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 مقدمه

  
 این  بندي تجهیزات آن آسیب ببیند، دهد که عایق اتصال کوتاه رخ می  در یک سیستم قدرت هنگامی

آمده در سیستم حاصل از صاعقه یا امواج کلیدزنی یا کثیفی  وجود  هولتاژهاي ب   موضوع ناشی از اضافه
تواند رخداد  برداري و نگهداري دقیق می بهره طراحی، .یا علل مکانیکی و طبیعی دیگر است ها و عایق

هاي اتصال کوتاه چندین مرتبه از  جریان.باشد اتصال کوتاه را به حداقل برساند، اما قادر به حذف آنها نمی
است باعث آسیب دیدگی عایق، برداري شرایط عادي بزرگترند و اگر حذف نگردند، ممکن  هاي بهره جریان

 بارها نیز ممکن است متحمل آسیب ها و باس پیچ سیم .سوزي، و انفجار شوند دي، آتشها  شدن  ذوب
بدیهی است که عیوب باید به . دیدگی مکانیکی ناشی از نیروهاي مغناطیسی هنگام وجود عیب شوند 

  .سرعت از سیستم قدرت حذف گردند
وجود   ها و یا فیوزها براي به اعمال و تنظیم رله ان علم، مهارت، هنرعنو  برن حفاظت را به  بلک

نمودن آنها در شرایط   عیوب و شرایط نامطلوب و نیز جلوگیري از عمل  آوردن حداکثر حساسیت نسبت به
 .کند یا قابل تحمل تعریف می قابل قبول و

ها استفاده  و رله) گیري اندازهکلیدها با ترانسفورماتورهاي (بست سریع و فیوزها و کلیدهاي باز
  .هاي مهم توزیع در جهت حفاظت دارند وسیعی در سیستم

IEEE آن اعمال عملکرد کنترلی مناسب در قبال تشخیص   اي که وظیفه عنوان وسیله یک رله را به
  .کند هاي معیوب یا شرایط غیر عادي و خطر ساز در سیستم قدرت است،تعریف می خطوط و دستگاه
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اولفصل   

 تولید

ها تولید و بعد از تحویل  ي توربین ها به وسیله هاي تولید انرژي هستند که انرژي در آن مکان ها هنیروگا     
ها در  انواع نیروگاه .شوند ها هدایت می هسمت مصرف کنند ده روي خطوط انتقال بهاینهاي افز به پست

  .اند شده  بخش زیر شرح داده
 :نیروگاه دیزلی1-1 
امروزه از  .شود مینیروي محرکه ژنراتور توسط یک موتور درونسوز دیزلی تأمین  ها هنوع نیروگا این  در     

شود و بیشتر براي مواقع اضطراري و  میي دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه کمتر استفاده ها هنیروگا
ران که به ای ر در مناطقی ازضحال حادر  .گردد میاستفاده  ها هنیروگا این  احتماالً بار حداکثر شبکه از

معموالً داراي توان  ها هنیروگا این  .شود میي دیزلی استفاده ها هشبکه سراسري متصل نیستند از نیروگا
 .شده است تصویري از نیروگاه دیزلی نمایش داده 1در شکل  .هستندKW 12000تاKW 630تولیدي 

  
  نیروگاه دیزلی 1شکل 

 :دیزلی عبارتند از مزایاي نیروگاه1-1-1 
 .به آب نیاز ندارند ها هنیروگا این  .1
 .گیرند میمورد استفاده قرار .. .و ها هدانشگا ،ها هایی مثل بیمارستان عنوان برق اضطراري در مکان به.2
اي که هزینه انتقال برق از هزینه تولید نیروگاه دیزلی بیشتر است مورد استفاده  در مراکز دور افتاده .3

 .گیرند میقرار 
  :معایب نیروگاه دیزلی عبارتند از1-1-2 

 .پایین است ها هنیروگا این  رنج تولیدي .1
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 .هستندمیي مکانیکی زیادي که در آنها وجود دارد داراي عمر کها دلیل حرکت نوع نیروگاه به این  .2
راندمان عبارت است از نسبت انرژي گرفته شده از (  .باشند میداراي راندمان پایینی  ها هنوع نیروگا این  .3

 )نیروگاه به انرژي داده شده به نیروگاه 
 .هزینه برق تولیدي آنها باالست ،ها هنیروگا این  به دلیل راندمان پایین .4

 :نیروگاه گازي1-2 
از  ها هنیروگا این  در .شود هواي محیط است میي گازي سیالی که سبب چرخش توربین ها هدر نیروگا     

هوا را  ،کمپرسورها وسایلی هستند که با مکش هواي محیط به درون خود .شود میکمپرسور استفاده 
 هواي ورودي را از ،معموالً براي افزایش راندمان نیروگاه .دهند میفشرده کرده و فشار آن را افزایش 

هواي  .دهند تا هواي ورودي به کمپرسور گرم شود میمجاورت گازهاي خروجی از دودکش توربین عبور 
سوزد  میشود و  میشود و در آنجا با سوخت فسیلی ترکیب  میفشرده شده در کمپرسور وارد اتاق احتراق 

که گاز داغ پرفشار این  براي .باشد میده نیز ینشود که آال میو گاز داغی با فشار باال از اتاق احتراق خارج 
 این  .گاز با سرعت زیاد وارد توربین شود این  محور چرخنده آن را به حرکت درآورد باید ،ورودي به توربین

ي توربین ها هگاز پرفشار و داغ با سرعت زیاد به پر بنابراین.شود میعمل توسط نازل ابتداي توربین انجام 
شود و حرکت دورانی روتور توربین نیز سبب چرخش  میتوربین کند و سبب چرخش روتور  میبرخورد 

در شکل  .گاز و گازوئیل است ،معموالً مازوت ها هنیروگا این  سوخت .شود میژنراتور و در نتیجه تولید برق 
  .گازي نمایش داده شده است  تصویري از نیروگاه 2

  
نیروگاه گازي 2 شکل  

  :ازمزایاي نیروگاه گازي عبارتند 1-2-1 
 .به آب نیاز ندارند ها هنیروگا این  .1
 )برد میماه زمان  6حدوداً ساخت یک نیروگاه گازي (  .شوند میزود ساخته  .2
کم و زیاد کردن تولید نیروگاه را مانور کردن نیروگاه (  .سرعت مانور باالیی دارند ها هنیروگا این  .3

 )گویند می
 .توان روشن کرد میرا خیلی زود  ها هنیروگا این  .4
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 :معایب نیروگاه گازي عبارتند از1-2-2 
 .پایین است ها هنیروگا این  راندمان .1
 .کوتاه است ها هنیروگا این  عمر .2
 .هزینه برق تولیدي آنها باالست .3
 .پایین است ها هنیروگا این  رنج تولید انرژي .4

 :نیروگاه بخاري1-3 
حرارتی تولید  ،ي فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی و مازوتها از سوختن سوخت ها هنیروگا این  در     
بخار خشک یعنی بخاري که  .شود میشود که توسط آن آب درون دیگ بخار به بخار خشک تبدیل  می

درجه سانتی گراد  500کامالً به صورت گازي باشد و هیچ گونه قطره آبی در آن نباشد و دماي آن باالي 
در اثر چرخش  .آورد میرا به چرخش در  ها شود و روتور توربین میها خار خشک وارد توربینب این  .باشد

بخارهاي خشک خارج شده از  .شود میکند و برق تولید  میژنراتور شروع به چرخش  ها، محور توربین
اي است که بخار خشک را سرد  کندانسور وسیله .شوند میوارد کندانسور شده و به مایع تبدیل  ها توربین

در شکل  .شوند مییی مجدداً به دیگ بخار پمپاژ ها مایع حاصل توسط پمپ .کند میکرده و به مایع تبدیل 
  .تصویري از نیروگاه بخاري نمایش داده شده است 3

  
نیروگاه بخاري 3 شکل  

  :مزایاي نیروگاه بخاري عبارتند از1-3-1 
 .ي گازي بهتر استها هاز نیروگا ها هنیروگا این  راندمان .1
 .ي گازي استها هبیشتر از نیروگا ها هنیروگا این  رنج تولیدي .2
 .ي گازي استها هبیشتر از نیروگا ها هنیروگا این  عمر .3

 :ي بخاري عبارتند ازها همعایب نیروگا1-3-2 
 .به آب نیاز دارند ها هنیروگا این  .1
 .ي گازي استها هکمتر از نیروگا ها هنیروگا این  سرعت مانور.2
 .برد میي گازي زمان بیشتري ها هنسبت به نیروگا ها هنیروگا این  ساخت .3
 .ي گازي استها هبیشتر از نیروگا ها هنیروگا این  هزینه برق تولیدي .4
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 :نیروگاه سیکل ترکیبی1-4 
ي گازي مقداري از گازهاي ها هدر نیروگا .باشند میترکیبی از دو نیروگاه گازي و بخاري  ها هنوع نیرگا این  

شوند و همین امر سبب کاهش راندمان  میاز چرخه تولید برق خارج  ها پرانرژي از طریق دودکش توربین
ي گازي دماي زیادي دارد و قادر است ها گاز خارج شده از دودکش توربین. گردد میي گازي ها هنیروگا

 بنابراین.شود میي بخاري انجام ها هی همان عملی که در نیروگاآب مایع را به بخار خشک تبدیل کند یعن
ي ها هدر نیروگا .دهند میي سیکل ترکیبی دو نیروگاه گازي و بخاري را در کنار یکدیگر قرار ها هدر نیروگا

کنند اما براي فعالیت  میي فسیلی استفاده ها ي گازي از سوختها سیکل ترکیبی براي فعالیت توربین
ترتیب  این  به .کنند میي گازي استفاده ها بخاري از گازهاي خارج شونده از دودکش توربین يها توربین

ي گازي ها هي سیکل ترکیبی انرژي بیشتري نسبت به نیروگاها هدر نیروگا ،به ازاي مقدار معینی سوخت
ي گازي ها هگاي سیکل ترکیبی داراي راندمان بیشتري نسبت به نیروها هشود و در نتیجه نیروگا میتولید 

  .تصویري از نیروگاه سیکل ترکیبی نمایش داده شده است 4در شکل  .باشند میو بخاري 

  
  نیروگاه سیکل ترکیبی 4 شکل
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  :نیروگاه برق آبی1-5 
آب جمع شده در  .شود میاز آب جمع شده در پشت سدها براي تولید برق استفاده  ها هنیروگا این  در     

چرخش روتور توربین نیز  .شود میي توربین سبب چرخش روتور توربین ها هپشت سدها با برخورد به پر
تصویري از نیروگاه برق آبی نمایش داده  5در شکل  .شود میسبب چرخش ژنراتور و در نتیجه تولید برق 

  .شده است

  
  نیروگاه برق آبی5شکل

  :عبارتند ازبی آمزایاي نیروگاه برق 1-5-1 
 .آلودگی محیط زیست ندارد .1
 .هزینه سوخت ندارد .2
 )کند میسال هم کار  100اگر خوب ساخته شود تا (  .عمر باالیی دارد .3
 .سرعت و قدرت مانور باالیی دارد .4
 .بسیار پایین است ها هنیروگا این  هزینه نگهداري .5
 .کند میتغییر ن ها هنیروگا این  با گذشت زمان بازده .6
 .بسیار کمتر است ها هي آبی نسبت به بقیه نیروگاها هپرسنل مورد نیاز نیروگا .7
 .کند میآب مورد نیاز براي کشاورزي و شرب را تأمین  .8
 .کند میجلوگیري  ها و سیالب ها از سیل .9

  .جاد کردای توان فضاي تفریحی مناسب میدر اطراف سدها  .10
 

 :آبیمعایب نیروگاه برق 1-5-2 
 .بسیار زیاد است ها هنیروگا این  هزینه ساخت .1
 .با مشکل همراه خواهد بود ها هنیروگا این  میزان تولید ،ي کم آبیها در سال .2
 .مدت زمان مورد نیاز براي ساخت سد خیلی زیاد است .3
 .برد میي زیادي را زیر آب ها زمین ،ي آبیها همخزن نیروگا .4
 .باشد میي بسیار خاص ها ي آبی در مکانها هقابلیت نصب نیروگا .5
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  گیري نتیجه .5

 دیگر با مقایسه در .داد ارائه متلب از استفاده با را دیجیتال منفی توالی يها رله سازي مدل مقاله، این     
 مزیت داراي پذیري  انعطاف نظر از متلب موجود، قدرت سیستم افزارهاي نرم در قدرت، يها رله يها مدل
  .دهند تغییر رله طراحی ي عالوه به را آزمایش پارامترهاي توانند می محققین .باشد می

 شده گذاشته اشتراك به متلب آنالینِ منابعِ در ،Power System Tools تقویت براي ها مدل این     
 این .شد بررسی موردي صورت به متفاوت يها مثال گرفتن نظر در با پیشنهادي، ي رله اثرگذاريِ .است
 تغییر و متعدد عملکرد شرایط تحت منفی توالی يها رله رفتار تشریح براي را موثري يها روش مدل،

 دارا وسیع کنترل رنج و حساسیت نظر از خوبی مزیت دیجیتال، ي رله .دهد می ارائه طراحی پارامترهاي
  .باشد می
  ضمیمه .6

   ژنراتور

 
  : بارها
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  :مراجع و منابع فهرست

 

 مرکز :ناشر امیرکبیر صنعتی دانشگاه دانشیار .،حسین ابیانه عسگریان :تالیف .ها حفاظت و ها رله ]1[
  ).پلیتکنیک(امیرکبیر صنعتی دانشگاه نشر

 چاپ و انتشارات موسسه :ناشر .تهران دانشگاه استاد مسعود سلطانی، :تالیف حفاظت و رله ]2[
  .تهران دانشگاه
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