
مدل پیشنهادی

رله حفاظتی با دامنه قابل تنظیمورودی دیجیتال ساخت 

مرتضی رضایی:دانشجو
دکتر مهدی داورپناه: استاد راهنما

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج خالصه
:متداول ورودی های زیر وجود دارد حفاظتی در رله های 

ورودی های آنالوگ اصلی مانند ورودی های ولتاژی و جریانی ، ورودی های آناالوگ 
هاای ماااارا ی ورودی و فرعی مانند سیگنال های دماایی ، ورودی هاای دیتیتاال 

ود ارای این ورودی ها در کشور های ماتلف از سطوح ولتاژ متفاو ی استفاده می شا
.اشاره نمودACولت 220و  DCولت 110و 48که از آن جمله می  وان اه 

ه کار ااا رله های دیتیتال یک منبع  غذیه سوییچینگ اکار می رود که قادر ادر 
می ااشداین رویکرد ارای ورودی رله نیز مای  وانادACولت 220 ا DCولت 48

گنال و ورودی دیتیتال قادر اه  شاای  صافر یاا یاک ااودن سایشود اکار گرفته 
.  آنالوگ ورودی ار اساس نسبتی از سطح ولتاژ آن ااشد

اررسی مستندات موجود و روش های ماتلف  شاای  سایگنال هاای ورودیاا 
:متوجه می شویم 

فر یاا در اررسی صامیکروکنترولرها از اشتراک رله های دیتیتال در استفاده وجه 
ه اه این صاورت کاه ولتااژورودی رلاه اااستیک اودن ورودی آنالوگ دریافت شده 

د وسیله روش های ماتلف که در ادامه معرفی می شاوند کااهی یافتاه و ساار وار
د  رلاه میکروکنترولر می شود  اا میکروکنترولار  یامیم نیاایی را مان ااار عملکار

.دیتیتال صادر نماید
ها رولر در نحوه ی انتقال ورودی آنالوگ اه میکروکنتهای دیتیتال  مایز رله وجه 

ا یال اه است  ا سطح ولتاژ ااالی ورودی کاهی یافته  ا اه سطح ولتاژ مناسب ارای
روش ماورد اررسای 3می  وان اه موجود از چندین روش . میکروکنترولر  بدیل شود

:اشاره نمود
)Optocoupler)استفاده از ایزوال ور نوری ∎

(ADC)استفاده از مبدل آنالوگ اه دیتیتال ∎
(DigiPot)استفاده از مقاومت دیتیتال قاال ارنامه ریزی ∎

ایزوال ور نوری

DigiPotACD

ه روش معرفی شده در قسمت قبل  روش انتااای ارای انتام پاروژ3از میان 
اما اه منظاور اساتفاده از . می ااشد( Optocoupler)استفاده از ایزوال ور نوری 

طح این روش عالوه ار ایزوال ور اه  عدادی  قویت کننده نیاز داریام چارا کاه سا
وده و ولتاژ خروجی ایزوال ور اه دلیل کوچک اودن ولتااژ ورودی اسایار پاایین اا
ویت کارده ارای این که اتوان دقت دستگاه را ااال ارد ولتاژ خروجی ایزوال ور را  ق

از و هام اه وسیله نرم افزار شابیه سا. و سار اه میکروکنترولر  حویل می دهیم
زه گیری چنین روش عملی ولتاژ ورودی و و ولتاژ  حویلی اه میکروکنترولر را اندا

داول نموده و نتایج را اا مقادیر محاسبه شده مقایسه کردیم کاه نتاایج آن در جا
.زیر آورده شده است

مدار طراحی شده در نرم افزار شبیه ساز
مقادیر حاصل از شبیه سازی مدار ورودی رله حفاظتی. 1

مقادیر حاصل از آزمایی عملی مدار ورودی رله حفاظتی. 2

جمع بندی
در رناج DCو ACطور که ایان شد رله های حفااظتی دارای ورودی هاای همان 

رل و نتیتتا یک رله ااید اتواند  ماامی ایان ورودی هاا را کنتا.  می ااشند220~48
گیارد حاال اررسی کند و اه وسیله میکروکنترولر در مورد ولتاژ ورودی  یمیم الزم را ا

ن کااهی و رسااند.  آن که ولتاژ ورودی اسیار ااال ر از محدوده ی کاری رله مای ااشاد
ود سطح ولتاژ ورودی اه محدوده ی کاری رله  اه وسیله ورودی دیتیتال ممکن می شا
ه و اا کنترل ورودی های آنالوگ در رنج های ماتلف آن ها را اه ولتاژ مناسب ارساال اا

.مدار  یمیم گیرنده رله  بدیل می نماید

اصلیمراجع

[1] Vamp 40 Relay , User Manual ,Schneider Electric.
[2] SIPROTEC 7RW80 , User Manual , Siemens

69: شماره پوستر

48 DC 110 DC 220 AC ولتاژ ورودی

2.9 3.4 4.3 محاسبه شده

2.874 3.393 4.368 رتحویلی به میکروکنترول

48 DC 110 DC 220 AC ولتاژ ورودی

2.9 3.4 4.3 محاسبه شده

2.7 3.28 4.14 رتحویلی به میکروکنترول


