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 ی برق یو دستگاه ها زات یتجه  از یک یحفاظت الکتر دی دان ی همانطور که م 
حوزه   نیمهم در ا یاز ابزارها ی کی انیاضافه جر رله مهم است و اریبس

مدار   کیاز  انیعبور جر زانیتوان از م ی رله م  نیاستفاده از ا با .است
 .کرد یر یجلوگ

هر   یو روش عملکرد ستمیس نیبا انواع ا یی به آشنا لیما کهیصورت  در
 .دیمقاله را از دست نده  نیا  د،یکدام هست

 

 ست؟یچ انی رله اضافه جر  1#

  زات یتجه ای ی ک ی الکتر ستمیس کیمحافظت از  یبرا انیاضافه جر یها رله
 انی جر ای ی حرارت  انیجر است مانند انیاز حد جر شیب یدر برابر خطاها

  زات یدستگاه براساس مشخصات مختلف مدار و تجه نیا .اتصال کوتاه
  5تا  3موتور که در زمان روشن شدن  مانند .باشد ی م یانواع مختلف یدارا

 .کشد  ی م انی خود، جر ی نام  انیبرابر جر

عبور  ستمیکه از س ی ان یجر شود که ی گفته م  یی به رله ها ان،یاضافه جر رله
 نیا در .رندیگ ی از آن را به عهده م محافظت کرده و یی کند را شناسا ی م

 .شود ی است که سنجش م ی تیکم انینوع از رله، جر

 کی از  ان،یجر یر یجهت سنجش و اندازه گ ان،یساختار رله اضافه جر در
 .باشد ی ولتاژ نم لیکو یر یبه به کارگ یاز ین کنند و ی المان استفاده م 
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 انی عملکرد رله اضافه جر  2#

با  بتواند منظور شده است تا انی جر لیکو ان،یاضافه جر یرله ها یبرا
شده است را  ده یکه توسط بار کش   ی ان یجر ل،یاز کو یعبور  انیجر ی بررس

 .و نشان دهد یی شناسا

  چیپ میکند، توسط س ی معمول بار گذر م انیجر چ،یپ میکه از س ی هنگام
المان   یی جابجا یالزم برا یانرژ  شود که ی م  جادیا ی س یمغناط دانیها م

 نیدر چن رایز .را قطع کند انیتواند جر ی نم متحرک در رله را نداشته و یها
 .خواهد بود شتر یدافعه ب یرویاز ن ستمینگهدارنده در س یروین ی طیشرا

  چیپ میگذرا از س انیجر زانی م کرده و دایپ شیبار افزا ان یکه جر ی صورت در
 زیکنند ن ی م دیها تول چیپ م یکه س ی س یمغناط دانیها باالتر رود، م
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حالت   نیا  در .خواهند داد شی افزا زیدافعه را ن یرو ین و افتهی  شیافزا
با شبکه را قطع   زات ی به حرکت درآمده و ارتباط تجه وزیاست که قطعه ف

 .خواهد نمود

 زانیشدن م شتر یاز ب ی ناش  تواند  ی م  انیجر شیبه ذکر است که افزا الزم
 .مصرف کننده باشد زات یخطا در تجه جادیا ایمصرف بار و 

 

 

 انی انواع رله اضافه جر  3#

  زات یاز جهت نوع عملکرد در تجه انیاضافه جر یتوان گفت رله ها  ی م
اساس زمان  بر کنند اما  ی عمل م گریکدیبه  هیبه طور معمول شب ،یک یالکتر

 منظور کرد که یمتفاوت یها یتوان آن ها را به دسته بند ی عملکرد م  یها
مشخص و رله اضافه  انیرله اضافه جر ،یلحظه ا انیرله ضافه جر شامل

 .باشند ی زمان معکوس م انیجر
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ا 3#- 1 لحظه   Instantaneous Over)  یرله 
Current Relays) 

 

  نیتر مهم نوع از رله ساده بوده و نیبه ذکر است که نوع عملکرد ا الزم
قرار گرفته   ی سی خواهد بود که حول هسته مغناط چیپ میس کیبخش آن 

 .شود ی م  دهیچیو پ

جذب   یروین  باالتر برود، ی نیمع  زانیاز آن از م یعبور  انیکه جر ی هنگام
 شود که ی م جادی هسته ا یبه سو  یفلز  یکشش کنتاکت ها یبرا ی مناسب

که باعث   افتهی ش ی افزا انیجر نیا به .تواند مدار را به سرعت قطع کند  ی م
 .ندیگو  ی م  آستانه انیشود، جر ی عملکرد رله م
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آستانه   انیبار از جر انیکه گذر جر ی هنگام  ،یلحظه ا انیاضافه جر رله
 .کند ی شروع به کار م ریشود، به سرعت و بدون تاخ شتریعملکرد، ب

 

  ی که به طور معمول در عملکرد رله ها، اندک  دیاست توجه داشته باش الزم
است اما   یرعمدیرخ داده و غ ریصورت اجتناب ناپذ به وجود دارد که  ریتاخ

زمان ممکن عمل  نی در کمتر ان،ینوع از رله اضافه جر  نیا جالب است که
 .خواهد کرد

بروز  هنگام نوع از رله، مستقل از زمان است و نیتوان گفت عملکرد ا  ی م
کننده استفاده  هیمدار تغذ  یبرا عمدتا .شود ی خطا، بالفاصله مدار قطع م

 .شود ی م
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مشخص 3#- 2 زمان   Definite Time)  رله 
Overcurrent Relays) 

 

 یعمد ریاز تاخ ی نیمع زانیاست که م انیاز انواع رله اضافه جر ی ک ی نیا
که   ی مشخص، هنگام  انیاضافه جر یرله ها در .شود ی رله منظور م  یبرا
 ودر نظر گرفته شده   ی مشخص ریکند، تاخ ی از آستانه عملکرد عبور م انیجر

و   تیبه موقع ریتاخ زانیم نیا دهد که ی رله دستور قطع را م سپس
 .خواهد داشت ی محل بستگ  ی طراح 

  ی فعال م مریاز حد، ابتدا تا شیب انینوع از رله پس از سنجش جر نیا در
دو  نیهمچن .شود ی مدار گردش فعال م  میحداقل زمان تنظ سپس شود و
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خطا از  انیجر دیرخ دهد. نخست با ی د مناسباست تا عملکر ازیشرط ن
 .شود شتریب مات یمقدار تنظ

زمان رله و به صورت   میبرابر با تنظ ی حداقل مدت  دیآن که خطا با دوم
 .مداوم باشد

 

 مرحله محافظت داشته باشند که کی از  شیمدرن ممکن است ب یها رله
 .و زمان خاص است انیجر میمرحله شامل هر تنظ هر
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 رله زمان معکوس  3-3#

 

کند، دستگاه با   ی م  دایپ شیافزا یورود  انیجر ستمیس  کیکه در  ی هنگام
  یورود انیجر  شیافزا نیا بنابر .چرخش خواهد داشت  یشتر یسرعت ب

نوع عملکرد در  نیا .باشد ستمی زمان عملکرد س شی تواند باعث افزا  ی م
شود،   ی به کار گرفته م  انیله اضافه جرکه در ر یی القا یخصوص دستگاه ها 

 .مناسب است

تر شدن  دی و شد انی جر شیزمان معکوس، با افزا انیرله اضافه جر در
 .شود ی در نظر گرفته م  یو مدار، زمان کمتر  انیقطع جر یخطا، برا

کاربرد   زین ی سیالکترومغناط  یها ستمیرله، در س نیا ستمیس گرید یی سو از
  ی سی با برنامه نو ،یکروپروسسور یرله م یامکان وجود دارد که برا نیا .دارد
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نوع رله  نیا  در .نمود ی و طراح م یرا تنظ نیچن نیا یمشخصات ،یمناسب
باال کار  انیجر ن،یبنابرا .کند ی م  رییمعکوس تغ انیها، زمان کار با جر

 .خواهد کرد

 

که در  ی بر اساس سرعت  انیتوان گفت که رله اضافه جر ی م  ی طور کل به
  شامل .شوند یم  میتقس ی متفاوت یها یدارد، به دسته بند انیجر ی قطع
و   Very Inverse Time ، رلهInverse Definite Minimum Time رله
 .باشد ی م Extremely Inverse Time رله

 IDMT یرله ها (1

 آنچه .است IDMT رله ،ی ک یالکتر  سات یرله ها در تاس نی تر  یاز کاربرد ی کی
آل  دهیکه ا ی زمان معکوس  نییتع ان،یرله اضافه جر ی که روشن است برا

  ی م  شیافزا ستمیدر س انیکه جر ی هنگام .ستیممکن ن باشد، چندان
 هیقسمت نقش تغذ  نیا .باالتر خواهد رفت زیترانس ن هیثانو انیجر ابد،ی

 .را عهده دار است چیپ میس
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در   ستم،یدر س انی ترانس اشباع شود، با باالتر رفتن جر انیکه جر ی زمان در
حال با   نیع در .بود میرا شاهد نخواه ی محسوس  رییآن، تغ  هیثانو انیجر
 امکان را دارد که نیمعکوس، ا انیرله اضافه جر ستمیس انی جر شیافزا

وجود اشباع  با اما دینما جادی ا یتر  قیمعکوس را به صورت دق زمان
 ی معکوس را به درست انیتوان عملکرد مشخصه جر ی نم  ان،ی ترانس جر

 نمود. انیب


