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 دهیچک -1

اختالالت کیفیت توان از جمله مشکالت پیش روي صنعت 
برق و صنایع می باشد که با افزایش اختالالت و حساس شدن 

این . تجهیزات شبکه از اهمیت بیشتري برخوردار شده است
رله (مقاله به یکی از اختالالت عملکردي در سیستم حفاظتی 

راکتور نصب شده در سیم پیچ ثالثیه ترانسفورمر پست ) ژيولتا
کیلوولت مغان می پردازد که این اختالالت باعث ورود و  230

  . خروج ناخواسته راکتور این پست شده است

مطالعات اولیه نشان می دهد که با افزایش هارمونیک ولتاژ 
دد اندازه گیریهاي متع. شبکه، این اختالل بیشتر نمایان می شود

و همزمان در نقاط مختلف این شبکه نشان می دهند که سیستم 
هاي اندازه گیري در این پست و پست هاي متصل به آن 
مشکلی نداشته و علت عملکرد ناخواسته رله ولتاژي تحریک 

هاي آلوده هارمونیکی  راکتور، ساختار این رله در شبکه
  ]1[. باشد می

و رله دیجیتال در شرایط  در ادامه رفتار عملکردي رله استاتیکی
این آزمایشها نشان . مختلف هارمونیکی آزمایش شده است

دهد که عملکرد رله استاتیکی نه تنها به اندازه بلکه فاز  می
هارمونیک هاي ولتاژ بستگی دارد در حالی که رله دیجیتال به 

  .این پارامترها حساس نمی باشد

 مقدمه -2

پیش روي صنعت  اختالالت کیفیت توان از جمله مشکالت
برق و صنایع می باشد که با افزایش اختالالت و حساس شدن 
در  .تجهیزات شبکه از اهمیت بیشتري برخوردار شده است

هاي غیرخطی در  کننده گیر مصرف سالهاي اخیر با افزایش چشم
و وجود عوامل مختلف تقویت هارمونیکهاي شبکه قدرت 

لتاژ افزایش یافته جریان و ولتاژ شبکه، سطح هارمونیکهاي و
خسارات  ، کاهش کیفیت توان شبکه بااز سوي دیگر . است

وارد شده و باعث  و تجهیزات ها کننده مصرف رفراوانی ب
که  عملکرد اشتباه تجهیزات حفاظتی و کنترلی شبکه می شود



هاي مختلف  این موضوع ضرورت مطالعه کیفیت توان در شبکه
   .)]4[و ]3[و]2[(را آشکار می نماید

 حفاظتیاین مقاله به یکی از اختالالت عملکردي در سیستم 
راکتور نصب شده در سیم پیچ ثالثیه ترانسفورمر ) رله ولتاژي(

می پردازد که این اختالالت باعث مغان کیلوولت  230پست 
  .ورود و خروج ناخواسته راکتور این پست شده است

شده کیلوولت مغان از سه ترانسفورمر تشکیل  63/230پست 
دیزه  است که بصورت موازي توسط یک خط از پست تقی

کیلوولت 230امکان تغذیه این پست در باس . تغذیه می شود
البته . از طریق خط ایمیشلی جمهوري آذربایجان نیز وجود دارد

این جمهوري، تغذیه از پست شبکه برق در صورت اتصال به 
زمان از طریق گردد و بنابراین امکان اتصال هم دیزه قطع می تقی

با توجه به . دیزه وجود ندارد جمهوري آذربایجان و پست تقی
کیلوولت در این منطقه و امکان اضافه ولتاژ  230ساختار شبکه 

کیلوولت پست مغان، دو راکتور در این پست  230در باس 
تعبیه شده است که اتصال آنها از طریق سیم پیچی سوم 

کیلوولت صورت  20ژدر سطح ولتا T2و T1ترانسفورمرهاي 
که در بعضی موارد سوابق این اختالل نشان می دهد . پذیردمی

کیلوولت به اندازه آستانه  230علی رغم این که ولتاژ باس
% 5مثالً (رله اضافه ولتاژ تحریک کننده راکتورها  عملکرد
 .رسد، اما راکتور بطور خودکار وارد مدار می شودنمی) افزایش

. راکتور وارد مدار نشده استرود راکتور، یا در مواقع لزوم و
و تعریف مساله،  این اختاللضمن بررسی سوابق در این مقاله 

نتایج اندازه گیریهاي متعدد انجام شده در نقاط مختلف شبکه 
پس از بررسی نتایج اندازه گیریها، عملکرد رله . ارائه می شود

له ولتاژ ولتاژي مورد بررسی قرار گرفته و رفتار آن رله با ر
  .]1[دیجیتالی مورد مقایسه قرار می گیرد

 و روش حل مسئله شرح -3

به عملکرد نادرست راکتور در پست مغان فرضیات  با توجه
مختلفی می تواند مورد نظر باشد تا با بررسی آنها و انجام 

این فرضیات را به . اندازه گیریها به علت این اختالالت پی برد
  : ي کردسه عنوان می توان دسته بند

قرار گرفتن مقدار ولتاژ در حد عملکرد و صحت عملکرد ) الف
و خطا در ادوات اندازه گیري  رله اضافه ولتاژ در پست مغان
  .جهت نشان دادن مقدار واقعی

علت به رله اضافه ولتاژ در پست مغان نادرست عملکرد ) ب
   .کیلوولت 230وجود هارمونیک ها در شکل موج ولتاژ شبکه 

علت  بهرله اضافه ولتاژ در پست مغان نادرست کرد عمل) ج
  .عیب داخلی رله

به منظور بررسی فرضیات فوق الزم است اندازه گیري 
 مرتبط باپارامترهاي فوق بطور گسترده در پستهاي مختلف 

انجام گیرد و رله ولتاژي توسط دستگاه تزریق پست مغان 
  . ر گیردهارمونیکی در شرایط مختلف مورد تست و بررسی قرا

ولتاژي، اندازه گیري  اطالعات ورودي رلهبراي بررسی صحت 
بصورت پارامترهاي مختلف ولتاژ سه فاز و هارمونیکهاي ولتاژ 

 230در شبکه نقطه به مدت سه هفته  16و همزمان در گسترده 
مشتمل ) کیلوولت 230و  63،  20در سطوح ولتاژ (کیلوولت

. گاه سبالن انجام گردیددیزه، و نیرو بر پست هاي مغان، تقی
این اندازه گیریها توسط دستگاههاي آنالیزگر کیفیت توان 

Hioki-3196  انجام شده است 2/0با کالس دقت.  

 تحلیل نتایج اندازه گیریها -4

  اندازه گیري دامنه موثر ولتاژ

ها در شبکه گیريکه تمام اندازهنشان می دهد  اندازه گیریها
دیزه و نیروگاه  غان، پست تقیپست م(کیلوولت مورد نظر 230

و مقادیر ثبت  تقریباً نتایج یکسانی را نشان می دهند) سبالن 
به . شده با مقادیر سیستم اندازه گیري پست همخوانی دارد

منظور بررسی صحت داده هاي ورودي به رله و چگونگی 
توسط کارشناسان  یعملکرد رله ولتاژي رله، مانورهای

همزمان با این . انجام شد اي آذربایجان برداري برق منطقه بهره
 :  مانور، تنظیمات رله در حاالت مختلف بصورت زیر تنظیم شد

 .ثانیه 5با تاخیر % 10تغییرات مجاز ولتاژ با دامنه  -الف

 .ثانیه 3با تاخیر % 10تغییرات مجاز ولتاژ با دامنه  - ب



  . ثانیه 3با تاخیر % 5تغییرات مجاز ولتاژ با دامنه  -ج

بصورت  ایج حاصل از مانورها و تنظیمات انجام شدهکه نت
  :زیر می باشد

ثانیه، راکتور هیچ وقت  5با تاخیر % 10در حالت  -الف
 .وارد مدار نگردید

ثانیه، راکتور یک بار وارد  3با تاخیر % 10در حالت  -ب
 .مدار شد

وارد راکتور دائماً ثانیه  3با تاخیر % 5حالت تنظیم در  -ج
 .مدار شد

 )خط تقی دیزه(ولتاژ ثبت شده در پست مغان 1شکل در 
اندازه . داده شده استدر زمان ورود راکتور به مدار را نشان 

 حداکثر افزایش ولتاژ در این لحظهگیریها نشان می دهد که 
. می باشد% 5می باشد در حالی که تنظیم عملکردي رله % 17/2

صله از عملکرد و نتایج حا اندازه گیریهابا توجه به نتایج لذا 

رله اضافه ولتاژ می توان نتیجه گرفت علت ورود راکتور در 
  .ولتاژ در این پست نمی باشد rmsپست مغان به علت افزایش 

  هارمونیک ولتاژاندازه گیري 

به منظور بررسی فرض دوم مبنی بر تاثیر هارمونیک ولتاژ بر 
زه گیري ، دامنه هارمونیکهاي ولتاژ انداعملکرد رله اضافه ولتاژ

و تاثیر آن بر عملکرد  شده با حدود مجاز استاندارد مقایسه شده
   . )]3[و  ]2[( رله ولتاژي بررسی شده است

باس بار  ولتاژ در 5هارمونیک اندازه  2شکل در
. داده شده استدیزه نشان  تقی خط-مغان پست کیلوولت230

بار، هارمونیک پنجم  هارمونیک غالب ولتاژ در این باس
باشد  می%) 1(که دامنه آن خیلی بیشتر از حداستاندارد شدبا می

برابر حد استاندارد هم  12که در ساعت اوج مصرف به 
  .رسد می
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  پست مغان -دیزه در زمان ورود راکتور ولتاژ خط تقی : 1شکل
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  ز استاندارددیزه در پست مغان با حد مجا خط تقی -ولتاژ  5نمودار مقایسه اي مقدار هارمونیک : 2شکل 



  
با استخراج مولفه هارمونیک اصلی ولتاژ اندازه گیري 
شده و مقایسه آن با دامنه موثر ولتاژ، مشاهده می شود که  

ولتاژ بر اثر هارمونیک ها قابل صرف نظر  rmsافزایش میزان 
ولتاژ در این پست  THDاگر حداکثر بطوریکه . کردن است

تاژ نسبت به مولفه ول rms، میزان افزایش شودفرض % 12
عملکرد رله بر بنابراین اگر . می باشد%  72/0حداکثر اصلی 
هارمونیک ولتاژ و در نتیجه ولتاژ باشد، افزایش  rmsاساس 

  .افزایش مقدار موثر ولتاژ نمی تواند باعث عملکرد رله شود

 VTUله ولتاژي ساختار ر -5

 و خروج مورد استفاده جهت ورودولتاژي رله 
و  GECساخت کارخانه  VTUت مغان از نوع راکتورهاي پس

. می باشد) نوع استاتیکی(از نوع نسل دوم رله هاي حفاظتی 
در ورودي  .بلوك دیاگرام این رله را نشان می دهد 2شکل 

ولتاژ  جهت کاهشاین رله از یک ترانسفورماتور کاهنده 
. استفاده شده استمانهاي رله جهت تغذیه الورودي رله 

رله   (Surge Diverter) ه در سیم پیچی ثانویهگیر منصوب  برق
را در مقابل گذراهاي ولتاژ حفاظت کرده و اجازه عملکرد آن 

سیگنال ورودي در ادامه . دهدمی را در حالتهاي گذرا ن
 خروجی یکسوسازسپس  شده و DCتوسط یک یکسو ساز 

اعمال  یک مقاومت و دیود زنرترکیب سري به دو سر 
و  شدهزنر توسط یک خازن صاف  خروجی دیود .شود می

 .جهت تغذیه مدارات داخلی رله مورد استفاده قرار می گیرد
با توجه به ثابت بودن ولتاژ دو سر دیود زنر، اضافه ولتاژ 

ولتاژ دو سر مقاومت . ایجادي بر روي مقاومت افت می کند
 با مقدار آستانه عملکرد رله Level Detectorدر بلوك 

در شده و مقایسه  Level Settingتوسط بلوك تنظیمی 
 Level صورت باال بودن اندازه ولتاژ، خروجی بلوك

Detector  پس از ایجاد یک تاخیر قابل تنظیم توسط بلوك
Time Delay  به کنتاکتهاي خروجی جهت تحریک و فرمان
   .ارسال می گردد

  

  
  ]VTU  ]6بلوك دیاگرام رله : 3شکل 

  

    
  VTUخروجی یکسو ساز رله شکل موج : 5شکل   VTUخروجی ترانسفورمر ورودي رله : 4شکل 



    
  ولتاژ هم فاز 5هارمونیک % 20سیگنال ورودي رله با: 6شکل 

  با سیگنال اصلی 
ولتاژ با اختالف  5هارمونیک % 20سیگنال ورودي رله با: 7شکل 

  سیگنال اصلیبا  180زاویه 
  

با توجه به شکلهاي فوق مشاهده می شود که علیرغم برابري 
درصد هارمونیک ولتاژ و در نتیجه برابري مقدار موثر ولتاژ، 
مقدار پیک ولتاژ متفاوت می شود که این حالت زمانی که 
تجهیزات به پیک ولتاژ موثر باشد زاویه هارمونیکی تاثیر 

با . یزات خواهد گذاشتبسیار زیادي بر عملکرد آن تجه
مورد نظر، دو  VTUاعمال چنین سیگنالهایی به رله ولتاژي 

  :مشکل ایجاد می شود

با اعمال ولتاژ هارمونیکی با اختالف فاز صفر  -
درجه نسبت به مولفه اصلی، مقدار پیک ولتاژ 
افزایش می یابد و بدون افزایش موثري در مقدار 

ث عملکرد موثر ولتاژ، در این رله می تواند باع
  .   کاذب و ورود راکتور به مدار شود

درجه  180با اعمال ولتاژ هارمونیکی با اختالف فاز  -
 کاهشنسبت به مولفه اصلی، مقدار پیک ولتاژ 

در زمانی که مقدار موثر ولتاژ باال باشد و یابد و   می
الزم باشد تا راکتور وارد مدار شود بدلیل کاهش 

راکتور وارد مدار  پیک ولتاژ، رله تحریک نشده و
  . نمی شود

 تست رله ولتاژي در شرایط هارمونیکی -6

  VTUتست رله ولتاژي استاتیکی  -

جهت بررسی و تائید فرضیه هاي فوق تست هاي متفاوتی بر 
در این تستها سیگنالهاي . روي رله ولتاژي انجام گردید

غیرهارمونیکی و هارمونیکی با فازهاي متفاوت به رله اعمال 
 1ختلفی بدست آمد که نتایج آزمایشها در جدول و نتایج م

بررسی نتایج آزمایشها نشان می دهد  .نشان داده شده است
  :که

در شرایط بدون هارمونیک عملکرد رله صحیح  -
با افزایش مقدار موثر از مقدار تنظیمی رله  باشد  می

 .تحریک می شود

درشرایط اعمال هارمونیک با زاویه صفر و تا میزان  -
و % 3/0غم افزایش مقدار موثر ولتاژ تا علیر% 20

فاصله داشتن تا مقدار تنظیمی، رله ولتاژي تحریک 
 .شده و عملکرد کاذب دارد

با اعمال سیگنالهاي بند قبل ولی با این تفاوت که  -
درجه به بجاي صفر درجه اعمال  180اختالف فاز 

 .شود  عملکرد کاذب از خود نشان نمی دهد

 VTU استاتیکیتیجه می شود که رله از انجام این تست ها ن
از آنجا که دامنه و بطور  ولتاژ پاسخ می دهدپیک فقط به 

خاص زاویه هارمونیکها بر مقدار پیک ولتاژ موثر است و در 
  .محیط هارمونیکی عملکرد کاذب و اشتباه خواهد داشت

چنین آزمایشی بطور واقعی در محل پست مغان انجام 
ه دیجیتال مدل در این حالت یک رل. گرفت

PL70(Ingeteam)   نیز بطور موازي با رله استاتیکی نصب
 230در این آزمایش مجدداً مانورهایی در شبکه .  .شد

ثبت و مقدار هارمونیکها کیلوولت انجام و سطوح ولتاژ 



که افزایش کم ولتاژ  می دهدده نشان شنتایج ثبت   .گردید
گردید  VTUه سبب عملکرد رل) رله% 5زیر میزان تنظیمی (

موازي با این رله هیچگونه  PL70دیجیتال در حالی که رله 

  .عملکردي از خود نشان نمی دهد

  

  PL70تست رله ولتاژي دیجیتال  -

در محیط هاي ] PL70 ] 7 بررسی عملکرد رله دیجیتالبراي 
تست هاي و مقایسه آن با عملکرد رله استاتیکی، هارمونیکی 

.انجام شد VTU بر روي رله انجام شدهمشابه 

  (GE)و آنالوگ PL70(Ingeteam)نتایج مقایسه اي  تست رله هاي  دیجیتالی -1جدول 

ست
ره ت
شما

  

اندازه مولفه 
  اصلی ولتاژ

  )ولت(

اندازه مولفه 
  ولتاژ 5هارمونیک 

  )درصد(

زاویه مولفه 
  ولتاژ 5هارمونیک 

  )درجه(

میزان 
افزایش 

rms ولتاژ  
  )درصد(

میزان تنظیم 
رله اضافه 

  لتاژو
  )درصد(

تاخیر رله 
  اضافه ولتاژ

  )ثانیه(

عملکرد 
  رله آنالوگ

عملکرد رله 
  دیجیتال

  خیر  خیر  5/0  5  0  0  0  4/63  1
  خیر  خیر  5/0  5  2/2  0  0  8/64  2
  خیر  خیر  5/0  5  9/3  0  0  9/65  3
  خیر  خیر  5/0  5  4,88  0  0  5/66  4
  بلی  بلی  5/0  5  8/5  0  0  1/67  5
  بلی  بلی  3  5  8/5  0  0  1/67  6
  بلی  بلی  3  5  5/5  0  0  9/66  7
  خیر  خیر  3  5  04/5  0  0  6/66  8
  خیر  بلی  3  5  73/1  0  20  4/63  9
  خیر  بلی  3  5  95/0  0  8/14  4/63  10
  خیر  بلی  3  5  63/0  0  5/12  4/63  11
  خیر  خیر  3  5  3/0  0  10  4/63  12
  خیر  خیر  3  5  32/0  0  8/9  4/63  13
  خیر  خیر  3  ماکزیمم  32/0  0  8/9  4/63  14
  خیر  خیر  3  5  73/1  180  20  4/63  15
  خیر  خیر  3  5  63/0  180  5/12  4/63  16
  خیر  خیر  3  5  63/0  100  5/12  4/63  17
  خیر  بلی  3  5  63/0  10  5/12  4/63  18
  خیر  بلی  3  5  63/0  40  5/12  4/63  19
  خیر  خیر  3  10  9/9  0  0  7/69  20
  بلی  بلی  3  10  2/13  0  0  8/71  21
  یبل  بلی  3  10  8/11  0  0  71  22
  خیر  بلی  3  10  8/11  0  10  71  23
  خیر  بلی  3  10  8/11  180  10  71  24
  خیر  خیر  3  10  8/11  140  10  71  25
  خیر  -   3  10  9/11  0  20  69  26
  خیر  -   3  10  17  0  40  69  27
  خیر  -   3  10  6/26  0  60  69  28



 VTUنشان داده شده و با رله  1که نتایج آن در جدول 
رله بصورتی است که سیگنال  ساختار این .مقایسه شده است

ورودي به رله پس از فیلتر شدن مقدار مولفه اصلی را 
 .استخراج می کند و این مولفه با حد تنظیمی مقایسه می شود

  :بررسی نتایج آزمایشها نشان می دهد که

نیز  PL70 در شرایط بدون هارمونیک عملکرد رله -
با افزایش مقدار  باشد  صحیح می VTU مانند رله

  .ر از مقدار تنظیمی رله تحریک می شودموث

 180درشرایط اعمال هارمونیک با زاویه صفر و یا  -
درجه مقدار هارمونیک بر عملکرد رله موثر 

 . باشد و عملکرد کاذب از خود نشان نمی دهد نمی

 
از انجام این تست ها نتیجه می شود که رله  -

فقط به مولفه اصلی  PL70(Ingeteam)دیجیتال 
  .دهد  خ میولتاژ پاس
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با توجه به مشکالت ایجاد شده در عملکرد راکتور پست 
در این  .مغان، اندازه گیریهاي متعدد با زمان طوالنی انجام شد

اندازه گیریها ولتاژ، جریان و ولتاژ هارمونیکی در سطوح 
گیریها  نتایج اندازه. شد بررسیکیلوولت  230و  63، 20ولتاژ 
بدرستی  )CVT( ن می دهد که سیستمهاي اندازه گیرينشا
گیري نموده و دامنه هارمونیک ولتاژ باالي موجود در  اندازه

کیلوولت کمترین تاثیر را بر مقدار موثر ولتاژ  230باس بار 
ولی با این وجود در مانورهاي مختلف انجام شده . می گذارد

ولتاژي بررسی ساختار رله . عملکرد کاذب مشاهده می شود
با توجه به استفاده از یکسوساز  دادنشان  نیز VTUاستاتیکی

بر مبناي  نهو  بر اساس مقدار پیک ولتاژ ي، رلهدر طبقه ورود
  .عمل می نماید کل سیگنال rmsمولفه اصلی و یا  rms مقدار

، هارمونیک VTUبا توجه به منطق عملکرد رله اضافه ولتاژ 
می توانند بر عملکرد رله ک ها هاي ولتاژ بسته به فاز هارمونی

عملکرد کاذب در صورت و موجب  تاثیر نامناسب داشته

و یا عدم عملکرد آن در صورت  موثر مجاز بودن ولتاژ
 .نامجاز بودن ولتاژ گردند

با رله  PL70با توجه به استفاده همزمان یک رله دیجتالی 
عملکرد نامناسب رله نشان می دهد که  VTUاستاتیکی 

VTU باطی به خطاي ارتCVT  در پست مغان در فرکانس
با توجه به اینکه رله دیجیتالی بر اساس مولفه  .مبنا ندارد

اصلی ولتاژ کار می کند این رله عملکرد صحیحی داشته و 
  . عملکرد آن به مقدار هارمونیکها بستگی ندارد

 به مقدار VTUعملکرد رله استاتیکی وابستگی با توجه به 
پیشنهاد ، پیک ولتاژهارمونیک و در نتیجه دامنه و زاویه 

مولفه  rmsبر مبناي که یک رله مناسب  باگردد تا این رله   می
 . جایگزین آن گردد، کل عمل کند rmsاصلی و یا 

ولتاژ ثبت شده  5میزان هارمونیک با توجه مقادیر بسیار باالي 
و غیر دیزه، نیروگاه سبالن و بویژه مغان در پست هاي تقی

پیشنهاد می گردد تا بر روي میزان واقعی بودن آنها، مجاز 
ولتاژ و روش هاي کاهش این ولتاژ هارمونیکی  5هارمونیک 

 . مطالعات الزم صورت پذیرد

 :تشکر و قدردانی -8

و ارزیابی هاي مشترك معاونت مقاله حاضر حاصل مطالعات 
گروه  آذربایجان واي  برق منطقه شرکتبهره برداري 

که الزم بوده شرکت یکتا بهینه توان وان مطالعات کیفیت ت
مدیریت و کارشناسان انتقال و تعمیرات استان است از 
، مدیریت و  نیروگاه سبالن ، مدیریت و کارشناساناردبیل

کارشناسان و مغان کیلوولت  230پست پرسنل بهره برداري 
 .تشکر و قدردانی گرددیکتا بهینه توان پرسنل شرکت و 

دفتر انیم ازمدیریت و کارشناس محترم الزم می دهمچنین 
جهت ایجاد فضاي که در  شرکت توانیر فنی و نظارت انتقال

و حمایتهاي الزم پشتیبان این مجموعه مذاکره و تبادل نظر 
  .بودند کمال تشکر را داریم
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