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Гр. 2Е 1 "Монтаж, експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання будівель і споруд"
Тема уроку: "Роботи з вимірювальними приладами, пристроями РЗА, телемеханіки та електролічильниками"
Мета уроку: 
Вивчити Призначення і застосування вимірювальних приладів, релейного захисту та автоматики, та електролічильників.
Навчитися Використовувати в повсякденному робочому побуті зазначені пристрої, Визначати та знешкоджувати різноманітні пошкодження.

Хід уроку: Вимірювальні електроприлади
Особливе місце у вимірювальній техніці займають електричні вимірювання. Сучасна енергетика і електроніка спираються на вимірювання електричних величин. У цей час розроблені і випускаються прилади, за допомогою яких можуть бути зроблені вимірювання більше за 50 електричних величин. Перелік електричних величин включає в себе струм, напруження, частоту, відношення струмів і напружень, опір, ємність, індуктивність, потужність і т. д. Різноманіття величин, що вимірюються визначило і різноманіття технічних засобів, реалізуючий вимірювання.
Основні досягнення в галузі вимірювання:
- Аналогові прилади безпосередньої оцінки поліпшених властивостей;
- Вузько профільні аналогові сигналізуючі контрольні прилади;
- Напівавтоматичні конденсатори, мости, дільники напруження, інші установки;
- Цифрові вимірювальні прилади;
- Застосування мікропроцесорів;
- Вимірювальний комп'ютер.
Сучасне виробництво немислиме без сучасних методів вимірювань. Електровимірювальна техніка постійно удосконалюється.
У приладобудуванні широко використовується досягнення радіоелектроніки, обчислювальної техніки, і інші досягнення науки і техніки. Все частіше застосовують мікропроцесори.
Вимірюванням називається знаходження значень фізичної величини досвідченим шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів. Вимірювання повинні виконуватися в загальноприйнятих одиницях.
Електровимірювальні прилади класифікують по наступних ознаках:
- По роду величини, що вимірюється: для вимірювання струм-амперметри, міліамперметри, гальванометри; для вимірювання напруження - вольтметри, мілівольтметри, гальванометри; для вимірювання потужності - ватметри, киловатметри; для вимірювання енергії - лічильники; для вимірювання зсуву фаз і коефіцієнта потужності - фазометри; для вимірювання частоти - частотометри; для вимірювання опорів - омметри і мегомметри.
- По роду струму, що вимірюється: для вимірювання в ланцюгах постійного, змінного, постійного і змінного струмів, а також в трифазних ланцюгах.
- По класу точності: прилади ділять не вісім класів точності - 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; і 4,0. Клас точності - відношення граничної абсолютної погрішності до максимального (номінальному) значення величини, що вимірюється, виражене у відсотках.
- За принципом дії: магнитоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, індукційні, теплові, термоелектричні, електростатичні, електронні, електролітичні, фотоелектричні.
Принцип роботи більшості електровимірювальних стрілочних приладів заснований на повороті жвавої їх частини під дією моменту, що обертається. Останній створюється струмом, пов'язаним певною залежністю з електричною величиною, що вимірюється.
Шкали приладів. Шкала приладу служить для відліку значень величини, що вимірюється. Крім того, на шкалу звичайно наносять умовні позначення, відповідні характеристикам даного приладу (рід величини, що вимірюється, рід струму, клас точності, принцип дії і т. д.). Шкала має певне число умовних делений, по яких шляхом перерахунку визначають величину, що вимірюється в потрібних одиницях. Шкали інших приладів градуюють безпосередньо в значеннях величини, що вимірюється, - це шкали безпосереднього відліку.
Розрізнюють рівномірні і нерівномірні шкали. Достоїнством рівномірної є постійність масштабу вдовж всієї шкали, що забезпечує простоту відліку величини, що вимірюється в будь-якій частині шкали.
Магнітоелектричні прилади
Принцип дії приладів магнитоелектричної системи заснований на взаємодії провідника з струмом, з магнітним полем постійного магніту. Подковообразний постійний магніт М, стальні полюсні наконечники N і S, стальний циліндр 2 утворять магнітний ланцюг (полюсні наконечники і стальний циліндр служать для зменшення магнітного опору цього ланцюга). Завдяки формі полюсних наконечників в більшій частині повітряного зазора між циліндром і наконечником створюється радіально направлене однорідне магнітне поле, в якому може повертатися рухома рамка. Рамку приладу (обмотку) частіше за все виконують з ізольованого проводу на легкому алюмінієвому каркасі, укріпленому на двох полуосях. Струм, що Вимірюється проходить в рамку через струмопровідні спіральні пружини
Принцип градуювання магнитоелектричного приладу заснований на прямій пропорційній залежності між струмом в рамці і прикладеним до неї напруженням, що вимірюється.

Для змінних струмів ці прилади без додаткових пристроїв - випрямлячів - непридатні, оскільки напрям відхилення стрілки приладу залежить від напряму струму в рамці. Отже, в ланцюгу змінного струму жвава частина приладу нічого не покаже. Тому, якщо нульове ділення шкали знаходиться не в її середині, а на лівому краю, то біля затисків приладу ставляться знаки "+" і "-", до яких потрібно підключати проводи відповідної полярності. При неправильному включенні такого приладу стрілка впирається в обмежувач, прагнучи піти в протилежну сторону за нульове ділення шкали. Зміни температури навколишнього середовища можуть впливати на зміни опору приладу, густини магнітного потоку в повітряному зазорі і пружних властивостей пружин, що створює протидіючий момент. Однак дві останніх обставини приблизно компенсують один одну. Наприклад, підвищення температури спричиняє ослаблення магнітного потоку в повітряному зазорі, обертаючий момент меншає, при цьому зменшення пружності пружин приблизно на стільки ж зменшує протидіючий момент. Зміна опору приладу через зміну температури навколишнього середовища значно позначається на свідченнях амперметрів з шунтами, але майже не позначається на свідченнях вольтметрів. У вольтметра опір рамки значно менше додаткового опору, а останнє виготовляють з манганиновой дроту, що має незначний температурний коефіцієнт. Тому опір всього приладу майже не змінюється. Для усунення температурної погрішності в деяких приладах застосовують спеціальні схеми так званої температурної компенсації.
До достоїнств магнитоелектричних приладів відносяться: рівномірна шкала; велика точність при малій чутливості; висока чутливість при малій точності (гальванометр); мала чутливість до зовнішніх магнітних полів; мале споживання енергії.
Недоліками таких приладів є: придатність тільки для постійних струмів (без випрямлячів), велика чутливість до перевантажень, порівняно висока вартість.
Електродинамічні прилади
Принцип дії приладів електродинамічної системи заснований на механічній взаємодії двох котушок з струмами. 
Прилади електродинамічної системи виготовляють і застосовують в основному як переносні лабораторні прилади класів точності 0,1; 0,2 і 0,5.
До достоїнств електродинамічних приладів відносяться: велика точність, що дозволяє застосувати їх в лабораторній практиці як контрольні, і придатність для вимірювання постійних і змінних струмів, а до недоліків - нерівномірна шкала; велика чутливість до перевантажень (через наявність струмопровідних пружин); вплив зовнішніх магнітних полів і висока вартість.
Індукційні прилади
Принцип дії індукційних приладів заснований на взаємодії магнітного поля, що біжить з вихровими струмами, що індукуються цим же полем в провідному жвавому диску.
Поле, що Біжить створюється двома магнітними потоками, здвинутими на деякий кут по фазі і в просторі. Можна створити індукційні прилади будь-якого призначення - амперметри, вольтметри, ватметри і інші. На практиці найбільше поширення отримали індукційні лічильники електричної енергії. В даний час такі лічильники вважаються застарілими, але все ще поширені в сільській місцевості.
Для трифазних систем випускають лічильники, що складаються з трьох і двох однофазних систем (для чотирьох- і трехпроводной мережі). У цьому випадку обертаючий елемент є загальним і рахунковий механізм показує потреб електроенергії трифазним електро приймачем.
Схеми включення електричних вимірювальних приладів
Наочна схема підключення однофазного електричного лічильника в стандартних електрощитах наступна:

Примітка: фаза "А" позначена жовтим кольором, фаза "В" - зеленим, фаза "С" - червоним, нульовий провід "N" - синім кольором, заземляючий провідник "РЕ" - жовто-зеленим. Замість пакетного вимикача може бути встановлений двополюсний автомат. Схема підключення індукційного лічильника не відрізняється від схеми підключення електронного.

Наочна схема підключення трифазного електричного лічильника прямого включення в четирехпроводной мережі напруженням 380 вольт:

Примітка: фаза "А" позначена жовтим кольором, фаза "В" - зеленим, фаза "С" - червоним, нульовий провід "N" - синім кольором, заземляючий провідник "РЕ" - жовто-зеленим.

Обов'язкове дотримання прямого порядку чергування фаз напружень на колодці затисків лічильника. Визначається фазоуказателем або приладом ВАФ. Прямий порядок чергування фаз напружень - АВС, ВСА, САВ (за годинниковою стрілкою). Зворотний порядок чергування фаз напружень - АСВ, СВА, ВАС, створює додаткову погрішність і викликає самоход індукційного лічильника активної енергії. Лічильник реактивної енергії при зворотному порядку чергування фаз напружень і навантаження обертається в зворотну сторону.
Нагляд за станом електровимірювальних приладів
Щоденний огляд. При проведенні щоденного обов'язкового огляду електровимірювальних приладів треба зробити чищення поверхонь приладів; пересвідчитися у відсутності на них сторонніх предметів і в справності кожухів, скла, шкал і стрілок; перевірити правильність нульового положення стрілок і при необхідності відрегулювати їх коректором; пересвідчитися в чистоті, відсутності окислень і в міцності контактних з'єднань проводів і кабелів; перевірити справність клейма на приладі.
Перевірка органами нагляду. Всі електровимірювальні прилади, що мають клас вище за 2,5 (крім контрольних електросчетчиков), підлягають обов'язковій перевірці органами міжвідомчого нагляду в наступних випадках: після закінчення встановленого терміну; після капітального або середнього ремонту незалежно від термінів міжвідомчої перевірки; при порушеннях довірчого клейма, що є, що вийшли внаслідок чищення або дрібного ремонту.
Крім державних і міжвідомчих перевірок, здійснюються також періодичні перевірки силами електротехнічної лабораторії або місцевих органів відомчого нагляду. Терміни таких перевірок залежать від умов роботи приладів, міри їх використання і значення.
Періодичні перевірки щитових приладів проводяться на місці їх установки повторним струмом і напруженням, без вимірювальних трансформаторів і шунтов.
Всі переносні і лабораторні прилади, що є в комплекті електростанцій, одинаково як і щитовие прилади, які по тих або інакших причинах неможливо перевірити на робочому місці, повіряються в електротехнічній лабораторії. Все оперативне перемикання в первинних ланцюгах при перевірках проводить тільки обслуговуючий персонал електростанції, що повірю.
При проведенні періодичної перевірки оглядається зовнішній і визначається основна погрішність приладу, а також час заспокоєння (для стрілочних приладів) покажчика. Для порівняння свідчень при перевірках використовують еталонні прилади високого класу точності (0,5).
Визначення погрішності приладів. Абсолютна погрішність- це різниця між свідченнями приладу, що повірю і дійсним значенням показника, що вимірюється, заміряного еталонним приладом.
Відносна приведена погрішність у відсотках - це відношення абсолютної погрішності в якій-небудь точці шкали до верхньої межі вимірювання для приладів з односторонньою шкалою і до середнього арифметичного значення меж вимірювання для приладів з безнулевой шкалою. Якщо шкала приладу двостороння, то відношення береться до суми меж вимірювання, а для фазометров і омметрів - до довжини робочої частини шкали.
Основна погрішність, що характеризується при нормальних умовах зовнішньої середи точністю градуювання приладу і його відлікового пристрою, визначається при нормальному положенні корпусу і покажчика приладу, відсутності зовнішніх магнітних полів, номінальній частоті і практично синусоидальной формі кривій струму і напруження (для приладів змінного струму) і відрегульованій стрілці за допомогою коректора на нульовому положенні (в початковому положенні). Нормальні умови зовнішньої середи повинні відповідати вказаним на приладі або в технічних умовах на нього.
Основна погрішність щитових і переносних приладів класів 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 заміряється після попереднього прогрівання протягом 15 мін номінальним струмом (напруженням).
Відносні погрішності електровимірювальних приладів, що знаходяться в експлуатації, на всіх відмітках робочої частини шкали не повинні виходити з наступних меж:
Клас точності приладу... 0,5 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0
Основна погрішність, % ±0,05 +0,1 +0,2 ±0,5 +1,0 +1,5 ±2,5 ±4,0
На відміну від основної погрішності додаткові погрішності залежать від різних зовнішніх умов: температури повітря, частоти, напруження і т. д.
Вимірювання опору ізоляції. Проводиться мегаомметром, що має номінальне напруження 500-, 1000 В. Сопротівленіє ізоляції всіх електричних ланцюгів приладу відносно корпусу при номінальних умовах навколишнього середовища не повинно бути менше за 20 МОм.
Перевірка урівноваженості жвавої частини. Цій перевірці зазнають прилади з механічним протидіючим моментом. Прилад треба нахилити на 10° в будь-якому напрямі, протилежному його нормальному положенню. Зміна свідчень приладу не повинна перевищувати його основної погрішності. Прилади, для яких нормальне положення не встановлене, повинні перевірятися спочатку у вертикальному, а потім в горизонтальному положенні.
Перевірка під струмом і напруженням.
Прилад включають в ланцюг і плавно збільшують, а потім зменшують показник, що вимірюється, примушуючи стрілку (покажчик) переміщатися від початкового положення до максимального крайнього, і навпаки. При перевірці з'ясовують наявність несправностей, про що можуть свідчити коливання стрілки резонансного характеру, тертя в жвавій системі, повернення стрілки на нульову відмітку, коли величина, що вимірюється ще не доведена до відповідного значення, надмірний нагрів приладу і т. д.

Для приладів з механічним протидіючим моментом і з односторонньою шкалою час заспокоєння жвавої частини визначається при значенні показника, що вимірюється, відповідному відхиленню покажчика приблизно на геометричну середину шкали. У приладів з двосторонньою шкалою значення показника, що вимірюється повинно відповідати верхній межі вимірювання.

Для приладів з без нульовою шкалою і приладів без механічного протидіючого моменту при стрибкоподібній зміні показника, що вимірюється, зухвалого переміщення покажчика (стрілки) з початкового положення шкали до її геометричної середини, час заспокоєння повинно відповідати технічним умовам. Для різних типів приладів воно коливається в межах 4-10 з.

У процесі цієї перевірки визначають також час заспокоєння жвавої частини приладу. Цей параметр характеризується часом з моменту зміни напруження або іншої величини, що вимірюється до моменту, коли покажчик відхиляється від сталого положення не більш ніж на 1 % довжини шкали.

Тема 2. Пристрої релейного захисту та автоматики (РЗА)
Підготував доцент кафедри "Електричні системи та мережі" 
Кідиба В.П. Львів – 2010
ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ
Загальна характеристика цифрових пристроїв захисту та автоматики
Останніми роками в енергосистемах України широко впроваджуються пристрої релейного захисту, виконані на цифрових принципах. За кордоном такі пристрої впроваджуються в експлуатацію вже на протязі більше двох десятків років. Тому не дивно, що закордонні фірми, які займаються розробкою цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики, мають суттєву перевагу у порівнянні з вітчизняними виробниками подібної техніки.
Найбільш відомими зарубіжними фірмами в області розробок цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики є ABB, SIEMENS, ALSTOM, GENERAL ELECTRIC.
В літературі досить часто цифрові пристрої ще називать мікропроцесорними. На наш погляд це не зовсім вірно. Мікропроцесор – це є один з основних елементів багатьох пристроїв релейного захисту та автоматики. Але є пристрої, які виконані на основі мікроконтролерів. Є більш складні пристрої релейного захисту, автоматики, об‘єднані в спільну інформаційну мережу, для організації якої використовують комп’ютери з потужними процесорами. Спільним для всіх цих технічних елементів є використання цифрових принципів їхнього функціювання. Тому доцільно всі ці пристрої називати цифровими пристроями релейного захисту.
У порівнянні з традиційними електромеханічними та напівпровідникковими пристроями релейного захисту цифрові пристрої мають ряд суттєвих переваг, що робить їх застосування в енергосистемах на даний час практично безальтернативним. Основними з них є:
-більш висока точність відтворення заданих характеристик функціонування пристрою. В цілому, апаратна похибка цифрових захистів може досягати до 2%. Так, один з основних параметрів вимірювальних органів захисту – коефіцієнт повернення – може мати значення 0,99. Досягненя такого значення коефіцієнта на напівпровідникових та електромеханічних реле потребує складних технічних рішень. Прикладом такого реле є захист від симетричного перевантаження статора генератора, виконаного на спеціальному реле РТВК. Це реле виконано на напівпровідникових елементах і дозволяє збільшити коефіцієнт порвернення до 0,99. Про те воно є дорогим та громіздким. Висока точність відтворення характеристик захистів дозволяє змінити деякі параметри узгодження між захистами суміжних елементів електричної мережі. Наприклад, можна зменшити ступінь селективності для максимальних струмових захистів суміжних елементів мережі, що в свою чергу зменшить час їх спрацювання і, як наслідок, час ліквідації аварії;
-отримання характеристик будь-якої складності. Це особливо є актуальним для дистанційних захистів, вимірні органи яких можуть мати які завгодно характеристики і враховувати будь-які особливості режимів, що можуть виникати в енергосистемі. При цьому зміна форми характеристик не потребує ніяких додаткових технічних переробок – вона змінюється на алгоритмічному рівні;
-запам‘ятовування координат режиму під час спрацювання цифрового пристрою. Практично всі цифрові захисти запам‘ятовують координати режиму аварійного та доаварійного режиму, що дає змогу експлуатаційному персоналу здійснювати глибокий аналіз аварійних ситуацій, визначати причини аварії і на основі цього при необхідності уточнювати та змінювати характеристики захистів та автоматики;
-можливість змінювати конфігурацію пристрою. В поцесі розвитку мережі може виникнути необхідність в зміні характеристик пристроїв захисту – змінити уставки, ввести або вивести з роботи деякі функції тощо. Такі зміни не потребують ніяких технічних витрат, тому що вони здійснюються на програмному рівні;
-універсальність. Ця особливість цифрових пристроїв в більшій мірі стосується розробників, а не експлуатацію. Використовуючи універсальний процесорний модуль, відкоректувавши вхідні та вихідні кола, змінюючи алгоритм функціювання, можна створювати різні типи захистів та автоматики;
-значно менші габарити та менші затрати електротехнічних матеріалів. Один невеликий за розміром цифровий пристрій може замінити цілу групу складних реле, виконаних на напівпрвідниках або електромеханічних елементах. Наприклад, напівпровідниковий дистанційний захист типу ПДЕ від міжфазних к.з. має дев‘ять вимірних дистанційних органів, кожен з яких виконаний у вигляді окремого модуля. В цифровому ж пристрої характеристики всіх цих вимірних органів задаються на програмному рівні і реалізуються віртуально в процесорі;
-можливість самодіагностики. Алгоритми функціонування сучасних цифрових пристроїв захисту, особливо складних, обов‘язково включають функцію самодіагностики, яка періодично здійснює контроль справності всіх складових пристрою – вхідних кіл, вихідних кіл, цифрових елементів і при виявленні несправностей робота пристрою блокується з автоматичним повідомленням про це черговому персоналу. Традиційні ж пристрої релейного захисту, особливо електромеханічні, такої можливості не мають і є багато випадків в експлуатації, коли при виникненні аварії ці пристрої не спрацьовували і після аналізу виявлялось, що вони були несправними, про що оперативний персонал і не здогадувався;
-менше споживання енергії для функціювання, що суттєво зменшує потужність джерел енергії оперативного струму;
-менше навантаження та первинні вимірювальні трансформатори струму та напруги. Потужність споживання сучасних цифрових пристроїв релейного захисту складає до 0,5 ВА. Це дає змогу під‘єднувати до первинних вимірювальних трансформаторів струму та напруги більшу кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, забезпечуючи при цьому роботу трансформаторів струму та напруги в заданому класі точності;
-простота в експлуатації. Під час проведення планових профілактичних робіт немає необхідності перевіряти характеристики окремих складових елементів, як в традиційних пристроях релейного захисту, тому що фізично їх немає, їхні харакетристики реалізовані програмно. Тому перевіряються лише загальні характеристики функкціювання. Це суттєво зменшує номенклатуру робіт і відповідно час перевірки пристроїв.
Основним елементом цифрового захисту є процесор, на якому реалізований алгоритм роботи конкретного захисту. В залежності від призначення пристрою та фірми виробника може бути застосований один процесор або декілька. Так, фірма АВВ надає перевагу багатопроцесорним системам, в яких кожен процесор виконує конкретні задачі алгоритму і ці процесори працюють паралельно. Це дозволяє забезпечити потрібну швидкодію та точність. Інші фірми застосовують однопроцесорні системи, що вимагає для забезпечення потрібних характеристик застосування більш потужних процесорів. Враховуючи важкі умови експлуатації пристроїв релейного захисту (на багатьох підстанціях ці пристрої працюють в неопалювальних приміщеннях), застосовують спеціальні процесори так званого індустріального виконання, які можуть працювати при температурі оточуючого середовища від мінус 30 до плюс 50°С, відносній вологості до 80%.
Процесор має зв‘язок з об‘єктом захисту через кола вводу – виводу. Вхідною інформацією є, як правило, аналогові сигнали – струми, напруги, температура тощо та бінарні – положення комутаційних апаратів, стан вихідних реле інших пристроїв релейного захисту та автоматики тощо. Вихідними сигналами цифрових захистів, як і інших захистів є традиційно бінарні сигнали. Ці сигнали поступають після спрацювання цифрового захисту в кола управління та в кола сигналізації.
Перетворення аналогових сигналів
Контрольовані напруги та струми є неперервними в часі аналоговими сигналами і можуть приймати на фіксованому відрізку часу будь-які значення в межах, обумовленими режимом роботи електричної мережі. Цифрові пристрої захисту працюють не з аналоговими, а з дискретними (цифровими) сигналами, котрі можуть приймати на відміну від аналогових сигналів лише кінцеву множину значень для конкретних моментів часу. Процес перетворення аналогових сигналів в дискретні називається дискретизаціє або квантуванням. Пристрій, який здійснює це перетворення називається аналогоцифровим перетворювачем (АЦП).
Попередньо аналогові сигнали, які контролюються пристроями захисту – це струм від трансформатора струму ТА та трансформатора напруги TV підводяться до спеціальних вхідних перетворювачів (на схемі це TAL та TVL). Ці перетворювачі призначені для гальванічної розв‘язки пристрою від зовнішніх кіл (трансформаторів струму та трансформаторів напруги), а також для отримання нормованої напруги на виході з подальшим її перетворенням АЦП в цифрові сигнали.
Сигнали від трансформаторів струму TA та напруги TV подаються на первинні обмотки проміжних трансформаторів TAL та TVL. На вторинних обмотках цих трансформаторів відповідно струм та напруга перетворюються в напруги, пропорційні відповідно величині струму та напруги. Для того, щоб імпульсні сигнали, які можуть виникати у вторинних колах трансформаторів струму та напруги, не попадали в електронну частину цифрового пристрою та не пошкоджували його, між первиинною та вторинною обмотками проміжних трансформаторів TAL та TVL встановлюють екран. Для захисту електронних блоків цифрового пристрою від перенапруг паралельно до вторинних обмоток проміжних трансформаторів TAL та TVL встановють варистори RV. В деяких схемах для захисту застосовують стабілітрони. Для узгодження вторинної напруги на виході проміжних трансформаторів з вхідними сигналами пристрою АЦП служать змінні опори R. Для правильної роботи АЦП необхідно унеможливити попадання на нього високочастотного спектру сигналу. Тому застосовується високочастотний фільтр, який виконаний на основі опору Rф та ємності Сф. Слід відмітити, що під час реалізаціїї алгоритму функціонування захисту додатково здійснюється цифрова фільтрація сигналу. Вихідні сигнали uвих з вхідних перетворювачів TAL та TVL поступають на вхід АЦП.
Перехід від аналогового неперервного сигналу до дискретного супроводжується деякою втратою інформації. Це пояснюється тим, що АЦП здійснює перетворення вхідного аналогового сигналу в дискретний через деякі часові проміжкиНалагодження пристроїв релейного захисту та автоматики, а між ними значення вхідного сигнал не контролюється. Чим менший цей часовий проміжок, тим точніше відтворюється аналоговий сигнал в цифровій формі. Основними характеристиками АЦП є його розрядність та інтервал дискретизації сигналу за часом. Дискретизація сигналу за часом ще називають частотою виборок, яка пов’язана з дискретизацією за часом. 
В сучасних цифрових пристроях РЗА застосовують АЦП з частотою виборок до 2000 Гц, що відповідає 40 виборкам за період промислової частоти 50 Гц. Пристрої з такою частотою виборок дозволяють контролювати вхідний сигнал з частотою до 1000 Гц. Це відповідає 20 гармоніці при основній частоті 50 Гц.
Вхідні бінарні сигнали
Для роботи захисту, крім аналогових сигналів, необхідно мати також інформацію про бінарні сигнали від інших пристроїв релейного захисту та автоматики, положення комутаційних апаратів тощо. На практиці ці сигнали ще називають дискретними. Щоб не плутати ці сигнали з дискретними сигналами, які отримуються після квантування пристроєм АЦП аналогових сигналів в подальшому будемо їх називати бінарними. Наприклад, з метою реалізації функції АПВ, ПРВВ; необхідно мати інформацію про стан вимикача, на який діє даний захист, для прискорення дії даного захисту по команді від захисту шин необхідно мати інформацію від вихідних кіл захисту шин тощо. На рис. 2.1 бінарний сигнал від зовнішнього пристрою (умовно показаний у вигляді зовнішнього реле KL) подається на вхідний перетворювач бінарних сигналів TL1.

В сучасних цифрових пристроях бінарні сигнали від зовнішніх пристроїв подаються через оптрони. Оптрон представляє собою електронний ключ у вигляді транзистора VT, який керується світлодіодом VD. Під час протікання струму через світлодіод (струм через світлодіод починає протікати після замикання контакта KL), останній подає сигнал на базу транзистра VT, який спрацьовує і на його виході з’являється сигнал Uвих, який сигналізує про зміну стану бінарного входу. Час спрацювання такого перетворювача мізерний і складає долі мікросекунди.
Для організації протікання струму через світлодіод VD після спрацювання зовнішнього контакта KL використовується зовнішнє джерело оперативного струму, як правило напругою 220 В (зрідка 110 В). Це є недоліком даної схеми. Тому що навіть після вимкнення від оперативного струму зовнішнього пристрою, де встановлене реле KL, на контактах цього реле присутня напруга від оперативних кіл. Це є небезпечним для обслуговуючого персоналу. Тому для запобігання ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу під час проведення планових робіт для ініціалізації бінарних входів на інших пристроях, які мають зв’язок з даним пристроєм, застосовують джерело оперативного струму з пониженою напругою, наприклад джерело напругою 24 В, яке реалізоване на інверторному перетворювачі UVZ.
Під час реалізації схеми вводу бінарного сигналу на основі оптрона, який споживає незначний струм (до 5 мА) слід пам’ятати, що можливе хибне спрацювання такої схеми за рахунок паразитних ємностей, яка є між кабелями, які здійснюють зв’язок між окремими пристроями.
Перетворення та зберігання інформації в цифровому пристрої РЗА
Цифрові сигнали від АЦП поступають в процесор, де вони обробляються за певним алгоритмом, реалізованим у вигляді програми. Сама програма зберігається в постійному запам‘ятовуючому пристрої (ПЗП) (ROM – Read Only Memory – лише для читання). Це є перепрограмовуваний постійний запам‘ятовуючий пристрій з енергонезалежною пам‘ятю, тобто інформація в ньому зберігається навіть тоді, коли пристрій є вимкненим від зовнішнього живлення.
Для зберігання результатів проміжних обчислень використовують оперативний запам‘ятовуючий пристрій (ОЗП) ( RAM – Random Access Memory – пам‘ять з „випадковим” доступом). ОЗП має високу швидкодію, але не зберігає інформації після вимкнення зовнішнього живлення.
Уставки спрацювання захистів, які потрібно змінювати в процесі експлуатації, зберігаються в постійному перепрограмовуваному запам‘ятовуючому пристрої (ППЗП), який допускає багатократну зміну уставок. При цьому інформація про уставки зберігається після зникнення зовнішнього живлення.
На передній панелі пристрою розміщений пульт управління (клавіатура), при допомозі якого можна задавати необхідний режим пристрою та змінювати уставки спрацювання. Результати роботи пристрою та уставки відображаються на рідкокристалічному індикаторі, який також знаходиться на передній панелі пристрою.
Після спрацювання пристрою замикаються вихідні контакти реле KL1 та KL2.
Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів
Методика розрахунку таких характеристик дещо відрізняється від методики розрахунку уставок для традиційних дистанційних захистів, виконаних не на цифровому принципі. Для прикладу розглянемо методику розрахунку параметрів спрацювання дистанційного захисту 7SA502 фірми SIEMENS.
Розрахунок уставок спрацювання дистанційного захисту починається з відображення на рисунку гальванічно з’єднаних елементів електричної мережі , де буде встановлений дистанційний захист. На цьому рисунку наносяться довжини ділянок ліній з їх первинними реактивними опорами ( Х Ом/фазу). Реактивні опори Х ліній є визначальними для визначення зон дії окремих ступеней дистанційного захисту. Тому уставки спрацювання відображаються саме для реактивних складових опору.
Розглянемо, як визначається уставки спрацювання – реактивний та активний опори спрацювання та час для захисту лінії без відгалужень. Окремо визначаються уставки за реактивним опором, окремо – за активним.
Розрахунок уставок спрацювання за реактивним опором
I –а ступінь
Перша ступінь вибирається з умови забезпечення селективності роботи захисту (неспрацювання під час к.з. на суміжній лінії Л2) і захищає порядку 85% довжини лінії Л1. Час її спрацювання складає 0,02 – 0.04 с. Значення первинного реактивного опору першої ступені визначається з виразу:
Перша ступінь з дією після АПВ призначена для захисту лінії, коли дія АПВ є неуспішною і пошкодження слід вимикати повторно, але з меншою витримкою часу – з часом дії першої ступені. З цією метою розширюється зона дії першої ступені. Вона охоплює порядку 120% її довжини. Значення первинного опору спрацювання цієї ступені визначається з виразу:
II –а ступінь
Умовою вибору опору спрацювання II-ї ступені є умова узгодження з роботою I-ї ступені дистанційного захисту суміжного елемента (лінії Л2) – зона дії II-ї ступені не повинна виходити за межі другої лінії, а з врахуванням забезпечення селективності роботи (щоб вона не спрацьовувала під час к.з. в кінці лінії Л2)   за межі роботи I-ї ступені захисту суміжного елемента (лінії Л2). Тому вона повинна охоплювати повністю лінію Л1 та порядку 80% довжини суміжної лінії – лінії Л2:
Час спрацювання другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання першої ступені захисту суміжного елементу – лінії Л2:
Ступінь селективності повинна враховувати час спрацювання вимикача Q2 суміжного елемента (лінії Л2), часу повернення вихідних кіл захисту суміжного елемента з врахуванням розкиду їхніх часових характеристик. Час спрацювання другої ступені становить порядку 0,3 – 0,4 сек.
III –а ступінь
Третя ступінь дистанційного захисту виконує функцію ближнього резервування – резервує роботу першої та другої ступеней. Крім того, вона може виконувати функцію дальнього резервування – резервувати роботу захистів суміжного елемента – лінії Л2. Тому вона повинна повністю охоплювати як лінію Л1, так і лінію Л2. Для забезпечення надійності дальнього резервування уставка спрацювання третьої ступені вибирається з умови охоплення ділянки третьої лінії Л3 – порядку 80% довжини лінії Л3. Виходячи з цих умов уставка спрацювання третьої ступені визначається з виразу:
Час спрацювання третьої ступені дистанційного захисту вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання третьої ступені захисту суміжної лінії – лінії Л2:
Пускова зона призначена для виявлення пошкодження в мережі та запуску алгоритму дистанційного захисту. Опір спрацювання пускової зони в спрямуванні потужності від шин в лінію визначається як подвоєне значення уставки спрацювання третьої ступені:
Опір спрацювання пускової зони в напрямку потужності від лінії до шин визначається як половина від значення уставки спрацювання.
Для визначення уставок спрацювання дистанційного захисту за активним опором під час однофазного к.з. приймається максимальне значення напруги електричної дуги 12 кВ, мінімальний струм в місці пошкодження приймається 1000 А. Для таких прийнятих параметрів первинне значення опору дуги складає

Для надсилання конспектів в електронному вигляді, користуємость почтовою скринькою santenar95@gmail.com, або за номером у вайбері +380937068210
Конспектувати поголовно все не потрібно. Виберіть тезисно і занотуйте до конспектів. Матеріал розрахований на 5 пар (10 уроків) від 29.03 до 01.04
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