
 

 

 رله و حفاظتمعرفی آزمایشگاه شبیه ساز 

 1عضو هیئت علمی دانشگاهابزارآزما و  تجهیزات مدیر عامل شرکت دانش بنیان، حامد مالاحمدیان

 چکیده  اطالعات مقاله

 واژگان کلیدي:

رله و دستگاه شبیه ساز، 

اضافه جریان، رله ، حفاظت

رله ، دیستانسرله 

، یفرکانسرله دیفرانسیل، 

 . رله چند کاره وبکو

و مفاهیم مربوطه برای دانشجویان  حفاظتو  رلهآموزش کاربردی و عملی سیستم های  

و مهندسین شرکت های توزیع و برق منطقه ای حائز اهمیت می باشد.  رشته مهندسی برق

به عنوان راه حل آموزش کاربردی و مفهومی  رله و حفاظتدر این مقاله دستگاه شبیه ساز 

گردد. دستگاه پیشنهادی دارای انواع تجهیزات موجود در شبکه قدرت بوده و شبکه ارائه می

انواع رله های حفاظتی . مدلسازی می نمایدمتمرکز به صورت  1000به  1را با مقیاس 

ت های انتقال برق و تابلو برق های صنعتی در مدل های مختلف مورد استفاده در پس

رله های اضافه جریان، حفاظت ولتاژ، دیستانس، دستگاه معرفی شده استفاده می گردد. 

خطوط انتقال، گیرند. حفاظت از دیفرانسیل، فرکانسی و ... مورد بررسی قرار می

رهای الکتریکی در این دستگاه ها تعبیه باو  ژنراتور سنکرونموتور القایی، ترانسفورماتورها، 

فراهم شده شبیه ساز خطا و فیدبک گرفتن از وضعیت رله استفاده از همچنین  .شده است

از جمله زمان تاخیر به وسیله تایمر دقیق فراهم  رلهری پارامترهای مختلف یاندازه گاست و 

 شده است.

 

و ترانسفور ماتور  انیترانسفورماتور جر 

 ولتاژ

 ازیو حفاظت ن یریدو منظور اندازه گ یدر صنعت برق برا

از آنجا که  یول میهست انیولتاژ و جر یپارامترها زانیبه م

به آنها نه  یباشند لذا دسترس یم یاعداد بزرگ ریمقاد نیا

مقرون به صرفه است پس  یبوده و نه از لحاظ اقتصاد یعمل

تا  میباش یولتاژ م و انیجر یهابه استفاده از ترانس ریناگز

 ریاز مقاد یکه کسر یکوچکتر ریرا به مقاد ریمقاد نیا

نمونه  زاتیتجه نی. در واقع امیینما لیباشند تبد یم یواقع

 انیکم از ولتاژ و جر اریبس ییکوچک شده ، با درصد خطا

 یریاندازه گ یدستگاه ها یهستند و چون تمام هیطرف اول

 یحفاظت یهارله زین وهمچون آمپرمتر، ولتمتر، وارمتر و.......

ساخته  زاتیتجه نیا هیو ولتاژ ثانو انیجر زانیبر اساس م

ها به اهداف ترانس نیتوان به کمک ا یشوند لذا م یم

 .افتیدست  یریحفاظت و اندازه گ

 

 CT (Current Transformer)یا  ترانس جریان -1-1

                                                      
1 Email: info@abzarazma.com 

و  رویانتقال ن یدر شبکه ها انیباال بودن جر لیبه دل

 انیجر یبه نمونه بردار ازیباال بودن ولتاژ ن لیبه دل نیهمچن

به  ازین لیدل نیبه هم باشدیمختلف شبکه م یاز قسمتها

 یرا برا ریکه دو عمل ز انیبه نام ترانس جر میدار یالهیوس

 دهد.یما انجام م

آمپر  1 ایآمپر و  5 نییپا یاباال را به  یهاانیجر -الف

 کند یم لیتبد

 یهاستمیاز س یفشار قو یشدن شبکه ها زولهیباعث ا  -ب

 و حفاظت باشد یریاندازه گ

ها و به پست یخطوط ورود یها در ابتداترانس نیا 

پست و  یها یترانس قدرت و خروج یدر ورود نیهمچن

در آن نقطه تحت  انیشوند. جر ینصب م گرید یدینقاط کل

نقاط با ترانس  نیکه هر کدام از ا شود ینظر باشد استفاده م

و ساختمان و چه از نظر  یقیمخصوص به خود چه از نظر عا

در  انیگردند. ترانس جر ینصب و استفاده م ،قدرت و دقت

از دو  انی.ترانسفورماتور جر ردیگیقرار م یمدار بصورت سر

در  یواقع انیشده که جر لیتشک هیو ثانو هیاول چیپ میس

و متناسب  انیجر نیعبور اعبور نموده و در اثر  هیپست از اول

به وجود  هی)در حدود آمپر( در ثانو یکم انیبا آن، جر



 

 

خود  هیاز اول یکمتر اسیها با مقترانس نیا هی. ثانودیآیم

خود  هیدر اول انیجر یهایژگیتمام و ییباال اریکه تا حد بس

 پست و رله ها و نشان فیفشار ضع زاتیرا دارد به تجه

 میس یها داراترانس نیا هی. ثانوشودمی متصل ها دهنده

تنها  عمواق شتریکه ب هینسبت به اول یادتریز یبا دورها چیپ

 . شود یچند دور از شمش است ساخته م ایشمش و  کی

 

 
 ترانسفورماتور جریان -1شکل

 

 توانایی عمومی ترانسفورماتورهاي جریان  -1-1-1

را  ریز یازهایبتوانند ن یستیبا انیجر یترانسفورماتورها

 :ندیبرآورده نما

 جادیرا بدون ا ینام انیبتوانند ولتاژ و جر وستهیبطور پ -1

 .ندیتحمل نما یقیو شکست عا یحرارت اضاف

در حالت  یستیبا یحفاظت انیجر یترانسفورماتورها -2

عمل  یدر شبکه با دقت خوب بیدر اثر بروز ع انیاضافه جر

 را انجام دهند. لیتبد

در حالت  یستیبا ،یرگی اندازه انیجر یترانسفورماتورها -3

 یمربوط به اتصال کوتاه شبکه، بطور ذات انیاضافه جر

وارد  یرگیاندازه هایبه دستگاه یبیتا آس ندیمحدود نما

 نگردد.

 

 مدار معادل ترانسفورماتور جریان  -1-1-2

ترانسفورماتور قدرت  کیهمانند  انیترانسفورماتور جر کی

مطابق  هیبه ثانو هیمدار معادل است که با انتقال اول یدارا

 است. شیقابل نما 2شکل 

 

 انیمدار معادل ترانس جر -2شکل

به صورت  انیساده شده ترانسفورماتور جر یفازور اگرامید

 Ip ک؛یتحر انی، جرIeشکل  نیاست. که در ا 3شکل 

 سیمغناط انی، جرImآهن و  انی، جرIc ه؛یاول انیجر

 Esو  هی، ولتاژ اولEp نی. همچنشوندیم دهینام کنندگی

 خواهد بود هیولتاژ ثانو

 

 
 انجری ترانس شده ساده یفازور اگرامید -3شکل

را  هیاول انیبر جر یرگذاریامکان تاث هیثانو انیاصوالً جر

مسئله از مدار معادل فوق مشاهده  نینخواهد داشت ا

امپدانس  هیبه ثانو هیانتقال امپدانس اول یبرا رایز گردد،یم

 هیضرب شده و به ثانو لیدر مجذور نسبت تبد هیمدار اول

 یلیخ سامپدان افته،یلذا امپدانس انتقال  شودیمنتقل م

لذا  امپدانس غالب مدار خواهد بود نیخواهد شد و ا یبزرگ

 هیاز بار متصل به ثانو ،یدر حد قابل قبول هیاول انیجر

 .باشد یمستقل م

مشخص  هایی تهیپالر ان،یجر یترانسفورماتورها یدر رو

 یعبور انیجهت جر نیکه نشان دهنده ارتباط ب شود یم

به  تهیپالر نیا یبرا یاست. عالمات انتخاب هیو اول هیدر ثانو

 :اشندب یم ریصورت ز

 

 
 عالمات انتخاب پالریته -4شکل



 

 

فشار  زاتیبه تجه انیجر یدر زمان اتصال ترانسفورماتورها

 تیما با اهم یبرا انیتنها مقدار جر کهیدر صورت فیضع

 یاما در صورت ستین ها تهیبه در نظر گرفتن پالر ازیباشد ن

باشد حتماً  ستمیکننده عملکرد س نییتع انیکه جهت جر

 های رلهمسئله  نیتوجه نمود مثال بارز ا ها تهیبه پالر دیبا

 ایمحدود  نیاتصال زم یخطا ای لیفرانسید

RESTRICTED EARTH  FAULT که  باشند یم

چند ترانسفورماتور  یعبور های انیاز جر یبراساس تفاظ

اتصال  نیلذا الزم است که در ح کنند یکار م انیجر

 .داشت مدنظر را فوق مسئله ها رله نیبه ا یانیجر یمدارها

 

 PT (Transformerترانسفورماتور ولتاژ یا  -1-2

potential ) 

ای است برای کاهش ولتاژ وسیلهترانسفورماتور ولتاژ 

گیری وایزوله های اندازهمتناسب با حد عایقی دستگاه

گیری از مدار قدرت که درتوزیع معموالً نمودن وسایل اندازه

ساخته  110/20000و یا  100/20000بانسبت تبدیل 

 شوند.می

 

 
 ترانسفورماتور ولتاژ -5شکل

 

 رله سنکرو چک: 

ر سنکرون به شبکه استفاده جهت اتصال ژنراتو این رله

صورت است که  نیبد رله نی. نحوه عملکرد اگرددیم

سمت  2و  1 هاینالیژنراتور به ترم RS یفازها یستیبا

Gen یو فازها RS سمت  2و  1 هاینالیشبکه به ترم

Bus سمت ژنراتور  یاز فازها یرگیمتصل شوند. رله با نمونه

 صیتشخ سازیسنکرون یزمان مناسب را برا بکهو ش

 یتوال یبررس تیماژول قابل نی. الزم به ذکر است ادهدیم

 یتوال سازیقبل از سنکرون یستیفاز را ندارد لذا کاربر با

و  دینما یژنراتور و شبکه را با رله کنترل ولتاژ بررس یفازها

را انجام  سازیسنکرون ندیماژول فرآ نیسپس به کمک ا

یک نمونه رله سنکروچک نمایش داده شده  6در شکل  .دهد

 است.

 

 
 رله سنکرو چک -6شکل

 

 رله کنترل جریان 

حفاظت در  جهترله کنترل آمپر سه فاز دستگاهی مناسب 

کاهش و عدم تقارن جریان و نمایش جریان  ،برابر افزایش

-برای حفاظت موتورهای سه ناین تجهیز همچنی .باشدمی

 گیرد.فاز مورد استفاده قرار می

قابلیت نمایش و اندازه گیری فاز رله کنترل جریان سه

جریان و حفاظت در برابر مینیمم ، ماکزیمم و عدم  تقارن 

 را دارد. جریان ها

 رله کنترل ولتاژ 

حفاظت  جهتسه فاز دستگاهی مناسب  ولتاژرله کنترل 

و یا قطع یک فاز  فازهادر برابر افزایش ،کاهش و عدم تقارن 

 باشد.می

ین رله جهت کنترل بسیار دقیق اختالالت شبکه در عمده ا

گیرد تا از آسیب تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می

رسیدن به بار خروجی آن جلوگیری شود و قادر به حفاظت 

در برابر افزایش/کاهش ولتاژ، عدم توالی )جابجایی( فازها، 

 باشد.ا میعدم تقارن ولتاژ فازها و قطع هرکدام از فازها را دار



 

 

 رله کنترل فرکانس 

تغییرات فرکانس در سیستم قدرت دالیل مختلفی دارد که 

ها خارج شدن ناگهانی بار از شبکه در اثر بروز مهمترین آن

باشد. این تغییرات باعث آسیب به بارهای حساس خطا می

و همینطور ناپایداری در شبکه خواهد شد. برای جلوگیری 

های حساس به فرکانس که از رله از این مشکالت الزم است

 برق استفاده شود.

رله فرکانس دارای دو کنتاکت است یکی برای اضافه 

( و دیگری برای کاهش over frequencyفرکانس )

(، برای کارکرد صحیح مدار under frequencyفرکانس )

کاهش  .N.Oاضافه فرکانس با کنتاکت  .N.Cباید کنتاکت 

طه این دو کنتاکت، بوبین رله فرکانس سری شده و از واس

ولت تعبیه شده  220در ماژول مدارشکن به ترمینال ولتاژ 

بر روی آن متصل شود. اگر فرکانس در بازه بیان شده قرار 

قسمت افت فرکانس روشن و  LEDآنگاه  داشته باشد،

LED  قسمت اضافه فرکانس خاموش خواهد بود. در این

اشته و بار تغذیه خواهد حالت فرکانس در بازه مطلوب قرار د

افت  LEDشد. با کم شدن فرکانس و خروج از بازه فوق 

شود. آن باز می .N.Oفرکانس خاموش شده و کنتاکت 

 LEDهمینطور با افزایش فرکانس و خروج از بازه مذکور، 

 شود.آن باز می .N.Cاظافه فرکانس روشن شده و کنتاکت 
Fsetunder ± fdiffunder < f < Fsetover ± fdiffover  

، فرکانس تنظیمی کاهش setunderF که در رابطه فوق 

، تغییرات فرکانس نسبت به فرکانس  diffunderfفرکانس؛ 

، فرکانس تنظیمی اضافه setoverF تنظیمی کاهش فرکانس؛  

، تغییرات فرکانس نسبت به فرکانس  diffoverfفرکانس؛ 

یق دهد و از طرتنظیمی اضافه فرکانس را نشان می

  سلکتورهای تعبیه شده بر روی رله قابل تنظیم هستند.

setunderF  وsetoverF  را رویHz 50  تنظیم کنید. با استفاده

از اینورتر سرعت چرخش و در نتیجه فرکانس ولتاژ خروجی 

-3ژنراتور قابل تغییر است. مقدار دقیق فرکانس توسط 

Phase Multifunction Meter شود.نمایش داده می 

 بار -رله کنترل فاز 

جهت کنترل بسیار دقیق اختالالت ناشی از قطع فاز، 

جابجایی فاز، عدم تقارن فازها و جریان، افزایش یا کاهش 

 گیردمورد استفاده قرار می ولتاژ و افزایش یا کاهش جریان

 که دارای ویژگی های زیر است:

 𝐼2𝑡کنترل جریان بر اساس منحنی  •

 CTگیری جریان بدون نیازبه اندازه •

 های خطانمایش جریان، مقادیر تنظیمی و پیغام •

این رله قابلیت حفاظت در برابر افزایش، کاهش و عدم تقارن 

جریان ها؛ افزایش، کاهش و عدم تقارن ولتاژها، قطع و عدم 

 توالی فازها را دارد.

قارن کاهش و عدم ت ش،یحفاظت در برابر افزا تیرله قابل نای

کاهش و عدم تقارن ولتاژها، قطع و عدم  ش،یها؛ افزا انیجر

 فازها را دارد. یتوال

 (Vebcoچندکاره وبکو )حفاظت رله  

به منظور  Vebkoشرکت  AMR-Mمدل  یانیرله جر

 زاتیو تجه یکیالکتر یحفاظت خطوط انتقال، موتورها

 یظاهر ینما 7. در شکل ردیگیشبکه مورد استفاده قرار م

 رله نشان داده شده است.

 

 

 
 رله چندکاره شرکت وبکو یظاهر نمای -7شکل

 

 رله چندکاره  افزاري مشخصات سخت -7-1

سخت  یاجزا یمشخصات اصل یدر ادامه جدول معرف

 ارائه شده است. یافزار

 



 

 

 AMR-Mرله چندکاره  افزاری مشخصات سخت یمعرف -1جدول

 

 
 

 رله چندکاره افزاري نرممشخصات  -7-1

مختلف رله  یبخش ها ماتیو تنظ یمشخصات نرم افزار 

 گردند. یدر ادامه بحث م

 :1،2،3-50 یزمان ثابت فاز ادیز انیحفاظت جر -1

 تواندیم 50N-1 , 50N-2و  2-50,  1-50در توابع  انیجر

 50Nو  3-50تابع  یباشد اما برا RMS ایو  یمولفه اصل

 استفاده شود. زین یبه صورت مقدار لحظه ا تواندیم

 :51 یفاز یریتاخ ادیز انیحفاظت جر -2

باشند،  یمعکوس م انیجر-تابع که زمان نیدر عملکرد ا

 یبه کار گرفته شود.  منحن RMS ای یمولفه اصل انیجر

User Define استاندارد  یهایاز منحن کیهر  ایIEC  و

ANSI باشدیقابل انتخاب م. 

و  TOC-46 یریتاخ یمنف یتوال ادیز انیظت جرفاح -3

 :1،2-46زمان ثابت 

( I2)یمنف یتوال انیجر سهیتوابع بر اساس مقا نیعملکرد ا

 TOC-46باشد.تابع یتابع م نیا یمیتنظ انیبا مقدار جر

از  کیباشد و هر یمعکوس م انجری –به صورت زمان 

 باشدیقابل انتخاب م ANSIو  IECاستاندارد  یها یمنحن

 یشود. مشخصه میتنظ USER Defineبه صورت  ایو 

. باشدیم 2-46و  1-46دو المان  املزمان ثابت ش

 یزمان ریتاخ ،یمیتنظ انیدو تابع شامل جر نیا ماتیتنظ

 .باشدی( مDropout) ستیر یزمان ریعملکرد و تاخ

 :جهت دار ادیز انیتوابع جر -4

به  RMSو  یمولفه اصل انیدر عملکرد توابع جهت دار، جر

حدود  تواندیکار گرفته شود. مشخصه جهت دار آنها م

المان جهت دار  یدرجه چرخش داشته باشد. برا ±180

انتخاب کند که جهت خطا با استفاده  تواندیکاربر م ن،یزم

 یتوال یهاتیاز کم ایشود و  نییصفر تع یتوال ستمیاز س

 Forward تواندیخطا م صیاستفاده شود.جهت تشخ یمنف

 انتخاب شود. Reverse ایو 

و  TOC-67 یفاز یریجهت دار تاخ ادیز انیتابع جر -5

 :67N-TOC نیزم

استاندارد  یمنحن ای User Define یتوابع منحن نیا یبرا

IEC  وANSI یم زیتابع ن ستیو ر باشدیقابل انتخاب م 

 Userبه صورت  ایباشد و  یآن ایو  Disk Emulationتواند 

Define شود. میتنظ 

و  1،2،3-67 یجهت دار زمان ثابت فاز ادیز انیتابع جر -6

 :67N-1,2,3 نیزم

 ستیر یزمان ریو تاخ یانیجر میتنظ یدارا کیتوابع هر  نیا

جهت عملکرد  کیهر  یبرا نی.عالوه بر اباشندیجداگانه م

-Drop می.تنظشودیم میخطا جداگانه تنظ صیتشخ یبرا

out time Delay آپ  کیپ گنالیس یدارسازیپا یبرا

 شودیاستفاده م

 :رله چندکاره وبکو یاساس ماتیانجام تنظ -6

 یسر کی یشرکت وبکو دارا AMR-Mرله چندکاره 

رله کدام نوع  نکهیکه فارغ از ا باشد یم یاساس ماتیتنظ

 .رندیانجام بپذ یستیبا ماتیتنظ نیباشد؛ ا

 

 دیستانس وبکوحفاظت رله   

دیستانس برای حفاظت خطوط انتقال به کار می رله های 

روند و از آنجا که فاصله خطا را با اندازه گیری امپدانس 

مشخص می کنند، بدین نام مشهور شده اند. به طور کلی 

وقتی اتصالی در شبکه رخ می دهد اینگونه رله ها نقش 

حفاظتی خط و تعیین فاصله خطا تا رله را به عهده دارند. 

ظت اصلی خطوط انتقال رله های دیستانس و معموال حفا

 حفاظت پشتیبان این خطوط رله های اضافه جریان جهت



 

 

 های رله عملکرد زمان که است آن امر این دلیل. هستند دار

ه رله روی آن است بسیار کم و ک خطی روی بر دیستانس

 زمان عملکرد رله جریان زیاد نسبتا زیاد است.

 

 
 ستانسیرله حفاظت د یبند هیناح -8شکل                     

 

 

 

 رله حفاظت دیفرانسیل وبکو: 

حفاظت  یبرا ای لهیبه عنوان وس لیفرانسیرله د

 سهیرله بر اساس مقا نی. اشود یترانسفورماتور استفاده م

 یدر ابتدا و انتها انیجر لهینوسیو بد کندیم کار هاانیجر

و با هم  شده دهیحفاظت شود، سنج دیکه با یائلهیوس

در دو طرف محدوده  انیتفاوت جر نی. اگرددیم سهیمقا

و ...  نیاتصال زم ایاغلب در اثر اتصال کوتاه  شدهحفاظت 

 تواند یم لیفرانسیعملکرد رله د نیبنابرا د؛یآیبوجود م

 باشد. ریاز عوامل ز یناش

 نیدر داخل تراسفوماتور وجود داشته باشد. ا ی. اتصال1

 ایاتصال فاز به بدنه، فازبه فاز، اتصال حلقه و تواندیم یاتصال

 ترانس باشد هیوثانو هیاول یها چیپ میس نیاتصال ب

خارج از ترانسفورماتور وجود داشته باشد که  ی. اتصال2

 یعنیدر محدوده حفاظت رله  یبر اثر عوامل خارج تواندیم

 باشد. نیطرف یهاCT نیب

 CTاز وجود اشکال در مدارات  یکاذب ناش ی. حالت ها3

 مربوطه

دقت باال و قدرت  ع،یقطع سر یژگیو یدارا لیفرانسیرله د

 CT نیواقع شده در محدوده ب وبیع کیو تفک صیتشخ

 باشد. یدوطرف ترانسفوماتور قدرت م یها

 یهجوم یهاانیدر جر لیفرانسید یبذکر است رله ها الزم

فالت  صیتشخ یبرا یول دینما یعمل نم ترانسفورماتور،

دو طرف ترانسفورماتور  یها CTواقع شده در محدوده  یها

 باشد.یم لیفرانسیحفاظت، رله د نیقدرت همواره بهتر

 

 

 

 

 

 
 

و  معرفی مدل هاي تجهیزات 

 هاي آنهاقابلیت

نسخه و مدل متفاوت تولید  9این دستگاه های آموزنده در 

ل می شوند. نام، کد و تصویر مدل های مختلف در شک

 ادامه بیان شده است.

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

بر اساس سرفصل های جدید  رله و حفاظتهای آموزنده 

مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار 

رله های این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه .مدون می باشد

و همچنین آموزش پرسنل شرکت های برق  و حفاظت

منطقه ای و توزیع نیروی برق استفاده می گردد. از قابلیت 

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد هااین دستگاه

 تالیجید ستانسیرله د یبررس -1

 تالیجید لیفرانسیرله د یبررس -2

 یریگاندازه زاتیبه عنوان تجه PTو  CT یبررس -3

 طیدر شرا تالیجیرله حفاظت ولتاژ د یبررس -4

 ولتاژ شیافزا ایکاهش 

 تالیجید انیرله حفاظت اضافه جر یبررس -5

 ولتاژ شبکه رییامکان تغ -6

 امکان حفاظت خط انتقال و ترانس -7

 انواع خطا در شبکه یساز هیشب امکان -8

ولتاژ و  راتییحفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغ -9

 انیجر

 رله حفاظت سنکرون بودن یبررس -10

 یرله حفاظت فرکانس یبررس -11

 متال یرله حفاظت ب یبررس -12

 رله کنترل فاز یبررس -13

 رله کنترل بار یررسب -14

 

 اجزاي اصلی دستگاه 

این دستگاه ها در مدل های ماژوالر و یک پارچه تولید 

میشوند. اجزای اصلی تشکیل دهنده و مشخصات آنها 

 در ادامه بیان شده است.

ماژول بر  نیخط انتقال متوسط: خط متوسط در ا -1

در  رانیدر شبکه ا یخطوط انتقال واقع πاساس مدل 

 نظر گرفته شده اند.

ماژول جهت حفاظت  نیا: رله حفاظت فرکانس -2

ترانس و ژنراتور در برابر  لیاز قب زاتیتجه یفرکانس

   .ردیگیفرکانس مورد استفاده قرار م راتییتغ

 تینهایماژول مدل باس ب نی: اتینها یباس ب -3

 .باشدیشبکه برق م

ماژول جهت کنترل دور موتور  نیسه فاز: ا نورتریا -4

فرکانس  میگرداننده ژنراتور سنکرون و تنظ ییالقا

 .شودیژنراتور استفاده م یخروج

ماژول جهت سنکرون  نیواحد سنکرون ساز: ا -5

 یژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار م یساز

 .ردیگ

ماژول جهت  نیفانکشن متر سه فاز: ا یمولت -6

 ان،یولتاژ، جر لیشبکه از قب یپارامترها یریگاندازه

 ان،یفاز ولتاژ و جرتوان، اختالف بیانواع توان، ضر

 .ردیگیفرکانس و... مورد استفاده قرار م

و  یماژول، به عنوان بار مقاومت نی: ایبار مقاومت -7

ه ها در توسط مصرف کنند ویمدل مصرف توان اکت

 .ردیگیمورد استفاده قرار مشبکه 

در  ویتوان راکت کنندهدیو تول ی: بار خازنیبار خازن -8

 باشد.یو انتقال م عیشبکه توز

است که جهت  یپله ا ی: ماژول بار سلفیبار سلف -9

 یدر شبکه برق طراح ویمصرف توان راکت یسازمدل

 شده است.



 

 

فاز به  یخطاها جادیبه منظور ا: ساز خطا هیشب -10

فاز به فاز و... در شبکه قدرت مورد استفاده قرار  ن،یزم

 .ردیگیم

با کاربرد  ییآشنا به منظور: PT  ایترانس ولتاژ  -11

PT رفتار  یدر حفاظت شبکه و بررسPT متفاوت  یها

 .ردیگیمورد استفاده قرار م

فاز به  یخطاها جادیبه منظور ا: ساز خطا هیشب -12

فاز به فاز و... در شبکه قدرت مورد استفاده قرار  ن،یزم

 .ردیگیم

ماژول به منظور حفاظت بار  نیا: رله حفاظت بار -13

 شود.یاستفاده م

 وستهیپ میماژول جهت تنظ نیاتو ترانس سه فاز: ا -14

 .ردیگیولتاژ شبکه مورد استفاده قرار م

ماژول جهت حفاظت  نیا :انیرله حفاظت جر -15

 انیجر راتییخط انتقال، ترانس و ژنراتور در برابر تغ

 ردیگیمورد استفاده قرار م

فاز با ترانسفورماتور سه فاز: ترانسفورماتور سه -16

ولت امکان استفاده از  190/190/380 لینسبت تبد

را فراهم  گزاگیمختلف ستاره، مثلث و ز یهاشیآرا

 سازد.یم

ولتاژ،  یریگاندازه یدستگاه برا نیمتر: ا یمولت -17

 .باشدیمقاومت و... مورد استفاده م ان،یجر

ماژول جهت بررسی  نیا: CT ای انیترانس جر -18

های متفاوت و کاربرد آن در حفاظت شبکه  CTرفتار 

 ردیگمورد استفاده قرار می

سه فاز جهت  ییسه فاز: موتور القا ییموتور القا -19

 .ردیگیژنراتور مورد استفاده قرار م یراه انداز

توان  دیجهت تول نیماش نیژنراتور سنکرون: ا -20

 .ردیگیشبکه مورد استفاده قرار م

ماژول جهت  نیا: رله حفاظت سنکرون بودن -21

و نظارت بر سنکرون بودن ژنراتور سنکرون با  یبررس

 .ردیگیم قرار شبکه مورد استفاده

ماژول جهت  نیا: انیجر شیافزا یرله حرارت -22

 انیجر راتییدر برابر تغ یکیالکتر یحفاظت بارها

 .ردیگیمورد استفاده قرار م

 یریماژول جهت اندازه گ نیا: تالیجید مریتا -23

 باشد. یشبکه قدرت م یحفاظت یزمان عملکرد رله ها

 بیترت یدرست یبه منظور بررس: رله کنترل فاز-24

 یکیالکتر یفازها بخصوص در کاربرد حفاظت موتورها

 .ردیگیمورد استفاده قرار م

 یقطع بخش ایجهت برق دار کردن و  : مدارشکن -25

 .ردیگیاز شبکه مورد استفاده قرار م

 

 آزمایش هاي قابل انجام 

آزمایش ارائه  18 رله و حفاظتآزمایشگاه در دستور کار 

مطالب بیان شده در دستور کار هر آزمایش  گردیده است.

شامل مقدمه، شرح آزمایش و تحلیل و جداول مربوطه و در 

. این دستور کار باشدیممربوط به آزمایش  سؤاالتپایان 

طوری طرح شده است تا دانشجو حین انجام مراحل مختلف 

ی مختلف آن را تکمیل نماید و با تحلیل هابخشآزمایش 

 رله و حفاظتاز مفاهیم  یترقیعمنتایج حاصل به درک 

به دلیل زمان محدود آزمایشگاه، انجام  عتاًیطبدست یابد. 

برخی محاسبات در آزمایشگاه توسط دانشجو امکان پذیر 

انتهای هر بخش منتقل  سؤاالتنبوده و این مهم به بخش 

 شده است. 

 باشد:های قابل انجام به شرح زیر میمایشلیست آز

 کمک به شبکه به سنکرون ژنراتور اتصال -1

 فاز سه ترانسفورماتور

 رله کمک به شبکه به سنکرون ژنراتور صالات -2

 سنکروچک



 

 

 و قدرت انتقال خط بلند و متوسط کوتاه، یهامدل -3

 تیونیپر محاسبات

 آموزنده در قدرت انتقال خطوط یهامدل با ییآشنا -4

 کپارچهی

 قدرت شبکه در ترانس عملکرد -5

 میتنظ قابل تپ یدارا ترانس با شبکه ولتاژ کنترل -6

 توان بیضر اصالح -7

  بررسی رله کنترل جریان -8

 ولتاژرله کنترل  یبررس -9

 فرکانسرله کنترل  یبررس -10

 فاز باررله کنترل  یبررس -11

 (Vebco)رله چندکاره شرکت وبکو  یمعرف -12

 یانیرله حفاظت اضافه جربررسی  -13

 دیستانسرله حفاظت  یبررس -14

 دیفرانسیلرله حفاظت  یبررس -15

 نتیجه گیري 

 های رله و حفاظت جهت آموزش کاربردی سیستم

ضرورت رله و حفاظت استفاده از دستگاه های شبیه ساز 

ند و مرور شدانواع دستگاه ها قابلیت ها و مشخصات دارد. 

 ش های قابل انجام با هر دستگاه بیان گردید.آزمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simulator of Relay and Protection Lab 
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Engineering 

 

Abstract  Article Info 

Practical and useful training of relay and protection is done by 

simulator. Proposed training set has miscellaneous devices in power 

network and model the network by 1 to 1000 scale. Many types of 

protection relays introduced in training set that they used in substation and 

electrical panels. Overcurrent, voltage protection, distance, differential, 

frequency and other relays are analyzed. Protection of transmission lines, 

transformers, induction motors, synchronous generators and electrical 

loads are investigated. Also, using fault simulator and status of relay and 

are presented and the time delay of relay is measured by precise timers.  
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