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  )اول  بخش(  حفاظت پشتيبان

  مقدمه

 "حفاظت پشتيبان"اي كه در ادامه آورده شده ، يكي از ركن هاي اساسي سيستمهاي حفاظتي به نام  مقاله

الزم به ذكر است كه اين مقاله در دو بخش تنظيم گرديده  كه بخش . را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد 

  . خواهد گرديد اول آن در ادامه آورده شده و بخش دوم نيز به زودي ارائه 

استفاده از دو يا چند تجهيز ، به جاي : ستفاده از حفاظت پشتيبان بر يك اصل ساده استوار است ا     

در نتيجه ، در صورت عدم عملكرد صحيح يك تجهيز ، پشتيبان آن عمل ! اعتماد به عملكرد يك تجهيز 

ستمهاي پشتيبان ، استفاده از سي. نموده و خواسته ما را از عملكرد صحيح يك سيستم برآورده خواهد نمود 

مسلما اثر منفي عدم عملكرد . د نباش نقش اساسي در باال بردن قابليت اعتماد به سيستم حفاظتي را دارا مي

در هنگام لزوم ، بسيار كمتر از زماني است كه دو سيستم حفاظتي به صورت صحيح يك تجهيز حفاظتي 

از دو تجهيز حفاظتي با عملكرد يكسان  در صورتي كه. همزمان به يك خطا عكس العمل نشان مي دهند 

به مقدار  )عملكرد همزمان دو سيستم حفاظتي به صورت موازي (  نيز استفاده شده باشد ، اين تاثير منفي

با وجود . ) مانند استفاده از دو رله ديستانس به صورت اصلي و پشتيبان ( بسيار زيادي كاهش خواهد يافت 

استفاده ميشود ، حفاظتهاي پشتيبان دوردست )  Local( يبان محلي اينكه معموال از حفاظتهاي پشت

(Remote) ميتوانند به خوبي عملكرد حفاظتي را بهبود بخشند  نيز در برخي سيستمها.  

از نظر هر طراح يا كاربر سيستم حفاظتي ، اصطالح حفاظت پشتيبان ممكن است به صورت خاصي      

و ) Aسيستم ( و برخي ديگر )  2سيستم ( و )  1سيستم ( را   برخي ،  اين سيستمها. تعريف گردد 

البته ناميدن سيستمهاي . مي نامند ) حفاظت پشتيبان ( و) حفاظت اصلي (  و برخي ديگر)  Bسيستم (

فوق به نام حفاظت اصلي و پشتيبان اين معني را به صورت ناخودآگاه نشان ميدهد كه حفاظت دوم عمال از 

م وارد شده و و فقط در صورت معيوب شدن حفاظت اصلي به صورت پشتيبان به سيستسيستم خارج بوده 

طراحي حفاظتهاي پشتيبان به اينصورت ، در عمل ، همانطور كه ميدانيم  عملكرد خواهد داشت در صورتيكه

  . در سرويس قرار دارند   ت موازي با يكديگر و دائماو به صور  و استفاده نشده

  امنيت و   شبكه  به )   Dependability( اطمينان   قابليت تركيبي از  : )liabilityRe(قابليت اعتماد  

 )Security  ( توجه داشته باشيد كه قابليت اعتماد . مي باشد )Reliability  ( عبارتست از عملكرد صحيح
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اشتباه سيستم  و اطمينان از عدم عملكرد)  Dependability: قابليت اطمينان ( حفاظت در مقابل خطاها  

  ) . Security: امنيت  ( حفاظتي در مقابل شرايط عادي شبكه  

  :علل استفاده از حفاظت پشتيبان 

درخواست سيستم -1: از حفاظت پشتيبان به داليل متعددي استفاده ميشود كه برخي از آنها عبارتند از  

 بيشتر شبكه  پايداري -4  افزايش رضايت مشتري-3  افزايش قابليت اطمينان-2  بهره برداري  يا دولتي 

  اهداف تعميراتي- 5

باشد و فقط به منظور پيشگيري از اشكاالت  از آنجاييكه سيستم حفاظتي به طور مستقيم درآمد زا نمي

اتفاقي و غير مكرر در شبكه استفاده ميگردد ، ميتوان آنرا شبيه به يك سيستم بيمه در نظر گرفت كه از 

. يدن به تجهيزات اصلي شبكه جلوگيري كرده و همچنين مدت زمان خاموشيها را كاهش ميدهد صدمه رس

مانند تمامي سيستمهاي بيمه ، ميزان سود به دست آمده نسبت به هزينه انجام شده در سيستم حفاظت ، 

  .توسط مهندسان و مديران شبكه محاسبه ميگردد 

ز روشهاي محاسباتي بيمه اي را نيز ميتوان در تجزيه و توجه داشته باشيد كه روشهاي ديگري به غير ا

  . تحليل سيستمهاي پشتيبان به كار برد 

از آنجاييكه سيستمهاي قدرت معموال در حداكثر ظرفيت خود به كار گرفته مي شوند ، مدت زمان بسيار      

همچنين براي  كم و محدودي جهت اعمال خاموشيهاي برنامه ريزي شده به منظور انجام تعميرات و

از همين رو ، وجود . خاموشيهايي كه در اثر خرابي تجهيزات به وقوع مي پيوندد در اختيار ما قرار دارد  

سيستمهاي حفاظت پشتيبان كه اجازه تعمير تجهيزات حفاظتي بدون اعمال خاموشي  را به ما داده و 

اصلي  مي گردد ، بسيار حياتي و  همچنين باعث حفظ پايداري شبكه در هنگام خرابي تجهيزات حفاظتي

  .ضروري مي باشد 

   :شبكه )   Reliability( تاثير حفاظت پشتيبان بر قابليت اعتماد      

                        گفته شد ، قابليت اعتماد شبكه تركيبي از قابليت اطمينان نيز همانطور كه پيش تر      

 )Dependability  ( و امنيت )Security  ( از ديد كامال تئوري و با در نظر نگرفتن مسائل . مي باشد

قابليت اطمينان و % 100سيستم با : عملي ، مي توان ديدگاه فوق را به صورت دو حد باال و پايين بيان نمود 

  . قابليت امنيت  % 100سيستم با 
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صورت ثابت و دائم در حالت در اين حالت بايد سيستم حفاظتي به :  اطمينان% 100سيستم با قابليت      

از ديد سيستم پنهان نخواهد صدور فرمان تريپ قرار داشته باشد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ خطايي 

  !ماند 

در اين حالت بايد سيستم حفاظتي به طور كامل غير فعال گردد تا : امنيت % 100سيستم با قابليت      

  !د نمود اه فرمان تريپ صادر نخواهاطمينان حاصل شود كه در هيچ صورتي به اشتب

از تعاريف فوق مشخص مي گردد ، با وجود اينكه ما همواره خواستار سيستمي با قابليت اطمينان باال و 

و موارد فوق همواره بايد  تامين شوند% 100اين قابليت ها هيچگاه نميتوانند به ميزان امنيت باال   مي باشيم 

نكته مهم در اينجاست كه بايد توجه نمود كه با در نظر گرفتن تعاريف . ند در نظر گرفته شو% 100كمتر از 

باعث كاهش امنيت و افزايش امنيت باعث كاهش قابليت اطمينان در ، فوق ،  افزايش قابليت اطمينان 

  .عملكرد تجهيزات حفاظتي مي گردد  

ص باعث كاهش قابليت امنيت با اين وجود ، توجه نماييد كه افزايش قابليت اطمينان در يك سطح مشخ

دقيقا به همان ميزان نخواهد گرديد و هدف نهايي ما يافتن مقادير بهينه پارامترهاي فوق به منظور دستيابي 

  .به حداكثر قابليت اعتماد در سيستم حفاظتي خواهد بود 

 DTT )Directبراي نشان دادن تاثير حفاظت پشتيبان بر قابليت اطمينان و امنيت در شبكه از مثال 

Transfer Trip   ( و قابليت اطمينان به % 99.9999در اين حالت امنيت به ميزان . استفاده مي نماييم

  . تامين مي گردد% 99.99ميزان 

رفع گردد ، عدم  (B)در صورتي كه در اين حالت خطايي در سيستم رخ دهد و توسط سيستم پشتيبان 

در عين حال ممكن است . كرد اشتباه اين سيستم نمي باشد نشانگر عمل (A)عملكرد سيستم حفاظت اوليه 

توجه نماييد كه در اين . باشد   )A(اين عدم عملكرد نشانگر احتمال وجود اشكال در سيستم حفاظتي اوليه 

مستقل بوده و درصد احتمال خرابي  (A)به طور كامل از حفاظت اوليه  (B)مثال ، حفاظت پشتيبان 

پشتيبان كامال از يكديگر مستقل مي باشد و همچنين خرابي در يك سيستم به  سيستمهاي حفاظت اصلي و

مشترك باعث از كار افتادن  عاملمورد مهم ديگر اينكه يك . هيچ وجه ديگري را تحت تاثير قرار نخواهد داد 

در اين حالت ميتوان قابليت . ن به صورت همزمان نخواهد گرديد دو سيستم حفاظتي اصلي و پشتيبا

احتمال صدور يك فرمان  اينجادر . مينان و امنيت را به صورت متغيرهاي آمار و احتماالت بيان نمود اط

خواهد  10-4برابر با ) Pd(و احتمال عدم عملكرد حفاظت در شرايط خطا  10-6برابر با   (Ps)قطع اشتباه 

  .بود 
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  :شبكه )  Dependability(و قابليت اطمينان  (Security)تاثير حفاظت پشتيبان بر امنيت 

در صورت استفاده از حفاظت پشتيبان و به شرط يكسان بودن و همچنين مستقل بودن دو سيستم      

اصلي و پشتيبان ، احتمال صدور فرمان اشتباه تريپ در اين سيستم برابر است با مجموع احتمال صدور 

به اين ترتيب ، ميزان امنيت سيستم از ).   aشكل  ( فرمان اشتباه تريپ توسط هر يك از سيستمها 

  .كاهش پيدا خواهد كرد % 99.9998 به% 99.9999

در مورد قابليت اطمينان ، با توجه به يكسان بودن و مستقل بودن دو سيستم اصلي و پشتيبان ، بايد هر      

. دو سيستم به صورت همزمان معيوب شده و قادر به صدور فرمان تريپ نباشند تا فرمان تريپ صادر نشود 

با حاصلضرب احتمال عدم صدور  بر همين اساس ، احتمال عدم صدور فرمان تريپ در اين سيستم برابر است

  ) bشكل  . ( فرمان تريپ در هريك از سيستمها 

  

  

  

  . افزايش مي يابد % 99.999999به % 99.99در نتيجه ، قابليت اطمينان در اين سيستم از 

به طور خالصه تاثير استفاده از حفاظت پشتيبان بر روي قابليت اطمينان و امنيت  )  1جدول ( جدول زير 

براي هر يك از  10-4: و احتمال عدم تريپ  10-6: داراي احتمال تريپ اشتباه ( در سيستم مورد مثال 

  . را نشان ميدهد )) اصلي و پشتيبان(حفاظتها 

Dependability Probability of a 

missed trip  

Security Probability of a 

false trip 

Scheme  

%99.99  4-10  %99.9999  6-10  Single 

%99.999999  8-10  %99.9998  2x10-6
 Redundant 

  1-جدول

جدول باال دليل اهميت وجود حفاظت پشتيبان در افزايش سطح قابليت اطمينان در سيستم حفاظتي را      

همانطور كه مشاهده مي شود ، با افزودن حفاظت پشتيبان ، احتمال بروز يك تريپ . به وضوح نشان ميدهد 

برابر  10000ح تريپ به ميزان برابر افزايش مي يابد ، در صورتي كه احتمال عدم صدور فرمان صحي 2اشتباه 

  !كاهش يافته است 

Ps(A) = ١٠*١
-

Ps(A) = ١٠*١
-

Ps(AUB) = ١٠*٢
-٦

 
Pd(A) = ١٠*١

-٤
 

Pd(A) = ١٠*١
-٤

 

Pd(A∩B) = ١٠*٢
-٨

 

a) Security b) Dependability 
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  :طرح حفاظت پشتيبان به روش رأي گيري      

  يكي از طرحهايي كه به منظور افزايش اطمينان از عملكرد سيستم حفاظتي شبكه مورد استفاده قرار     

اين روش باعث افزايش همزمان . ميباشد  3از  2مي گيرد ، طرح حفاظت پشتيبان به روش راي گيري 

تعداد رله ها بايد فرد ( يا بيشتر عدد رله  3از تعداد در اين طرح . قابليت اطمينان و امنيت خواهد گرديد 

ور فرمان تريپ بايد بيش از صد سيستم به اين صورت است كه به منظورعملكرد . استفاده مي گردد ) باشد 

نصف تعداد رله ها فرمان تريپ صادر كرده باشند در غير اينصورت فرمان تريپ اصلي تاييد نشده و صادر 

معموال اين طرح با استفاده از تعدادي از كنتاكتهاي تريپ خروجي رله هاي حفاظتي كه به . نمي گردد 

توجه داشته باشيد كه در اين طرح بايد شرايط زير . د صورت سري با يكديگر قرار گرفته اند اجرا مي گرد

  :رعايت شده باشد 

  .معموال از سه عدد رله كه ساخت شركتهاي متفاوت مي باشند استفاده مي گردد ) -1     

  .از جريان و ولتاژهاي يكسان كه از منابع جداگانه گرفته شده اند استفاده مي شود ) -2     

در صورت استفاده از سه عدد رله ، حداقل بايد دو عدد از رله ها فرمان تريپ صادر كرده باشند تا ) -3     

  .فرمان تريپ اصلي صادر شود 

  

استفاده مي شود كه نياز به درجه بااليي از اطمينان در عملكرد  موارديمعموال از اين سيستم در      

 EHVين سيستم بيشتر در طرحهاي خاص حفاظتي و در ولتاژهاي از ا. سيستم حفاظتي وجود داشته باشد 

، )( Extra High Voltage   يا در سيستمهايي كه عملكرد اشتباه سيستم حفاظتي در آنها باعث از دست

دهنده يك نمونه از سيستم  نشان)  3شكل ( شكل زير . رفتن پايداري شبكه مي گردد ، استفاده مي شود 

  :ي مي باشد حفاظتي كامل راي گير
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  ) 3شكل ( 

همانطور كه مالحظه ميگردد ، در اين سيستم هر رله به منبع ولتاژ و جريان مخصوص به خود متصل شده 

به كنتاكتهاي  3از  2مدار تريپ نيز شامل سه منبع تغذيه جداگانه مي باشد كه بر مبناي شماي . است 

  .است  گرديدهتريپ متصل 

يا حتي وجود اشكال  PTيا   CTدر اين سيستم ، در صورتي كه يكي از رله ها به دليل عدم عملكرد صحيح 

  .در الجيك رله ، عملكرد صحيح نداشته باشد ، رله دوم اجازه قطع بريكر به صورت اشتباه را نخواهد داد 

  :مالحظات حفاظت پشتيبان 

اين بدين معنيست كه سيستم . ف پذيري آنهاست مهمترين نكته در طراحي سيستمهاي حفاظتي انعطا

. حفاظتي بايد به صورت بهينه ارتباط بين هزينه ، قابليت اطمينان و امنيت در شبكه را در نظر گرفته باشد 

 . همچنين حذف يا عدم عملكرد صحيح هر يك از اجزا بايد كمترين اختالل در سيستم را به وجود آورد 
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  :مالحظات اقتصادي 

هدف . از مهمترين عوامل در انتخاب سطح حفاظت پشتيبان در سيستمهاي حفاظتي ، هزينه مي باشد يكي 

اصلي ما رسيدن به طرحي است كه در آن بهينه ترين سيستم حفاظتي در ازاي هزينه قابل قبول به دست 

  .آيد 

همچنين اهميت بار متناسب با ميزان بار شبكه و  معموال مقدار هزينه انجام شده در سيستم حفاظتي ،

  .مذكور مي باشد 

با توجه به اينكه ميزان بار هر شبكه متناسب با مقدار ولتاژ استفاده شده در آن شبكه مي باشد ، ميتوان 

البته بايد در . گفت كه با افزايش ميزان ولتاژ ، بايستي از سطح باالتري از حفاظت پشتيبان نيز استفاده نمود 

به عنوان مثال ممكن است مصرف كننده صنعتي بزرگي . ميشه برقرار نمي باشد نظر داشت كه اين قانون ه

كه با ولتاژ پايين تري تغذيه مي گردد نيز به منظور رسيدن به سطح باالتري از قابليت اطمينان تقاضاي 

  .نصب حفاظتهاي پشتيبان داشته باشد 

ذكر شد ، استفاده از حفاظتهاي پشتيبان به  يد توجه داشت كه به غير از موارد استثنا كه نمونه اي از آنبا

در اين موارد مي توان . هزينه هاي زياد بي موردي به سيستم تحميل خواهد نمود ، جاي حفاظتهاي ساده 

  .به راحتي از حفاظتهاي ساده استفاده كرده و نتيجه مطلوب را به دست آورد 

  

  :مدت زمان خاموشي 

  اجباري و بدون برنامه ريزي قبلي) 2با برنامه ريزي قبلي  )  1: خاموشيها به دو نوع تقسيم مي شوند 

خاموشيهاي با برنامه ريزي قبلي معموال به منظور انجام تعميرات اعمال مي گردد و به دليل برنامه ريزي 

اما . قبلي ، كليه تمهيدات به منظور كاهش اثرات سوء آن بر روي سيستم از قبل انديشيده مي شود 

اجباري و بدون برنامه ريزي قبلي معموال به دليل بروز خطا در شبكه رخ داده و اثرات سوء بر خاموشيهاي 

بايد تالش نمود تا خاموشيهاي بدون برنامه ريزي . و طبيعتا مورد دلخواه ما نخواهد بود داشته عملكرد شبكه 

در غير اينصورت ممكن  كه عملكرد شبكه را تحت تاثير قرار ميدهد را به حداقل ميزان ممكن كاهش داد

است با جريمه هاي نقدي و عدم رضايت مشتري و همچنين بروز مشكالت عمده در صنايع مختلف مواجه 

  .شويم 
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به همين جهت مديران منابع سعي در كاهش ميزان تاثير اين خاموشيها بر روي سيستم با استفاده از 

تغذيه هاي متعدد به يك ايستگاه ، استفاده از  :اين سيستمهاي پشتيبان شامل . سيستمهاي پشتيبان دارند 

دو يا چند حفاظت به صورت اصلي و پشتيبان يا طراحي شبكه به صورتي كه بتواند در مواقع مختلف به 

  .صورت انعطاف پذير عمل نمايد ، مي باشد 

نظور بايد بدين م. مديران منابع همچنين بايد موارد مربوط به نگهداري شبكه را در نظر داشته باشند 

به عنوان مثال در . استفاده از سيستمهاي پشتيبان به منظور كاهش زمان خاموشي را مد نظر داشته باشند 

هنگامي كه نياز به سرويس قسمتي از سيستم حفاظتي مي باشد ، بايد حفاظت پشتيبان جايگزين آن شود 

  .اشيم تا در طول مدت زمان سرويس ، نياز به قطع قسمتي از شبكه نداشته ب

  

  : مدت زمان بازيابي  

در صورتي كه بخشي از حفاظت به دليل تعميرات يا اشكال از سرويس خارج شود ، قابليت اعتماد سيستم 

در صورتي كه حتي . تحت حفاظت ، به مدت زمان بازگشت بخش مذكور به سيستم بستگي خواهد داشت 

ه درجه خاصي از قابليت اعتماد در سيستم در هنگام خارج بودن بخش مذكور از سيستم حفاظتي نياز ب

 وجود داشته باشد ، بايستي از حفاظتهاي پشتيبان بيشتري استفاده نمود تا در طول مدت خارج بودن

  .، سطح قابليت اعتماد سيستم در سطح قبلي حفظ شود  قسمت مذكور

  

  : در دسترس بودن 

، تحت تاثير مدت زمان الزم جهت تعمير قطعه دردسترس بودن و به تبع آن قابليت اعتماد سيستم حفاظتي 

يك اصلي و دو ( در سيستمهاي بسيار حساس و مهم ممكن است از سه سيستم حفاظتي . معيوب مي باشد 

)  يك اصلي و يك پشتيبان(استفاده شود اما در حالت  عادي  معموال از  دو سيستم  حفاظتي   )پشتيبان 

  . استفاده  مي شود 

فقط از يك سيستم ) مانند فيدرهاي خروجي ( كه قابليت اعتماد مساله بسيار مهمي نباشد در كاربردهايي 

  .حفاظتي استفاده مي شود 
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توجه داشته باشيد كه حتي در صورت استفاده از حفاظت پشتيبان ، نقاط مشتركي در هر دوحفاظت با 

به عنوان . يستم را مختل كنند يكديگر وجود دارند كه ممكن است به طور همزمان معيوب شده و عملكرد س

مثال وقتي هر دو حفاظت به يك بوبين بريكر فرمان قطع صادر مي نمايند يا در صورت استفاده از يك 

مجموعه باطري تغذيه ، در صورت معيوب شدن قسمتهاي مشترك ، كل عملكرد سيستم حفاظتي تحت 

  .تاثير قرار گرفته و  اشتباه خواهد بود 

  :س بودن يك قطعه با استفاده از فرمول زير تعريف مي شود مدت زمان در دستر

MTBF : Mean Time Between Failure 

MTTR : Mean Time To Repair             

همانطور كه مالحظه مي شود ، استفاده از حفاظت پشتيبان نقش مهمي در افزايش سطح اعتماد كل شبكه 

  . ايفا خواهد نمود 

  

  :سخت افزار مورد نياز جهت داشتن حفاظت پشتيبان كامل 

در صورتي كه نياز به داشتن حفاظت پشتيبان كامل داشته باشيم ، بايد از وسايل اندازه گيري و      

يص جداگانه ، تريپ كويل هاي جداگانه و همچنين رله هاي حفاظتي و باطري هاي جداگانه استفاده تشخ

  :موارد زير نيز بايد بدين منظور مورد توجه قرار گيرد . نمود 

 ترانسهاي جريان جداگانه براي هر يك از واحدهاي حفاظتي -

 وجي ترانسهاي ولتاژ جداگانه يا حداقل يك ترانس ولتاژ با چندين خر -

هر سيستم حفاظتي در پانل هاي جداگانه قرار گرفته باشد يا در صورت قرار داشتن در يك پانل به  -

 خوبي از يكديگر جدا شده باشند

 در نظر گرفتن باطري هاي كامال جداگانه و مستقل -

 مسير عبور كابلها تا حد امكان از يكديگر جدا شده باشند -

 استفاده از دو بوبين قطع در بريكرها -

 Transfer Tripستفاده از دو خط مخابراتي جهت سيستم تله پروتكشن و ا -
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  : A , Bسيستم حفاظتي 

به منظور . طراحي و اجرا مي شوند  Bو  گروه  Aسيستمهاي حفاظتي اصلي و پشتيبان به صورت گروه      

هر دو ) Logic(دستيابي به يك حفاظت پشتيبان كامل ، بايد واحدهاي اندازه گيري و تصميم گيرنده 

سيستم به صورت كامل از يكديگر مجزا و مستقل بوده و هر يك به صورت جداگانه قادر به تشخيص و رفع 

در اين . كليه خطاهاي به وجود آمده در شبكه با حداكثر سرعت و با قابليت اطمينان و امنيت باال باشند 

. يبان محسوب شده و عمل خواهد نمود حالت ، هر يك از گروههاي حفاظتي براي گروه ديگر به صورت پشت

د تا در صورت بروز حوادث نبايد به صورت فيزيكي نيز از يكديگر تفكيك شده و مجزا باش A , Bسيستم 

فيزيكي مانند آتش سوزي ، فقط يك واحد تحت تاثير قرار گرفته و واحد ديگر بتواند به كار عادي خود ادامه 

ي شمال آمريكا يكي از معيارهاي  استاندارد  خود در  مورد  برخي از شركتهاي برق منطقه ا. دهد 

  .سيستمهاي  قدرت بزرگ را ، جدا بودن فيزيكي سيستم حفاظت شبكه قرار داده اند 

توجه داشته باشيد كه قابل اطمينان بودن واحد هاي اندازه گيري و همچنين الجيك رله هاي حفاظتي از 

     دليل اين امر آنست كه تا زماني كه واحد هاي استفاده شده در  .اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است 

رله هاي حفاظتي قابل اطمينان نباشند ، استفاده از حفاظت پشتيبان به تنهايي نمي تواند قابليت اطمينان 

علي الخصوص  –پس بايستي كليه قطعات استفاده شده در رله هاي حفاظتي . كل سيستم را افزايش دهد 

ط عملي به صورت كامل تست در شراي –كه در رله هاي جديد ميكروپروسسوري استفاده مي شود قطعاتي 

  .يا داراي تاييديه از مراكز معتبر تست باشند  شده

برخي از شركتهاي بزرگ تامين كننده نيرو ، به دليل احتمال بروز خطاهاي مشترك در رله هاي يكسان ، 

دليل . ده از يك نوع رله در هر دو سيستم اصلي و پشتيبان دارند استانداردهاي خاصي در مورد عدم استفا

اين امر آنست كه در صورت وجود اشكال در طراحي اوليه قسمتي از يك رله ، اين اشكال در تمام رله هاي 

مشابه وجود داشته و در هنگام بروز خطا ممكن است اين اشكال در هر دو رله باعث بروز اشكال مشتركي در 

  .طا و در نتيجه عملكرد غلط هر دو سيستم اصلي و پشتيبان به صورت همزمان گردد تشخيص خ

بايستي الجيك تريپ هر حفاظت . نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به الجيك رله مي باشد 

و به واحد اندازه گيري همان حفاظت مربوط بوده و حفاظتهاي اصلي ) شامل الجيك عملكرد و تريپ ( 

به . پشتيبان داراي الجيكهاي جداگانه و واحد هاي اندازه گيري جداگانه مرتبط با الجيك خود باشند 
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عبارت ديگر ، نبايد در دو حفاظت اصلي و پشتيبان از يك واحد اندازه گيري و دوالجيك مرتبط به اين يك 

  .واحد استفاده نمود 

  

  :جداسازي فيزيكي 

يكي از جهات استفاده از سيستمهاي پشتيبان ، جدا سازي فيزيكي قطعات اصلي و پشتيبان از لحاظ      

فيزيكي مانند آتش  در اين حالت ، در صورت بروز حوادث. ن فيزيكي از يكديگر مي باشد محل قرار گرفت

البته واضح است كه .  سوزي و غيره ، هر دو سيستم اصلي و پشتيبان به صورت همزمان آسيب نخواهند ديد

تمام تجهيزات در نهايت در يك ايستگاه برق - 1: به عنوان مثال . در اين زمينه محدوديتهايي نيز وجود دارد 

اف يك بوشينگ نصب تمام ترانسهاي جريان بر روي يك كليد نصب مي شوند يا در اطر-2. نصب مي شوند 

و مشكالت اينچنيني مي توان به حد قابل قبولي از  حتي با در نظر گرفتن محدوديتها.  . ..مي گردند و 

بدين منظور مي توان به عنوان مثال سيستمهاي حفاظتي اصلي و پشتيبان . جداسازي فيزيكي دست يافت 

را از پانل هاي جداگانه تامين نموده و كابل  DCو  ACرا در دو پانل جداگانه نصب نمود ، ولتاژهاي تغذيه 

ارتباطي تغذيه اصلي و پشتيبان را از هم تفكيك نمود ، كابلهاي ارتباطي بين محوطه و اتاق فرمان را از 

  .مسيرهاي جداگانه عبور داد 

كم  الزم به ذكر است كه جدا سازي فيزيكي در ايستگاههايي كه در مرحله طراحي يا اجرا مي باشند بسيار

با اين وجود ، در ايستگاههاي قديمي كه در حال بازسازي مي باشند . هزينه تر از ايستگاههاي قديمي است 

  .نيز مي توان اين جدا سازي را در حد امكان انجام داده و از مزاياي آن بهره برد 

  :گوناگوني 

ش آمده در حفاظتهاي اصلي و با استفاده از رله هاي گوناگون در سيستم ، مي توان از اشكاالت مشابه پي

  . پشتيبان جلوگيري نمود 

  

  :اصول عملكرد متفاوت 

در سيستمهاي الكتريكي ، به منظور پوشش طيف وسيعي از خطاهاي شبكه ، از حفاظتهاي گوناگوني 

توجه داشته باشيد كه در اين حالت بايد از روشهاي متفاوت حفاظتي كه مكمل يكديگر  . استفاده مي شود 
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به عنوان مثال ، به منظور حفاظت از يك خط انتقال ، به . جهت دستيابي به نتيجه فوق استفاده نمود  باشند

استفاده ) هاي تله پروتكشن Schemeبه همراه ( طور همزمان از رله ديفرانسيل طولي و  رله  ديستانس 

ترانسهاي ولتاژ ، حفاظت  همانطور كه مالحظه مي شود ، در مثال فوق ، در صورت بروز اشكال در. مي شود 

. ديفرانسيل طولي به دليل مستقل بودن از ولتاژ ، بدون مواجه شدن با اشكال به كار خود ادامه ميدهد 

كه منجر به از كار افتادن حفاظت  –همچنين رله ديستانس در صورت قطع خطوط ارتباطي مخابراتي 

به منظور دستيابي به شرايط فوق . خواهد داد بدون مشكل به كار خود ادامه  –ديفرانسيل طولي مي گردد 

مي توان از رله هاي جداگانه استفاده نموده يا اينكه با توجه به چند كاره بودن رله هاي نيومريك ، از 

همانطور كه مالحظه مي گردد ، يكي از . واحدهاي مختلف تعبيه شده در اين نوع تجهيزات استفاده نمود 

  .شتيبان ، استفاده از حفاظتهاي گوناگون بر روي يك تجهيز است روشهاي دستيابي به حفاظت پ

  :با ماركهاي مختلف  استفاده از تجهيزات حفاظتي

همانطور كه قبال نيز گفته شد ، مزيت استفاده از ماركهاي مختلف رله اينست كه در صورت عملكرد 

نامناسب رله اي با يك مارك مشخص در هنگام خطا به دليل وجود يك اشكال خاص در طراحي و ساخت 

. خواهد داشتآن ، رله ديگر كه در كارخانه ديگري طراحي و توليد شده در هنگام بروز خطا عملكرد صحيح 

مي توان گفت . به عبارت ديگر ، رله ها با ماركهاي متفاوت اشكاالت ساختاري يكديگر را پوشش خواهند داد 

، سازندگان مختلف رله از آلگوريتمهاي متفاوتي جهت تشيص خطا استفاده مي نمايند كه  اين  امر  باعث  

ص خود قادر به تشخيص نوع خاصي از خطا مي شود در صورتي كه يكي از رله ها به دليل آلگوريتم خا

  . نباشد ، رله ديگر بتواند آن خطا را تشخيص داده و برطرف نمايد 

در حال حاضر استفاده از رله هاي مختلف از يك مارك رايج تر از استفاده از ماركهاي مختلف رله در : نكته 

ن روش هزينه هاي مرتبط مانند آموزش دليل اين امر آنست كه با استفاده از اي. سيستم حفاظتي مي باشد 

پرسنل و غيره كاهش يافته و همچنين مشكالتي مانند كار با چندين كارخانه سازنده و نمايندگي فروش نيز 

  .مرتفع خواهد گرديد 

  ...ادامه دارد 

  رضا حكمتي

  PAC Worldمجله : منبع 
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