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 التفاضلية الحماية

 مقدمة:

ان ريلي زيادة التيار يعتمد بشكل كبير في عمله على الزيادة في التيار. مثل هذه الريليات تكون قليلة 

الحساسية النها ال تستطيع التمييز بين حاالت الحمل الثقيل وحاالت الخطأ القليل ولكي نتغلب على هذه 

 الحالة سوف نستخدم الريليات التفاضلية.

 يزداد الفرق الطوري لكميتين متشابهتين عن مقدار معين.عندما الريلي التفاضلي: هو الريلي الذي يعمل 

هو الريلي الذي يقارن بين التيار الداخل لمقطع معين من المنظومة مع التيار الخارج ريلي تفاضل التيار: 

 منها.

ية, ولكن عندما يكون هنالك خطأ فسوف الداخل والخارج متساويين تحت الظروف االعتياد التيارينيكون 

خالل ملف الريلي فلوكان هذا الفرق اكبر من تيار نفقد التساوي او االتزان مما يؤدي الى سريان تيار 

 اللقط فإن الريلي سوف يعمل .

بطريقة خاصة يمكن جعله يعمل كريلي تفاضلي. أي ويمكن مالحظة ان أي نوع من الريليات عندما يربط 

ربط الريلي بالدائرة المحمية هي المؤثرة لكي يعمل الريلي كريلي تفاضلي وتسمى الحماية ان طريقة 

 بالتفاضلية.

 انواع الريليات التفاضلية:

 قائم على اتزان التيار(. ريلي التيار التفاضلي ) وهو .1

 ريلي اتزان الفولتية التفاضلي. .2

 ريلي التيار التفاضلي:

ربطت توالي  C.Ts. ثانويات ال تثبت على نهايتي المقطع المحمي C.Tsفي الشكل ادناه يوجد زوج من 

. ربط بين تلك الثانوياتبنفس االتجاه. أما الريلي )ريلي تعدي التيار(   i 1i ,2بحيث تحمل التيار المحتث 

 يقوم الريلي بمقارنة التيار عند نهايتي المقطع المحمي.
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فإن  20001ونسبة التحويل  2000Aلتيار المار خالل المقطع فلو فرضنا عند الظروف االعتيادية ان ا

. والتيار المار بالريلي يكون  مقداره صفر 10Aالتيارات المارة في الثانويات تكون متساوية ومقدارها 

فإن التيارات في  اما اذا حدث خطأ أو عطل على المقطع المحمي كما في الشكل ادناه لذلك اليعمل الريلي.

 .التبقى متساوية مما يؤدي الى عمل الريلي بسبب مرور الفرق بين التيارين خالل الريليالثانويات 

io=i1-i2 

io=10-2.2=5.2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوف يتم جمعها النهما  i 1i ,2ى الخطأ من جانبين بسبب وجود مصدر اخر فان التيارات اما عندما يغذ

 بنفس االتجاه

io=1002=12A 

 ريلي اتزان الفولتية:

في هذا النوع من الحمايات توجد محولتي تيار على جانبي المقطع المراد حمايته وهذه المحوالت مربوطة 

متساويين فإن القوة الدافعة الكهربائية التي تتولد في  I1 ,I2توالي مع ملف الريلي. فإذا كان التيارين 

أ سوف لف الريلي. وعند حدوث خطالثانويين تكونان متساويتين ومتعاكستين  لذلك اليوجد تيار يمر في م

مما يؤدي الى فقدان التوازن في فولتيات الملفين الثانويين وبالتالي مرورتيار في ملف  I1 , I2تختلف قيم 

 الريلي. الشكل ادناه يوضح هذا النوع من الريليات.
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 المشاكل العملية التي تواجه الوقاية التفاضلية:

تيار الداخل يختلف فعال عن تيار الخروج حتى في الظروف الطبيعية اليساوي المشكلة الرئيسية هي ان ال

 صفر وذلك لعدة اسباب: 

 عدم تماثل محولي التيار. )عيوب التصنيع( .1

 وجود مكثفات شاردة في العنصر المراد حمايته بسبب الكابالت والعوازل. .2
ي يقرأه رغم ارتفاع التيار ف حدوث تشبع الحد محولي التيار يؤدي الى انخفاض قيمة التيار الذي .3

 االبتدائي.

 المحيزالتفاضلي  فقد استخدم الريليلعالج هذه المشاكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 ريلي العصى التفاضلي المحيز:

ويسمى ايضا بريلي النسبة التفاضلي حيث يمكن التعبير عن التيار الذي يشغل الريلي بنسبة فرق التيارين 

2, i 1i  الى التيار الكلي المار في المقطع المحمي. الشكل ادناه يعرض هذا الريلي فهو عبارة عن ريلي

زيادة التيار مع ملف اضافي هو ملف االنحياز والذي يسمى بملف الكبح وهو يولد عزم معاكس إلتجاه 

 عزم ملف التشغيل على العصا المتزنة.

 

 

 

 

 

 

 

 العمل:

ز يولد قوة كبح في ملف الكبح اكبر من القوة المتولدة في ملف التشغيل في الظروف االعتيادية فإن التحي

 لذلك اليعمل الريلي. 

أما في حالة الظروف الغير اعتيادية حدوث خطأ داخل المقطع المحمي فإن قوة أو عزم التشغيل يزداد 

الشكل  .لكبحويسبب غلق نقاط تالمس الريلي. بمكن تغير قوة التحيز من خالل تغيير عدد لفات ملف ا

 ادناه يوضح الدائرة المكافئة لريلي العصى التفاضلي المحيز.

 

 .i1-i2من خالل الشكل اعاله نالحظ ان تيار ملف التشغيل يتناسب مع 

عني ان تيارا اكبر يسري في ملف الكبح. لذلك يتطلب . وهذا ي2/(i1+i2)وتيار ملف الكبح يتناسب مع 

 بح في ملف التشغيل لتشغيل الريلي. سريان تيار اكبر من تيار ملف الك

 : 1رقم توضيحي مثال

  A4.2t=ouI  وأن   A2=inI ان فرضنا لو
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 :يساوي تيار مع يتناسب التشغيل عزم فإن

A0.2)=4.2-2=(opI 

 :يساوي تيار مع سيتناسب المقاومة عزم أن كما

A4.5=2)/204.2=(resI 

 هذه مثل في فعال المطلوب هو وهذا, اليعمل ثابتا ظل الجهاز ان اال 0.2A التيارين بين فرق وجود رغم

 .الحاالت

 :2 رقم توضيحي مثال

  A1=outI  وأن   A20=inI ان فرضنا لو

 :يساوي تيار مع يتناسب التشغيل عزم فإن

A11)=1-20=(opI 

 :يساوي تيار مع سيتناسب المقاومة عزم أن كما

A10.2=2)/2001=(resI 

      . فعال مطلوب هو كما للدائرة فصل يحدث وبالتالي

 انواع الحماية:

الحماية الرئيسية: وهي خط الدفاع االول تصمم لحماية أجزاء المنظومة. الحظ الشكل ادناه عند  .1

حدوث خطأ تعدي التيار سوف يعمل الريلي كحماية رئيسية للخط الذي حدث فيه الخطأ بزمن 

 كحماية ساندة. 4secبعد  Aولكن عند عدم االشتغال ففي هذه الحالة يشتغل ريلي  3secمقداره 

الحماية الساندة: وهي خط الدفاع الثاني التي تعمل عند فشل الحماية الرئيسية من فصل الجزء  .2

    .Aوذلك عن طريق ترتيب زمن اشتغال الريلي الساند المعطوب 

 

 


