند های زیرشاخه ها که تغییرکرده با انتخاب این گزینه فقط داده

 .شوند به دستگاه ارسال می 

•  :Extract setting from deviceاز دستگاه خوانده شودها مقادیر تمام زیر شاخه. 

•  :Copy در صورتی که قبال گزینه ها در حافظه ذخیره شودتمام مقادیر زیرشاخه( .copy   را استفاده

   هم وجود دارد.( pasteکرده باشیم گزینه 
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 ها  LEDتنظیمات خروجی ها، ورودی ها و   -2

  parameters   2)operation(1وجود دارد:    بخش در پنجره باز شده سه    settingپس از بازکردن منوی  

3)Fault Records .  بخشParameters شود که  خود شامل چندین زیربخش است و شامل تنظیمات رله می

در نرم افزار سارا صرفا   Fault Recordsو   operationهایبخشاما سارا قابل تغییر هستند. رم افزار از طریق ن

وضعیت    Operationدر بخش  اضافه شده اند.  در این نسخه از رله    LCDهای موجود بر روی  معرفی بخش  جهت

گزارش مختصری از    Fault Recordsدر بخش  و شوند  نمایش داده می  LCDبر روی    ها  خروجی ها و ورودی 

 فاز خطا و مقدار جریان خطا قابل مشاهده است.  شامل نوع خطا،خطای آخر  25

نام های  دارای سه زیر بخش  زیر    10  کلمطابق ش   Parametersبخش    .Device ID  ،Configبه 

Setting    وFunction Setting    است که در ادامه این راهنما به توضیحات مورد نیاز در مورد هر زیر بخش

 شود.  پرداخته می

 
 Paremeters های . زیربخش 10شکل 

  (Device ID)  مشخصات رله   -2-1

زیربخش   شکل    Parameters  ،Device IDاولین  در  که  طور  همان  که  شامل   ،بینید می  11است 

(، آخرین نسخه نرم افزاری که روی رله بارگذاری شده  Device Typeاطالعات رله دیفرانسیل اعم از نوع رله )

(Software Version( و آدرس رله )Device Address( یا )Slave ID  .است ) 

 
 Device ID تنظیمات .11شکل 

 (Config. Setting) ظیمات پیکره بندیتن -2-2

های به پیکره بندی و اختصاص سیگنالباشد که  می   Parameters  ،Config. settingبخش دوم  زیر

ها اختصاص دارد. در ادامه به تشریح این زیر بخش ها پرداخته   LEDها و های خروجی، ورودیمناسب به رله

 شود. می

 



8 

 

   (Outputsهای خروجی )تنظیم رله -2-2-1

های آن در جدول  باشد که ترمینال موجود می خروجی  رله    8تنظیمات مربوط به    outputs  زیربخش در  

های تریپ هستند دارای کنتاکت  که مربوط به رله    2و    1های  خروجی   .اند   به رنگ طوسی مشخص شده  1

  .دارند    NOها فقط کنتاکتولی بقیه خروجی   هستند NC  (normally close  )و  NO   (normally open )های

فعال شدن  سیگنالی اختصاص داده می شود که با    ، به هر رله خروجی  .Relay Assignm  زیربخش در  

  شود.خروجی اتصال برقرار می   آن  commonو    NOبین ترمینال  به عبارتی  شود و  می   1خروجی مورد نظر    ،آن

  8هر  به    12برای مثال در شکل  با یکدیگر اتصال کوتاه هستند.    Commonو    NCدر حالت عادی کنتاکت  

هر  توابع حفاظتی،    هر کدام از  دادن  عمل کردن اند و با  شده   اختصاص داده   Main:Gen.Trip  سیگنالخروجی  

 . شودمشخص می  مد عملکرد مربوط به هر خروجی ،Op.Mode outputدر قسمت  شوند.خروجی فعال می  8

شده    اختصاص دادهباشد یعنی پس از آنکه تابع    unlatchیا    latchه خروجی  این تنظیم مشخص می کند ک

 شود.  0بماند یا  یک خروجی  ،غیرفعال شد 

 
 افزار سارا در نرم Outputs . تنظیمات12شکل 

   (Inputsتنظیم ورودی ها ) -2-2-2

  1های آن در جدول  باشد که ترمینالرله موجود می   ورودی  7تنظیمات مربوط به    inputsدر قسمت  

  DCو    ACشود به ازای ولتاژ  . محدوده ولتاژی که ورودی دیجیتال فعال می شده است  آورده  صورتیو به رنگ  

 ولت.  48- 220  برابر است با

با    اختصاص داده می شود کههر ورودی  سیگنالی به  در شکل زیر،    .Inputs Assignmدر قسمت   

  1ورودی   13برای مثال در شکل   ، آن سیگنال فعال می شود.اتصال ولتاژ به ورودی و فعال شدن آن ورودی

 Op.Modeکند. در قسمت  می   blockرا  اضافه جریان زمان ثابت  با فعال شدنشان عملکردی از    4و    3و    2و  

تابع  یعنی    است،  active lowیا    active high  ورودیشود که  ی، مشخص می ورودمربوط به هر  مد عملکرد  

 بدون ولتاژ فعال باشد و با اتصال ولتاژ غیر فعال شود. به صورت برعکس فعال شود یا ورودی با اتصال ولتاژ 
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 افزار سارا در نرم Inputs. تنظیمات 13شکل 

 ها LED تنظیم  -2-2-3

  LED1.  دارد  LED  هشت  LAPCO HF6208دیفرانسیل    رله بینید  می  14همانطور که در شکل  

  باشد. می   Powerمربوط به   LED4و    Warningمربوط به    Alarm  ،LED3مربوط به    Trip  ،LED2مربوط به  

 شود.  ها نیز پرداخته می  LEDقابل برنامه ریزی نیز وجود دارد که در ادامه به تشریح و معرفی این    LED  چهار

• LED1    توان به آن سیگنالی اختصاص داد. از آن  میقابل برنامه ریزی است یعنی  قرمز رنگ است و

اختصاص    کار می کند، در صورت فعال شدن سیگنال Latchتنها در مد عملکرد    LEDاین  جایی که  

حتی پس از غیر فعال شدن این سیگنال، همچنان روشن باقی  روشن می شود و    LEDاین  ،  داده شده

البته به شرطی که سیگنال اختصاصی ان  )( پاک می شود  Clear)   Cدکمه    تنها با فشردنماند و  می

 .   (نیز غیر فعال شده باشد 

 
 موجود بر روی رله  هایLED. 14شکل 
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• LED2    مخصوصALARM    زرد رنگ است. این  وLED    قابل برنامه ریزی نیست. در صورت فعال

به صورت چشمک    LEDاین    LCDروی    ALARM( و نمایش پیام  tripشدن رله های خروجی )وقوع  

( نوع خطا را می تواند مشاهده  READ)  Rزن روشن می شود. در این صورت کاربر با فشردن دکمه  

چشمک زن نیست. در این حالت  دیگر    به صورت روشن کامل در می آید و  LED2کند. در این حالت  

LED2    با زدن دکمه( آماده پاک شدن است. اگر کلیه خطاهای موجود پاک شوندClear  این )LED  

 شود. تواند خاموش بمی نیز 

• LED3    مخصوصWARNING    و قابل برنامه ریزی نیست. در زمانی که از طریق  است  قرمز رنگ  و

این   رله تغییر کند،  در  تنظیمی  ریخته می شود و  رله  بر روی  ای  داده  روشن   LEDپورت سریال 

شود و نشان دهنده این است که در این زمان رله بالک شده و توابع حفاظتی عمل نمی کنند. پس  می

اگر تنظیم نادرستی درون رله    اماخاموش می شود.    LEDن  از پایان انتقال داده به صورت اتوماتیک ای

  مال روشن مانده و رله بالک می شود تا تنظیم اشتباه تصحیح شده و درون رله کا LEDقرار گیرد این 

فعال    هایبرای حفاظت  CTتواند ناشی از انتخاب سایز نامناسب  ریخته شود. این تنظیم اشتباه می 

که    ؛باشد   REF2و    REF1  دیفرانسیل،  این  با  یا  ترانسفورمر  برداری  گروه  هاانتخاب  ی  سربندی 

 در تناقض باشند.    ترانسفورمر

• LED4    مخصوصPOWER    و سبز رنگ است. اینLED    نیز قابل برنامه ریزی نیست. در حالت سالمت

روشن شده و مادامی که رله در سالمت و صحت است    LEDو منبع تغذیه، این    powerبوردهای  

 روشن باقی می ماند.  

• LED 5-6-7-8    به مانندLED1    و می توان سیگنالی به آن ها اختصاص داد.    هستند قابل برنامه ریزی

شود  ها میLEDکه به هر رنگ از هر کدام از  دارای دو رنگ سبز و قرمز هستند    LED1اما برخالف  

داد  سیگنالی اختصاص  دو حالت    . جداگانه  به  ها  آن  مد عملکرد  قابل    Unlatchو    Latchهمچنین 

اختصاص    Main:Gen.Trip  سیگنال  1قرمز رنگ شماره    LED  به   ای مثال در شکل زیرتنظیم است. بر

در  شود.  روشن می   LEDاین    ،رله  هر کدام از توابع حفاظتی  دادن   Tripبا    ؛ در نتیجهشده است  داده 

  شود که آن و تعیین میشود  مشخص می   LEDمربوط به هر  نیز مد عملکرد    Op.Mode LEDقسمت  

latch    یاunlatch    باشد یعنی پس از آنکه تابعassign    شده غیرفعال شدLED  خاموش بماند یا    روشن  

 شود.

 دهد.  ها که در باال توضیح داده شده اند را نشان می  LEDتنظیمات  15در شکل   
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 افزار سارا در نرم LED تنظیمات. 15شکل 
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 ها CTترانسفورمر و رله، تنظیمات کلی  -3

  ه مشاهد   16همان طور که در شکل  است که    Parameters  ،Function Settingآخرین زیر بخش  

         Global  2)  General Function  3 )  Protection G1  4 )  Protection G2(  1  هایبخش زیرشود شامل  می

5)  Protection G3  6)  Protection G4  در این فصل به دو زیر بخش    شود.میGlobal  و  General Function 

 .ها است CTشود که شامل تنظیمات کلی رله، ترانسفورمر و پرداخته می

 
 افزار سارا در نرم Function Setting های تنظیمات بخش .16شکل 

 Global تنظیمات  3-1

  Main   ،FT_RCهای  شود شامل زیر بخشمشاهده می   17همان طور که در شکل     Globalبخشزیر 

 شوند: شود که در ادامه شرح داده میمی  PSSو

 
 افزار سارا در نرم Function Setting /Global مات یتنظ یها. بخش17شکل 

3-1-1-MAIN   

  چهاربه  تنظیمات مربوط  نشان داده شده است شامل    18همان طور که در شکل    MAIN  بخش زیر

Trip Command .مختلف است  

  Command  Tripکردن تریپ توابع حفاظتی مختلف یک    orتوان از  می  Assig.trip cmd  تنظیم در   •

 . دلخواه ایجاد کرد

  تعیین  ها Trip Command بودن  unlatchیا    latchمد عملکرد یا به عبارتی    ،Latch trip cmd  تنظیمدر   •

 .شودمی 

را نیز    Min.dur.Tripمی توان برای آن تنظیم    تنظیم شده باشند،  latchدر حالت    trip cmdاگر هر   •

متناظر    trip cmdاین است که در صورت فعال شدن    Min.dur.Tripو    latchمقدار دهی کرد. هدف از  

فعال باقی بماند. به عبارت دیگر بعد از    Min.dur.Tripبرای مدت     trip cmd، اینحتی برای یک لحظه

 شود.نگه داشته می  تریپخطای تشخیص داده شده نیز به اندازه این زمان   رفع 
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فعال باشد عمال    Min.dur.Tripبرای مدتی بیش تر از    trip cmdخود    م به ذکر است که اگر زال 

 کاری نمی کند.    Min.dur.Tripدیگر 

 
 افزار سارا در نرم Global/ Main تنظیمات .18شکل 

3-1-2- FT_RC (Fault Recording) 

طور که  همان  تنظیمشوند. اولین  تنظیمات مورد نیاز برای ثبت خطا تعیین می  ،FT_RC  بخشدر زیر

کند که به ازای آن  را مشخص می  سیگنالی که  نام دارد   Rec.Trigger Assign  شود مشاهده می  19در شکل 

قابل مشاهده  ثبت    Disturbance Recordsدر قسمت    رکورد آخر   5  )   شود آغاز می  ثبت جریان های خطا

-post  تنظیم کند. در  شود را مشخص میمیزان زمانی که قبل از خطا ثبت می   pre-fault time  تنظیم   .(هستند 

fault time    تنظیمد و  شوخطا تعیین می   پس از زمان ثبت  Max.Record time    را بیشترین زمان ثبت خطا  

 د.کنتعیین می 

 
 افزار سارا در نرم  Global/ FT_RC . تنظیمات19 شکل

3-1-3- PSS 

گروه تنظیمات حفاظتی، گروه    4از میان    PSSدر قسمت  شود  مشاهده می  19طور که در شکل  همان

فعال    active setting 1( تعیین می شود. به صورت پیش فرض  active groupحفاظتی که در رله فعال است )

 است. 

 
 افزار سارا در نرم  Global/ PSS . تنظیمات20 شکل

3-2- General function 

دارای توابع حفاظتی زیر    SHARIF LAPCO HF6208رله مالتی فانکشنال حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر  

 است: 

 (،DIFF) حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر به عنوان حفاظت اصلی 
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 (، REF1,REF2حفاظت خطای زمین محدود شده در سمت اولیه و ثانویه ) 

 (،IDMT1, IDMT2اولیه و ثانویه )حفاظت حفاظت اضافه جریان زمان معکوس در سمت  

 (DTOC1, DTOC2حفاظت اضافه جریان زمان ثابت در سمت اولیه و ثانویه )  

اطالعات کلی ترانسفورمر    General functionدر بخش    شود مشاهده می  21طور که در شکلهمان

بخش    توسط   (active setting 1-2-3-4فعال بودن توابع حفاظتی در کلیه گروه تنظیمات )و    MAIN  ( 1در  

تعیین می شود      DIFF  3 )  REF1  4  )REF2  5  )DTOC1  6  ) DTOC2  7  )IDMT1  8  )IDMT2(  2های  

 زییات آن در زیر شرح داده می شود. که ج

 
 افزار سارا در نرم Function Setting /General Function ماتیتنظ یها. بخش21شکل                     

3-2-1-MAIN   

ترانسفورمر تعیین می  شود،  مشاهده می  22همان طور که در شکل  بخش  در این   تنظیمات کلی 

 شوند. 

 
 افزار سارا در نرم General Function/ Main . تنظیمات22 شکل
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تنظیم    است.  Protection Enabled  تنظیم اولین   • بودن  این  توابع  فعال  را مشخص  کلیه  حفاظتی 

در حالت کارکرد عادی رله و جهت حفاظت از ترانسفورمر این تنظیم همواره باید فعال باشد   .کند می 

(Yes = On .) 

که    Test mode USERتنظیم   • حالت  است  از  توان  می  رله  تست  حالت   Contacts Blockedدر 

مربوطه ثبت می شود    eventو    استفاده کرد. در این حالت کلیه توابع حفاظتی عملکرد خواهند داشت

اما همان طور که از اسم این حالت مشخص است به رله های خروجی فرمان تغییر داده نمی شود.  

  Disabledاین تنظیم همواره باید در حالت    ، در حالت کارکرد عادی و جهت حفاظت از ترانسفورمر

  Tripو    Alarmشوند )ها فعال نمیخروجی توابع حفاظتی  دادن    Tripبا فعال بودن آن با وجود  باشد.  

 شود.( داده می 

 شود. تعیین می  Nominal Freqفرکانس در  •

)  در حالت عادی عملکرد    شود.می   تعیین  phase sequenceدر    ورودی   جریان   فازهای توالی  ترتیب و   •

  باشد.  A_B_Cاین تنظیم باید بر روی ( به صورت پیش فرض  و

 Winding Conn.a  تنظیمات  اولیه و ثانویه به ترتیب در   ( در سمت   Dو  Yترانسفورمر )  سربندی •

 شود. مشخص می    Winding Conn.bو

• Inom CT  :  بر روی    نصب شده  ترانسفورمرهای جریان   اولیه  نامی  جریان   معرفی   برای  ها پارامتراین  از

  مشابه ترانسفورمر )یا به طور     aسمتدر    (Inom CT Y pri,a)  نول بر روی  یا  (  Inom CT pri,a)فازها  

 شود.استفاده می ( bدر سمت 

• Inom device  :ترانسفورمرهای جریان   ثانویهنامی    جریان معرفیاین پارامتر برای    ، ازبه طور مشابه  

   aدر سمت ( Inom device Y pri,aبر روی نول )یا ( Inom device pri,aنصب شده بر روی فازها )

 آمپر باشند. 5یا  1توانند  این جریان ها می  شود.استفاده می ( b)یا به طور متناظر در سمت رله 

 )به سمت رله(    دشود که به صورت استاندارنصب شده مشخص می   CTجهت    CT Ph.Dir  در تنظیم  •

(Standard )داست یا در خالف جهت استاندار (Opposite ).نصب شده است   

در حفاظت های اضافه جریان باقی مانده که در  که    شود میمشخص      Evaluation IN  تنظیم   در •

جریانی است که به صورت مستقیم توسط    ،باقی ماندهجریان  ادامه توضیح داده خواهند شد، منظور از  

CT    روی جریان نوترال به زمین ترانسفورمرنصب شده بر،   ( اندازه گیری شده استMeasured یا )

( دست آمده  calculatedور جریانی است که از محاسبه مجموع جریان های سه فاز به )این که منظ

 است. 

  DIFFتنظیمات کلی -3-2-2

حفاظت دیفرانسیل    ابتدا فعال بودن ،  DIFF  بخش زیردر  مشاهده می شود    23همان طور که در شکل  

تنظیم    ترانسفورمر می   General Enableبا  فعا  شودتعیین  بودن  )برای  حفاظتیل  تابع  در    ،هر    بخش هم 
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General Function    در تابع حفاظتی  باید    Protection groupو هم  باشد(آن  از آن  فعال  بعد  تنظیم  در    و 

Reference Power  ترانسفورماتور    ظرفیت(MVA  )می نامی  شود.  تعیین  ولتاژ  به  توجه  با  و  کار  این  با 

نامی   جریان  و  قدرت  اتوماتیک،  CTترانسفورمر  به صورت  افزار  نرم  و    نامیجریان    ها، خود  ترانسفورماتور 

matching factor   مقدار    کند.مشخص می تراسفورمر محاسبه و  اولیه و ثانویه    سمت  را برایmatching factor 

از تقسیم جریان نامی ترانسفورمر جریان نصب شده در سمت اولیه ) یا ثانویه( بر جریان نامی ترانسفورمر  

به دست می  ثانویه(  یا   ( اولیه  اندازه جریان ها در دو سمت  قدرت در سمت  تطابق  برای  این مقدار  از  آید. 

 شود. ترانسفورمر استفاده می

باشد یعنی که انتخاب    16کوچکتر از نیم یا بزرگتر از    matching factorالزم به ذکر است که اگر این   

CT  جریان نشان داده شده  دهد بالک می شود و حفاظتی انجام نمی  ها درست نبوده و در این حالت رله .

 روشن می شود.  WARNINGمربوط به   LEDعلیرغم عبور جریان در این حالت برابر صفر است و 

 
 افزار سارا در نرم General Function/ DIFF ماتی. تنظ23 شکل

 

  REFتنظیمات کلی -3-2-3

د و تنظیمات  نباشمربوط به خطای حفاظت زمین سمت اولیه و ثانویه می   REF2و    REF1  بخش های

فعال    . به عبارتیباشد دیفرانسیل می  حفاظتهمانند    شودمشاهده می  24طور که در شکل  هماناین بخش هم  

 Reference)در قسمت    و قدرت نامی ترانسفورماتور   (General Enable)در قسمت    REFتابع حفاظتی    بودن 

Power)  کند.را مشخص می 
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 افزار سارا در نرم General Function/ REF ماتی. تنظ24 شکل

 

   DTOC تنظیمات کلی  -3-2-4

حفاظت اضافه جریان زمان  تنظیم  این دو بخش مربوط به    شودمشاهده می  25طور که در شکل  همان

هر  ( و اینکه  General Enableها فعال بودن تابع حفاظتی )در قسمت  شود که در آن ثابت در اولیه و ثانویه می 

 شود. ( هستند مشخص می Meas.input selاولیه یا ثانویه )در قسمت  حفاظت از جریان های سمت  مربوط  تابع  

 
 افزار سارا در نرم General Function/ IDMT و General Function/ DTOC ماتیتنظ. 25 شکل

 IDMT تنظیمات کلی  -3-2-5

شکل  همان در  که  می  26طور  زمان    شود مشاهده  جریان  اضافه  حفاظت  به  مربوط  بخش  دو  این 

( و اینکه  General Enableها فعال بودن تابع حفاظتی )در قسمت  شود که در آن معکوس در اولیه و ثانویه می 

 شود. ( هستند مشخص می Meas.input selاولیه یا ثانویه )در قسمت حفاظت از جریان های سمت  مربوط به
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 افزار سارا در نرم General Function/ IDMTو  General Function/ DTOC ماتی. تنظ26 شکل
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 تنظیمات توابع حفاظتی  -4

رله  در  موجود  حفاظتی  توابع  تنظیمات  به  فصل  این  پرداخته    در  ترانسفورمر  دیفرانسیل  حفاظت 

متفاوت موجود است که  چهار گروه تنظیم  شود،  مشاهده می  27همان طور که در شکل  شود. در این رله  می 

توان  هر لحظه از یکی از این گروه تنظیمات استفاده کرد و پیش از این تشریح شد که چگونه میتوان در  می

   گروه فعال را تعیین کرد.   

   
 افزار سارا در نرم General Function/ protection G1-4 ماتی. تنظ27 شکل

کامال مشابه یکدیگر هستند، در این جا     Protection G1-4با توجه به این که تنظیمات در چهار گروه تنظیم  

تنظیمات   به  کلیه  شود  مشاهده می  28  شود که همان طور که در شکلپرداخته می  Protection G1تنها 

به حفاظت های   مربوط  عنوان  تنظیمات جزیی  به  ترانسفورمر  اصلیدیفرانسیل  حفاظت    ،(DIFF) حفاظت 

حفاظت حفاظت اضافه جریان زمان معکوس  (،  REF1,REF2خطای زمین محدود شده در سمت اولیه و ثانویه )

( ثانویه  و  اولیه  سمت  ثانویه  و    (IDMT1, IDMT2در  و  اولیه  سمت  در  ثابت  زمان  جریان  اضافه  حفاظت 

(DTOC1, DTOC2)  شوند.ها شرح داده میادامه به صورت مجزا، این بخشدر گیرد. در این بخش انجام می 

 
 افزار سارا در نرم General Function/ protection G1 ماتیتنظ .28 شکل

4-1-  MAIN 

 Vnom prim,a(b)، به کمک تنظیم  این زیر بخش  در   شود مشاهده می  29طور که در شکل  همان 

در  (  Bو     A)مانند دو فاز  های    CTاگر  . همچنین  شودتعیین می   (ثانویه )فورمر  ستراناولیه  سمت  نامی    ولتاژ

    توان آن را اصالح کرد. می Phase reversal a(b)قرار گرفته باشند، در تنظیم  اولیه )ثانویه( به صورت جابجا 

 
 افزار سارا در نرم Protection G1 /MAIN ماتی. تنظ28 شکل
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4-2-  DIFF 

تابع حفاظت دیفرانسیل  شامل تنظیمات  شود  مشاهده می  29همان طور که در شکل  بخش  زیر  این  

 که به شرح زیر است: ترانسفورمر است

 
 افزار سارا در نرم Protection G1 /DIFF ماتی. تنظ29 شکل

 کند.می   تعیین  رااین تابع حفاظتی فعال بودن و  است  Enable اولین تنظیم، تنظیم  •

 .  شودمیتعیین  ترانسفورمر قدرت گروه برداری  Vec.gr.end a-b تنظیم  در •

دیفرانسیل • در حفاظت  کننده  پایدار  های  و جریان  دیفرانسیل  های  به دست    جریان  زیر  رابطه  از 

 آیند: می

• 

, , ,

, , ,

1

2

d x x HV x LV

R x x HV x LV

I I I

I I I

= +

= −
 

  LVxI,و    HVxI,باشد. همچنین منظور از    Cیا    A  ،Bتواند هر کدام از فازهای  می  xکه در این رابطه   •

 پس از انجام تطابق برداری و تطابق اندازه است.  جریان های سمت اولیه و ثانویه 

گیرد  )که جریان دیفرانسیل های کمتر از این تنظیم، خارج از ناحیه عملکرد رله قرار می  <Idiff  تنظیم  •

 ( شود.و باعث تریپ رله نمی

بزرگتر    <<Idiffتنظیم   • دیفرانسیل های  ازای جریان  تنظیم،    از  )به  انجام    Inrush Blockingاین 

 (  .شودنمی

  CT saturation blockingاین تنظیم،    ازر  )به ازای جریان دیفرانسیل های بزرگت   <<<Idiff تنظیم •

 (  .و حفاظت دیفرانسیل تریپ می دهد  شودنجام نمی ا

منحنی مشخصه حفاظت دیفرانسیل  دوم  بخش  اول و    بخش شیب    30  مطابق شکل  m2و    m1  تنظیم  •

 کند.تعیین می را 
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کند  می خصه حفاظت دیفرانسیل را تعیین نقطه شکست منحنی مش 30مطابق شکل   IR,m2 تنظیم •

دار مشخصه با  بخش اول شیبابق شکل زیر ای است که به ازای آن، مطایدارکننده و در واقع جریان پ

 کند.  تالقی می دار  شیببخش دوم 

شود. به ترتیب سه  تعیین میجریان هجومی  مد عملکرد واحد تشخیص    Op.mode rush rstتنظیم   •

به ازای عبور جریان هجومی  در این مد تابع حفاظت دیفرانسیل  :  Without(  1مد عملکرد وجود دارد :  

از حد  یک فاز،  : در این مد اگر مولفه هارمونیک دوم در  Not Phase Selective(  2.  بالک نمی شود

در  :  Phase selective(  3  د. ، حفاظت دیفرانسیل در هر سه فاز بالک می شوش تر شودیتعیین شده ب

دیگر   مد  جریان    cross blockingاین  که  فازی  در  دوم  هارمونیک  مولفه  اگر  و  است  فعال  غیر 

   دیفرانسیل افزایش یافته است، افزایش یابد فقط همان فاز را بالک می کند.

رمونیک  جریان دیفرانسیل هاهارمونیک دوم به  دیفرانسیل    نسبت جریان  RushI(2f0)/I(f0)  تنظیم  •

از این تنظیم  کند تعیین می برای تشخیص جریان هجومی  اصلی   اگر مقدار مولفه هارمونیک دوم   .

 شود. تر شود، حفاظت دیفرانسیل بالک میبیش

یا غیرفعال نم  جهت   seq-0تنظیم   • توالی صفر در  فعال  فیلتر حذف  ثانویه  جریان های  ودن  اولیه و 

 باشد. می 

نم  جهت   Overflux.blتنظیم   • غیرفعال  یا  مولفه  تشخیص  واحد  ودن  فعال  کمک  به  شار  اضافه 

 هارمونیک پنجم جریان است.

جریان  ( RushI(5f0)/I(f0))   تنظیم • دیفرانسیل  به    پنجمهارمونیک  دیفرانسیل    نسبت  جریان 

کند. اگر مقدار مولفه هارمونیک پنجم از این  تعیین می   اضافه شار رااصلی برای تشخیص  هارمونیک  

 . شودتر شود، حفاظت دیفرانسیل بالک میتنظیم بیش 

 توان تعیین کرد. ی برای حفاظت دیفرانسیل را م تاخیر هم مدت زمان  Op.del.trip تنظیم در  •
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 منحنی مشخصه حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر . 30 شکل

4-3-  REF 

حفاظت خطای زمین محدود  مربوط به    REF1تنظیمات    شود مشاهده می  31طور که در شکل  همان

باشد. انویه می ثسمت  حفاظت خطای زمین محدود شده در  مربوط به    REF2  تنظیمات  وسمت اولیه  شده در  

باید دقت کرد که حفاظت  شود.  پرداخته می   REF1تنظیماتبه علت تشابه این دو حفاظت تنها به تشریح  

  به زمین   ای اندازه گیری شده از نوترال خطای زمین در صورتی فعال است که به صورت مستقیم جریان ه

 جداگانه، به ترمینال پشت رله متصل شده باشد.    CTتوسط یک  ( IY) ترانسفورمر

 
 افزار سارا در نرم Protection G1 /REF ماتی. تنظ31 شکل

  کند.می  تعیینفعال بودن این تابع حفاظتی را  Enaleتنظیم  •

• operating mode  : حفاظتREF    در    که این منحنی ها  مختلف است دارای دو نوع منحنی مشخصه عملکرد

)تک شیبه(    Sum(IP)نوع نمودار که    operating mode  تنظیمدر  نشان داده شده است.    33و    32های  شکل

و جریان های پایدارکننده  (  dI)های دیفرانسیلی  کرد. جریانتعیین  توان  می را    استشیبه(    )دو   IP.maxیا  

(RI )شوند:دو منحنی به صورت زیر تعیین می در هر کدام از این 

 : Sum(IP)به ازای مد عمکرد 

d N Y R N
I I I I I= + = 

جریان  مسیر  از  و    CTجریانی است که مستقیما توسط    IYیان های سه فاز و  جمع جر  INکه در این رابطه  

    شده است.  تطابق سازی البته مقادیر باال از لحاظ اندازه   نمونه برداری شده است. ترانسفورمرنوترال به زمین  

 :IP.maxبه ازای مد عمکرد 
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1

.(max , , )
2

d N Y

R A B C Y

I I I

I I I I I

= +

= +
 

 سازی شده است.    تطابق از لحاظ اندازه های سه فاز جریانو  IYو  INکه در این رابطه، 

، فعال شده باشد   حفاظت دیفرانسیل  این که در صورت  به این معناست که    شوداگر فعال    B1.f.DIFF  تنظیم  •

 کند.شود و عمل نمی بالک می  REFحفاظت  دیگر 

 ( شود. شود، تعیین میداده می   Trip)کمترین مقدار جریان دیفرانسیل که به ازای آن  <Idiffتنظیم  •

  REFدر ناحیه عملکرد  قطعا  بزرگتر از این تنظیم، خطا  دیفرانسیلی    های)به ازای جریان   <<<Idiff تنظیم •

 (  تریپ می دهد  REFاست و تابع حفاظتی 

شیب بخش اول و بخش دوم منحنی مشخصه حفاظت دیفرانسیل را  مطابق شکل زیر    m2و    m1تنظیم   •

، شیب مقدار  انتخاب شود  )تک شیبه(  Sum(IP)منحنی    operating mode) اگر در قسمت    کند.تعیین می 

 را دارد.(  1/ 005ثابت 

کند و در  نقطه شکست منحنی مشخصه حفاظت دیفرانسیل را تعیین می   مطابق شکل زیر  IR,m2تنظیم   •

دار مشخصه با بخش دوم  ای است که به ازای آن، مطابق شکل زیر بخش اول شیب واقع جریان پایدارکننده 

 کند.  دار تالقی می شیب

 
 مر ترانسفور )تک شیبه( Sum(IP) محدود شده نیزم یمشخصه حفاظت خطا  ی. منحن32 شکل
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 ترانسفورمر  )دو شیبه(  IP.max محدود شده نیزم یمشخصه حفاظت خطا  ی. منحن33 شکل

4-4-  DTOC 

حفاظت اضافه  مربوط به  DTOC2و  DTOC1تنظیمات   شود مشاهده می 34طور که در شکل همان

توان این حفاظت ها را به جریان های  است که پیش از این توضیح داده شد که چگونه می ثابت  زمان  جریان  

پرداخته    DTOC1 به علت تشابه این دو حفاظت تنها به تشریح تنظیماتیا ثانویه اختصاص داد.  سمت اولیه و  

 شود.  می

 
 افزار سارا در نرم Protection G1 /DTOC ماتی. تنظ34 شکل

  کند.می  تعیینفعال بودن این تابع حفاظتی را  Enaleتنظیم  •
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داده شد این حفاظت بالک  تشخیص  جریان هجومی  این است که اگر  مربوط به    Rush restr.enablتنظیم   •

   شود یا خیر. 

( تنظیمات  2( تنظیمات اضافه جریان فاز.  1شود:  تقسیم می   حفاظت مجزابه سه    زمان ثابت  تنظیمات اضافه جریان

ها نیز در سه سطح حفاظتی عمل  این حفاظت  مانده.( تنظیمات اضافه جریان باقی 3اضافه جریان توالی منفی.  

تنها تنظیمات اضافه جریان    شود. به علت شباهت این سه حفاظت،کنند که در ادامه به این موارد اشاره میمی

 شود. داده میضیح  فاز تو

اندازه    CTتوان تعیین کرد که جریان باقی مانده مستقیما توسط یک  پیش از توضیح داده شد که می 

 های فاز و به صورت غیر مستقیم محاسبه شود.  گیری شود یا این که در داخل رله به کمک جمع جریان

تریپی سیگنال  فعال مانده باشد،    DTOC1 General startingمدت زمانی است که اگر سیگنال    tGS  تنظیم •

اگر هر کدام از حفاظت های اضافه جریان فاز، اضافه جریان  )شود.  صادر می  DTOC1 tGS Elapsed به نام  

باقی باشند  مانده  توالی منفی و اضافه جریان  فعال   DTOC1 General startingسیگنال  پیک آپی داشته 

   شود.( می

 تنظیمات اضافه جریان فاز:   •

✓ I> (تنظیمی سطح اول جریان) 

✓ I>> (تنظیمی سطح   جریان )دوم 

✓ I>>> (تنظیمی سطح سوم جریان ) 

✓ tI>    (  تر از این تنظیم از جریان تنظیمی سطح اول  : اگر جریان برای مدتی بیشسطح اولزمان تنظیمی

(I>بیش )تر شود رله تریپ خواهد داد ) 

✓ tI >>  (  تر از این تنظیم از جریان تنظیمی سطح  دوم: اگر جریان برای مدتی بیشسطح  زمان تنظیمی

 تر شود رله تریپ خواهد داد( ( بیش<< Iدوم )

✓ tI >>>  (  تر از این تنظیم از جریان تنظیمی سطح  سوم: اگر جریان برای مدتی بیشسطح  زمان تنظیمی

 داد(   تر شود رله تریپ خواهد ( بیش<<< Iسوم )

 

( و حفاظت جریان  Inegبه طور مشابه همین تنظیمات نیز برای حفاظت جریان توالی منفی ) 

 ( وجود دارد.  INباقی ماند )

: این تنظیم برای بالک کردن حفاظت جریان باقی مانده، در صورت رویت خطا  IN  Block tim.st  تنظیم •

: در این حالت حفاظت  Without(  1توسط حفاظت اضافه جریان فاز است. این تنظیم دارای سه حالت است.  

نمی بالک  مانده  باقی  فاز  single ph. Start(  2شود.  جریان  در یک  را  فاز، فقط خطا  واحد حفاظت  اگر   :

: اگر واحد حفاظت فاز، خطا  multi ph. Start(  3شود.  مانده بالک میص داده داد، حفاظت جریان باقیتشخی

 شود.  مانده بالک میرا در بیش از یک فاز تشخیص داد، حفاظت جریان باقی 
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4-5-  IDMT 

حفاظت اضافه  مربوط به    IDMT2و    IDMT1تنظیمات    شودمشاهده می  32طور که در شکل  همان

توان این حفاظت ها را به جریان  جریان زمان معکوس است که پیش از این توضیح داده شد که چگونه می

و  های   اولیه  داد.  سمت  اختصاص  ثانویه  تنظیمات  یا  تشریح  به  تنها  حفاظت  دو  این  تشابه  علت   به 

IDMT1شود. پرداخته می 

 
 افزار سارا در نرم Protection G1 /IDMT ماتی. تنظ35 شکل

  کند.می  تعیینفعال بودن این تابع حفاظتی را  Enaleتنظیم  •

داده شد این حفاظت بالک  جریان هجومی تشخیص  این است که اگر  مربوط به    Rush restr.enablتنظیم   •

   شود یا خیر. 

( تنظیمات اضافه  1شود: می تنظیمات اضافه جریان زمان معکوس مشابه زمان ثابت به سه حفاظت مجزا تقسیم  

ها  مانده. هر کدام از این حفاظت( تنظیمات اضافه جریان باقی 3( تنظیمات اضافه جریان توالی منفی.  2جریان فاز.  

توانند داشته باشند. به علت شباهت این سه حفاظت، تنها تنظیمات  نیز منحنی مشخصه عملکرد جداگانه ای می

 شود. اضافه جریان فاز توضیح داده می

اندازه    CTتوان تعیین کرد که جریان باقی مانده مستقیما توسط یک  پیش از توضیح داده شد که می 

 های فاز و به صورت غیر مستقیم محاسبه شود.  گیری شود یا این که در داخل رله به کمک جمع جریان

باشد، سیگنال تریپی  فعال مانده    IDMT1 General startingمدت زمانی است که اگر سیگنال   tGS  تنظیم  •

شود. )اگر هر کدام از حفاظت های اضافه جریان فاز، اضافه جریان  صادر می  IDMT1 tGS Elapsed به نام  
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باقی اضافه جریان  باشند سیگنال  توالی منفی و  آپی داشته  فعال   IDMT1 General startingمانده پیک 

   شود.( می

 تنظیمات اضافه جریان فاز:   •

این  این تنظیم    برابر   05/1  تر ازهای بزرگشود که به ازای جریانی تعیین میجریان  Iref,pدر تنظیم   ✓

 . واحد حفاظتی عمل خواهد کرد

معکوس    منحنی مشخصه نوع    characteristic  تنظیم   در ✓ زمان  اضافه جریان  تابع حفاظت  را  عملکرد 

مطابق   IECاستاندارد  طبق  ف  نحنی مشخصه مختلنج م پاز میان  توان  جا میتوان تعیین کرد. در این  می

  (  Definite Time  2  ).IEC Standard Inv.  3(  1:  انتخاب کردبه شرح زیر  و   37و شکل  2با جدول 

IEC Very Inv.4) IEC Extr. Inv. 5 ) IEC LongTime Inv. . 

در زمان به دست امده  این ضریب  است که    شودثابت تعیین می  زمانی یک ضریب    Factor kt  تنظیم در  ✓

در جدول زیر با    ) این ضریب تا زمان واقعی عملکرد رله به دست آید در منحنی عملکرد ضرب می شود 

K نشان داده شده است) 

یعنی اگر زمان به دست    .شودمشخص می   عملکرد این واحد حفاظتیحداقل زمان    Min.trip  تنظیم   در ✓

کمتر بود رله صبر می کند و پس از    Min.tripآمده از منحنی برای تریپ واحد اضافه جریان، از مقدار  

   Min.tripبه عبارتی همواره زمان عملکرد این واحد حفاظتی از  تریپ صادر می شود.    Min.tripطی مدت  

 بیش تر خواهد بود.  

✓ Hold time  ،  اگر این واحد حفاظتی، اضافه جریانی را تشخیص بدهد پس از گذشت زمان تعیین شده

شود مگر این که پیش از آن اضافه جریان تمام شود و جریان رله  توسط منحنی عملکرد تریپ داده می

صبر    Hold timeاین صورت این واحد حفاظتی به مدت  در  دار کمتر از جریان تنظیم شده برگردد.  به مق

شود  می کند. اگر بیش از این مدت جریان کمتر از جریان تنظیمی بود که این واحد حفاظتی ریست می

ن ان که  ، این واحد حفاظتی بدو مجددا اضافه جریان دیده شد   Hold timeزمان    ولی اگر قبل از پایان 

 دهد.ریست شود )از اول شروع به شمارش کند(، به ادامه کار خود ادامه می 

زمان شمرده    ،پس از کاهش جریان:  Delayed as char(  1:  مد عملکرد وجود دارددو    Releaseدر تنظیم   ✓

صورت بپذیرد   از روی نمودار زمان معکوس شده نیز به صورت یک جا صفر نشود و کاهش این زمان نیز 

2) Without Delay  : شود.( می پس از کاهش جریان زمان شمرده شده به صورت یکجا صفر 

با توجه به منحنی های مشخصه موجود، عمال این واحد حفاظتی  حال حاضر رله  نسخه در  در   

 کار می کند.    Without Delayتنها به صورت

No. Tripping Characteristic Formula for the 

tripping  
Constants 

settable factor:   k = 0.05 ... 10.00  a               b 

0 Definite Time t K=  ---  --- 

 Per IEC 255–3   
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1 Standard Inverse 
Very Inverse 

Extremely Inverse 
Long Time Inverse 

1
( ) 1b

ref

a
t K

I

=

−

 
0.14 0.02 

2 13.50 1.00 
3 80.00 2.00 
4 120.00 1.00 

 هایشان به همراه فرمول IDMT  منحنی مشخصه های مختلف.  2 جدول

 
  IDMT  منحنی مشخصه های مختلف. 36 شکل

( و حفاظت جریان  Inegبه طور مشابه همین تنظیمات نیز برای حفاظت جریان توالی منفی ) 

 ( وجود دارد.  INباقی ماند )

: این تنظیم برای بالک کردن حفاظت جریان باقی مانده، در صورت رویت خطا  IN  Block tim.stتنظیم   •

: در این حالت حفاظت  Without(  1توسط حفاظت اضافه جریان فاز است. این تنظیم دارای سه حالت است.  

نمی بالک  مانده  باقی  فاز  single ph. Start(  2شود.  جریان  در یک  را  فاز، فقط خطا  واحد حفاظت  اگر   :

: اگر واحد حفاظت فاز، خطا  multi ph. Start(  3شود.  مانده بالک میص داده داد، حفاظت جریان باقیتشخی

 شود.  مانده بالک میرا در بیش از یک فاز تشخیص داد، حفاظت جریان باقی 
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کلیک کرد که به ازای آن سه    Export  دکمه روی  بر    شود مشاهده می  37همان طور که در شکل    ، باز شده

  Xrioو    PDF  ،Excelهای  به فرمت  را    تنظیمات رله   توانمی  هاآنشود که به کمک  گزینه نمایش داده می

   Settingه طور اتوماتیک این  سارا ،برله توسط نرم افزار    Settingکه با استخراج    الزم به ذکر است  . کرد  تبدیل

 شود.ذخیره می   projectدر همان

های به  توانند فایلهای تست رله میدر این است که دستگاه  Xrioاهمیت ذخیره کردن تنظیمات به فرمت  

را بخوانند. از این رو به صورت اتوماتیک تنظیمات رله در این دستگاه های تست به روزرسانی    Xrioفرمت 

   شوند و کاربر دیگر مجبور نخواهد بود که به صورت دستی تک تک این تنظیمات را وارد کند. می

 
   Setting در قسمت Export منوی. 37 شکل

 Events کردنو پاک استخراج -5-2

  در سمت چپ  Eventر روی آیکون  توان بمیخطاها  گزارش مختصری از  برای استخراج رخدادها و   

شود،  مشاهده می 38همان طور که در شکل . کردرا انتخاب  Events Extract راست کلیک کرده و ، نرم افزار

یا    کنار هر رخداد   آیکون  .ذخیره می شوند    Events بخش  زیرفایلی در  ها در  بعد از استخراج رخدادها، داده

 .است  خطا گزارش  خطا، نوع آن را نشان می دهد. رنگ زرد مربوط به رخداد و رنگ قرمز مربوط به  گزارش  

نتخاب  را ا  Erase Events  گزینه   راست کلیک کرده و   ، Eventsبر روی آیکون  توات  می   Eventsکردن  پاک برای  

به طور کلی پاک خواهند    نیز با انتخاب این گزینه اطالعات مربوط به رخدادها از داخل رله  دقت کنید که    . کرد

بر    پنجره باز شده  نیز ذخیره کرد. بدین منظور در سمت راست  PDFرا می توان به فرمت    Eventفایل    شد.

 کلیک کرد.  Print as PDFروی گزینه  



30 

 

 
 رخدادها و نمایش آن در پنجره اصلی استخراج   ماتی. تنظ38 شکل

 Disturbance Recordsهای داده کردنو پاک استخراج -5-3

های  سیگنال  مقادیر و همچنین    هاخروجی- وضعیت ورودی   در سمت اولیه و ثانویه،  های خطاجریان

شوند. ثبت می ر زمان بروز خطا درون رله  های تشخیص جریان هجومی فازها و ...( دداخلی )مانند سیگنال

قابل مشاهده   Disturbance Recordsنرم افزار سارا در بخش    در سمت چپهمواره اطالعات پنج خطای آخر  

برای   دادهو  مشاهده  هستند.  حوادث  استخراج  به  مربوط  شکل    بایستمیهای  پوشه    39مطابق  روی  بر 

Disturbance Records،   و کرده  کلیک  انتخاب    Extract Disturbance Records  گزینه   راست  با    .کردرا 

ها در  داده   Extract  انتخاب یکی از داده های مربوط به حوادث با توجه به زمان رخداد و کلیک بر روی دکمه

 . شودنمایش داده می  Disturbance Recordsفایلی ذخیره شده و در زیرپوشه 
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 حوادث پنجره انتخاب ذخیره داده های مربوط به  . 39 شکل

تا گراف مربوط به آن   کرد روی آن دوبار کلیک بایست می این حادثه های مربوط به برای نمایش داده 

برای این کار بر    .دارند   COMTRADEبه فرمت    ناین جریان ها، نیز قابلیت ذخیره شد (  40)شکل    .باز شود

 را می بایست انتخاب کرد.  Export  to Comtrade Filesو گزینه کلیک کرده  Fileروی 

 
 های مربوط به حوادث نمایش ذخیره دادهپنجره . 40شکل 

در سمت   Events Disturbance Recordsبر روی آیکون    Disturbance Recordsکردن  پاک برای  

کنید که با انتخاب این  دقت    .شودمی نتخاب  ا  Erase Disturbance Records  گزینه  راست کلیک کرده و   ،چپ

 گزینه اطالعات کلیه خطاها نیز از روی رله کامال پاک خواهند شد.
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 ایگیری لحظهندازها -5-4

ها و  خروجی  -   های آنالوگ ورودی، مقادیر ورودی مقادیر جریانای  لحظه  و نمایش  برای اندازه گیری  

دیفرانسیلی و جریان های پایدار کننده توابع حفاظت  های محاسبه شده درون رله )مانند جریان های  جریان

در نرم افزار سارا استفاده   Measurements دیفرانسیل و حفاظت خطای زمین محدودشده( می توان به بخش 

را  Extract Measurement گزینه  است کلیک کرده و ر Measurementsبر روی بایست میکرد. بدین منظور  

اندازه   Addدکمه  با فشردن  ،  41مطابق شکل  سپس    . کردانتخاب   برای  که  پارامترهایی  تمام    گیری لیست 

از   برای انتخاب چند سیگنال)  اند را نشان داده و امکان انتخاب از بین آنها فراهم است.ای آماده شده لحظه 

می   Ctrlدکمه   دکمه  کنیم(استفاده  بر  کلیک  با   .Delete  اندا لیست  از  شده  انتخاب  حذف    گیری زهپارامتر 

نمایش    Result  شود و مقادیر آن در بار خوانده می پارامترهای داخل لیست یک  Readشود. با کلیک بر روی  می 

خواندن داده موفقیت    گیرد. در صورتی که قرار می   Timeگیری در ستون  شود. و تاریخ و زمان اندازه داده می 

برای    Loopدکمه    .(42)شکل    کند اینصورت به رنگ قرمز تغییر می آمیز باشد، سطر به رنگ سبز و در غیر  

  تنظیم فاصله زمانی خواندن پارامترهای دستگاه برحسب ثانیه در . رودها به کار می سیگنال  دایمی گیری اندازه

Timeout  شود که رزولوشن  می   مشخصms10سازی نتایج در فایلامکان ذخیره   همچنین  . دارد  Excel    وجود

شود یا خیر. در صورت    ها خوانده شده ذخیره شود که داده از کاربر سوال می   Loopدارد. با کلیک بر روی دکمه  

فایل انتخاب ذخیره شدن داده  های که این فایل   کند تولید می   سطر 1000با تعداد حداکثر    Excelهایی  ها، 

Excel  در زیر بخشMeasurements  .قابل مشاهده است 

 
 ای گیری لحظه. تنظیمات پارامترهای اندازه41 شکل
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 مربوط به حوادث  یداده ها رهیذخ ش ینما . 42شکل 

 امکان به روزرسانی نرم افزار رله  -5-5

شود بر روی گزینه  مشاهده می  43توان همان طور که در شکل  جهت به روزرسانی نرم افزار رله می

File    در نرم افزار سارا کلیک کرد و گزینهFirmware Update    .پس از این مرحله فایل جدید را انتخاب کرد

شود. دقت  جلوی رله، نرم افزار رله له روزرسانی می  RS232شود و از طریق همان درگاه  نرم افزار انتخاب می

ی ندارد. با پایان به روزرسانی رله  کنید که در طول به روزرسانی، رله در حالت بالکک است و عملکرد حفاظت

شماره نسخه جدید نرم افزار نیز قابل مشاهده   software versionبایست خاموش و روشن شود. در بخش می

انجامد از اتصال پایدار کابل  است. بهتر است با توجه به این که به روزرسانی نزدیک شش دقیقه به طول می

 مینان حاصل کرد.طاتصال به رله ا

 
 . مراحل به روزرسانی نرم افزار رله 43شکل 


