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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на проблема 

       Електроразпределителна мрежа с присъединени децентрализирани енергийни 

източници (ДЕИ) се характеризира с променена конфигурация и изменящи се режимни 

параметри. За откриване и незабавно изключване на повредени участъци от 

електрическата мрежа се използват устройствата за релейна защита и автоматизация 

(УРЗА). С тях се избягва развитието и ликвидацията на аварийните режими в 

електроенергийната система (ЕЕС) и се осигурява нейната устойчивост и гъвкавост в 

експлоатационни условия. Необходимостта от усъвършенстване и развитие  на УРЗА, 

възлагането им да изпълняват нови функции и използването на допълнителни 

възможности се дължи на следните особености:  

• съвременното развитие на ЕЕС е с усложнена структура на електрическата мрежа;  

• въвеждат се нови технологии за управление на режимите в електрическите мрежи;  

• започва изграждането интелигентните електрически мрежи (Smart grid), с 

изисквания за специфичен подход при структурирането и настройката на цифровата 

техника в УРЗА; 

• изменението на изискванията на потребителите към режимите и управляващите 

въздействия.  

       Посочените особености и тенденции за развитие на ЕЕС са валидни в световен 

мащаб, но със специфика, характерна за всяка конкретна ЕЕС, съобразно нейната 

територия, технически характеристики, използвани системи за управление и др.  

       Ето защо, освен анализирането на световния опит и отчитане на препоръките за 

усъвършенстване и развитие на принципите за построяване на УРЗА, е необходимо да се 

отчитат специфичните особености на нашата ЕЕС и прогнозите за нейното развитие. 

Настройките и функционирането на цифровите релейни защити (ЦРЗ) трябва да бъдат 

съобразени с тенденциите в развитието и изменения на експлоатационните условия в 

ЕЕС с ДЕИ. Ето защо въпросите, свързани с ефективността на ЦРЗ, са актуални. 

Изследването е посветено на търсене на възможности за повишаване на ефективността 

на съвременните средства за ЦРЗ в разпределителните мрежи с присъединени ДЕИ. 

 Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

       Целта на изследването е да се търсят възможности за повишаване на ефективността 

на средставата за релейна защита в разпределителни мрежи с ДЕИ.  

       Обектът на изследването: разпределителни мрежи с ДЕИ. 

       Предметът на изследването: ЦРЗ в разпределителни мрежи с ДЕИ. 

Нерешените проблеми са следните: 

• Няма обосновани критерии за ефективност на функциониране на устройствата за 

релейна защита в разпределителни мрежи с ДЕИ. 

• Няма методика за оценка на ефективността на функциониране на устройствата за 

релейна защита с ДЕИ.  

• Няма анализ и подход за повишаване на ефективността на ЦРЗ в разпределителни 

мрежи за средно напрежение с присъединени ДЕИ. 

• Няма конкретни данни за повишаване на ефективността на функциониране на 

адаптивни защити в присъединителните клонове на ДЕИ при променлив режим на 

постъпващата мощност от тях.  

        Основните задачи за решаване в дисертацията са следните: 

• Да се обосноват критерии за ефективност на функциониране на устройствата за 

релейна защита в разпределителни мрежи с ДЕИ. 

• Да се създаде методика за оценка на ефективността на функциониране на 

устройствата за релейна защита с ДЕИ.  
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• Да се предложи подход за повишаване на ефективността на ЦРЗ в разпределителни 

мрежи за средно напрежение с присъединени ДЕИ и да се анализират получените 

резултати от неговото прилагане. 

• Да се създаде методика за оценка на ефективността на функциониране на 

адаптивни защити в присъединителните клонове на вятърни и малки ВЕЦ при 

променлив режим на постъпващата мощност от ДЕИ.  

• Да се разработи алгоритъм за съгласуване на времената за функциониране при 

съвместната работа на устройствата за автоматично секциониране и ЦРЗ в 

участъци с двустранно захранване. 

Научна новост 

• Обосновават се критериите за ефективност на функциониране на устройствата за 

традиционни и ЦРЗ, като се отчитат особеностите при тяхното функциониране.   

• Съставена е методика за оценка на ефективността на функциониране на 

устройствата за ЦРЗ в електрически мрежи с присъеднени ДЕИ. 

• Конкретизирани са основните насоки за повишаване на ефективността на 

функциониране на ЦРЗ на ДЕИ. Препоръчва се усъвършенстване на защитите в 

цифровите терминали с добавяне на нови функции, повишаващи тяхната 

ефективност съобразно спецификата на ДЕИ. 

• Показани са възможностите за подобряване на функционирането на ЦРЗ чрез 

прилагане на адаптивни схеми за защита. Подобрените функциите чрез въвеждане 

на адаптивност на защита в реално време са представени за диференциално токова 

ЦРЗ на силов тренсформатор за присъединяване на ДЕИ.  

• Разработен е алгоритъм за съгласуване на времената за функциониране на 

устройствата за автоматично секциониране на участъци с двустранно захранване с 

присъединени ДЕИ.  
Практическа приложимост 

Получените резултати са полезни за настройка и експлоатация на ЦРЗ в 

разпределителни електрически мрежи с ДЕИ. 
Апробация 

Резултатите от дисертационния труд са апробирани на научни конференции 

„Активно-адаптивни електрически мрежи“ на ТУ-София, ИПФ-Сливен, в БСУ, Бургас, 

2020 г. и International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2020. 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертацията са публикувани в 10 публикации, 

1 от които самостоятелна. 8 от публикациите са в списания, а 2 са публикувани доклади 

на научни конференции, единият от които с реферинция по SCOPUS. 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 130 страници, като включва увод, 5 глави за 

решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък на 

публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 133 

литературни източници, като 81 са на латиница и 52 на кирилица. Номерата на фигурите 

и таблиците в автореферата съответстват на тези в дисертационния труд.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. ЦИФРОВИ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

Целта в първа глава е да се проучат възможностите за повишение на ефективността 

на ЦРЗ на децентрализирани енергийни източници (ДЕИ) след тяхното присъединяване 

към разпределителните електрически мрежи и да се набележат задачите за изследване в 

дисертацията. За постигне целта е необходимо да се анализират особеностите при 
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организиране на работа на ЦРЗ, да се разгледат най-често срещаните схеми и съответните 

защити в нашата страна и да се проучи натрупания експлоатационен опит след 

внедряване на ДЕИ. 
 

1.1. Принципи за изграждане на цифровите релейни защити в разпределителни 

мрежи с децентрализирани производители на електроенергия 

Съвременните условия на развитие на интелигентните електрически мрежи Smart 

grid, навлизането на ЦРЗ изисква специфичен подход и концепция при тяхното 

структуриране, проектиране и настройка.  

Особеностите на функционирането на ЦРЗ в разпределителни мрежи с ДЕИ трябва 

да се оценява в следните направления:  

• трябва да се отчитат измененията от схемен  и режимен характер, които 

внасят ДЕИ в разпределителната мрежа;  

• качествените промени при функционирането на ЦРЗ, в сравнение с 

традиционните защити, а също необходимостта от преразглеждане и 

пренастройка на защитните устройства.  

Съчетаването на особеностите на ЦРЗ с измененията от схемен и режимен 

характер, внасяни от ДЕИ, може да доведе до правилно изграждане на принципите за 

ефективно функциониране на защитите.  

Структурни промени в схемата на електрическата мрежа настъпват след 

преминаването на ДЕИ в автономен режим. В този режим рязко се изменя големината на 

токовете на междуфазно късо съединение (к.с.). Това води до промяна на 

чувствителността на основно използваните защити с относителна селективност в 

разпределителните мрежи.  

Най-често прилаганите максималнотокови защити (МТЗ) със зависима или 

стъпална времехарактеристика на заработване, както и токовите отсечки, избрани за 

предходния режим на захранване от ЕЕС, променят зоните си на действие. 

Съществуващите настройки на устройствата за релейна защита стават неприемливи. При 

нарастване на тока на к.с., времето за заработване на токовите защити със зависими 

характеристики и с независими стъпални времеви характеристики се увеличава и се 

влошава селективността на тяхното заработване. 

Възможна е поява на резки допълнителни колебания на честотата и на 

напрежението при поемането и отпадането на товар след повреди или след комутации на 

крупни потребители в автономен режим на работа на ДЕИ. 

Съоръженията в подстанциите (ПС), използващи УРЗА с оперативно напрежение 

от измервателните трансформатори могат да се окажат неработоспособни при 

чувствителни изменения на режима на захранване с ДЕИ. Причините са, че при ниски 

стойности на тока на к.с. и значително понижаване на напрежението при повреда, 

измервателните трансформатори не могат да осигурят необходимото ниво на оперативно 

напрежение за изключване на повредения елемент.  

След включването на ДЕИ в паралелен режим на работа, възникват особености в 

изискванията към УРЗА, свързани с наличието на собствен източник на захранване. 

Налага се монтирането на блокировки и устройства, предотвратяващи несинхронното 

включване от ДЕИ към ЕЕС в режим на работа на устройствата за автоматика върху 

захранващия източник и захранващия електропровод. Такива режими са автоматичното 

включване на резервирането (АВР) и автоматичното повторно включване (АПВ). Освен 

това, защитата в дадения режим трябва да има необходимата чувствителност за 

изключване на повредения елемент от разпределителната мрежа не само при вътрешни 

повреди в генератора на ДЕИ, но и при външни к.с. по електропроводите, за да се 

предотврати допълнителното захранване на к.с. в мрежата от генериращия източник. 
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Всички изложени изисквания към УРЗА след включването на ДЕИ не само 

усложняват системите за защита, но и налагат тяхната автоматична пренастройка след 

преминаването в режим на паралелна работа и автономен режим. Тъй като 

пренастройката е свързана не само с промяна на настройките, но и с изменението на 

принципите на защита, като въвеждане на посочни органи, т.е. използването на 

максималнотокови–посочни или дистанционни защити, въвеждане на допълнителни 

пускови органи, следящи посоката на активната мощност по електропроводите и 

въвеждане на блокировки на АПВ и АВР.  

Генераторите в ДЕИ отдават мощност в зависимост от климатичните условия. По 

тази причина възниква необходимостта от разработването и внедряването на адаптивни 

защити, автоматично настройващи се при рязката промяна на условията на работа в 

разпределителната мрежа.   

Принципите на построяване и алгоритмите за ЦРЗ позволяват да се реализират 

защитни функции, които не е било възможно по-ранното им реализиране. Това дава 

възможност да се повиши ефективността на защитата при използване на ЦРЗ, поради 

възможността за следене на аварийните състояния, по-малките разходи за 

експлоатационно обслужване, тъй като се увеличават сроковете между проверките, 

поради липса на механични елементи.     

Повишението на ефективността на ЦРЗ може да се постигне само след оценка на 

техните функции като сложни защити. За разлика от традиционните защити, ЦРЗ трябва 

да се изграждат принципно, да се настройват и да се проверяват, като се отчита, че при 

определена комбинация на входните величини трябва не само да се изпълняват 

функциите, за които съответната защита е предназначена, но и да не се изпълняват някои 

функции.  

1.2. Анализ на схемите за защита в разпределителни мрежи с децентрализирани 

производители на електроенергия 

    При избора на критерий за оценка на мероприятията за повишаване на 

ефективността на УРЗА се отчитат следните факти: 

• Повишаване на надеждността и техническото съвершенство на УРЗА води до 

увеличаване на тяхната ефективност;  

• Независимо от прилаганите мероприятия, повишените изисквания към 

функционирането на УРЗА трябва да бъдат спазвани; 

• Необходимо е да се търси компромис от икономическа гледна точка при избора на 

конкретни мероприятия за повишаване на енергийната ефективност.  

Организирането на работата на защитите в разпределителните мрежи след 

присъединяване на ДЕИ е сложно, защото се налага преоценка на новосъздадените 

специфични условия за работа на УРЗА. Потребителите в участъците с двустранно 

захранване получават постоянно електроснабдяване от ЕЕС и променяща се мощност от 

ДЕИ. Възможно е преминаването на ДЕИ от режим на паралелна работа с ЕЕС към 

автономен товар. От особено значение за настройката на защитите е промяната на 

посоката и големината на пренасяната мощност по електропроводите.  

Изискванията към изполваните УРЗА се изменят в съответствие с промяната на 

електрическите режими в разпределителната мрежа. Съществуващите настройки на 

УРЗА стават неприемливи. 

Необходимата пренастройка е свързана не само с изменението на настройките, но и 

на принципите на защита, като въвеждане на: посочни органи; допълнителни пускови 

органи, следящи посоката на активната мощност по електропроводите; блокировки.  

По тази причина възниква необходимостта от разработването и внедряването на 

адаптивни ЦРЗ, автоматично адаптиращи се при рязката промяна на условията на работа 

на разпределителната мрежа след включване и изключване на ДЕИ. 
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1.3. Изводи по първа глава 

▪ При проектирането на системите за защита след въвеждането на ДЕИ, трябва да 

се отчита променената конфигурация, получените участъци с двустранно 

захранване в разпределителните отворени мрежи, рязко изменящите се стойности 

на пренасяните мощности по електропроводите, специфичните условия на 

паралелна работа и автономните режими. 

▪ Необходимо да се използват адаптивни защити в разпределителните мрежи с 

ДЕИ, поради рязката промяна на работните режими. Пренастройките 

предварително се програмират в алгоритмите на ЦРЗ. Освен това, трябва 

допълнително да се програмират пускови органи, следящи промяната на товара 

по електропровода. Превключването на пренастройките става по предварително 

зададени следени контролирани параметри от допълнително програмираните 

пусковите органи на адаптиращата се защита. 

▪ Принципите на построяване и алгоритмите на адаптивните ЦРЗ позволяват да се 

реализират защитни функции, които не е било възможно при традиционните 

защити. 

▪ Отчитане на особеностите на защитите в разпределителни мрежи с ДЕИ и 

принципите на построяване и съставяне на алгоритмите за ЦРЗ позволяват да се 

постигне по-висока ефективност и надеждност на защитаваните съоръжения. 

▪ Настройките и функционирането на ЦРЗ трябва да бъдат съобразени с 

тенденциите в развитието и изменения на експлоатационните условия в ЕЕС след 

присъединяването на ДЕИ. 

▪ При избор на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на 

защитите е необходимо е да се търси компромис от икономическа гледна точка 

след технико-икономически анализ. 
 

ГЛАВА 2. ЕФЕКТИВНОСТ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА 

РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА 

2.1. Критерии за ефективност на функциониране на УРЗА 

Функциониране на защитата може да се оцени след избор на критерий за 

съпоставка и съставяне на методика за оценка на ефективността на ЦРЗ по 

предварително избрани показатели. 

Необходимо е да се представи разликата между излишни, лъжливи и неправилни 

заработвания на защитите, да се избере критерий за оценка на ефективността на 

функционирането им и да се представи методика за определяне на показателите за 

надеждност на ЦРЗ.  

Функции при експлоатация на устройствата за релейна защита 

Незпълнението на зададени функции при експлоатация на УРЗА понякога се 

дължи на грешките на органите, които предизвикват откази на нейните елементи. Това 

са отказите за функциониране на защитата: откази за заработване, излишно или лъжливо 

заработване. 

Към отказите за заработване попадат случаите, когато е подаден имулс за 

изключване на защитата, но то не е реализирано. Излишното заработване се дефинира 

като повреда или ненормален режим, но изискванията са защитата да не заработва. 

Лъжливо заработвание се наблюдава когато защитата заработва при липса на повреда в 

системата. Понякога излишните и лъжливите заработвания се обобщават като 

неправилни заработвания. Това обобщение е целесъобразно, когато не е необходимо да 

се разделят различните видове незаработвания на защитата. 

Пълноценно функциониране на УРЗА се осигурява с четирите основни 

изисквания към тях: селективност, бързодействие, чувствителност, надеждност. 
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Към свойствата на защитата се отнася ефективността на нейното функциониране. 

Класическото определение за ефективност на функционирането на сложни системи се 

състои в изпълнението на граничен брой функции, всяка от които с определен ефект. За 

ЦРЗ към това определение се конкретизира, че ефектът за изпълнение на функциите 

намалява поради крайното време за заработване на защитата. 

Ефективността на функционирането на ЦРЗ при к.с. може да се дефинира като 

изпъленние на трите функции: заработване при вътрешно к.с., незаработване при 

външни к.с. и незаработване в режим без к.с. 

Причини, понижаващи ефекта от защитата 

Основните причини, понижаващи ефекта от защитата, са следните: 

• Ограничаване броя на задаваните функции, изразаващо се в допустимите 

заработвания и незаработвания и ефекта от заработването – например 

заработването с времезакъснение; 

• Грешки на функционирането, например поради голямо преходно съпртивление в 

мястото на повредата, дъгата, неблагоприятния състав на входните величини в 

преходния процес и т.н.; 

• Откази на елементи на защитата – поради пълна или частична загуба на 

зададените свойства. 

Критерии за ефективно функциониране на защитата  

Под ефективност на защитна система се разбира нейната способност да решава 

поставена задача. За анализ на защитна система е необходимо точно да се формулира 

решаваната задача и да се изберат критериите за нейното ефективно функциониране. 

Критериите за ефективно функциониране на защитата могат да бъдат 

икономически и надеждностни.  

Икономическите критерии се свеждат до търсене на минимум на вложените 

инвестиции за монтиране на защитата, сумарните експлоатационните разходи за работа 

на защитните устройства и разходите от изключвания на защитата.  

  По подходящи за ЦРЗ са надеждностните критерии: неефективност на 

функционирането, техническо несъвършенство и надеждност на фунционирането. Като 

критерий за надеждност при сравнение на различни варианти на ЦРЗ се използват 

следните показатели: 

o Коефициент на неготовност за заработване на защитата при вътрешни к.с. 

o Коефициент на неготовност за заработване на защитата при външни к.с. 

o Параметър на потока лъжливи заработвания в режим без к.с. 

  Посочените критерии са установени въз основа на изискванията за правилно 

функциониране на РЗ. Тези изисквания включват:  

• безотказно заработване на РЗ при повреда в защитавания обект; 

• незаработване при к.с. извън защитавания обект;  

• незаработване в нормален режим на работа на обекта. 

  Загубата поради нефункциониране E на защитата се определя с:  

(2.1)                                                     , 

където EН 
са загубите от нефункциониране на ЦРЗ поради ненадеждност; EТ 

- загубите 

от нефункциониране поради техническото несъвършенство на защитата. 

       Граничният изходен ефект Егр за системата е сума от реализирания изходен ефект 

Е и загубите поради нефункциониране E: 

(2.2)                                                         

         Критерият за техническо несъвършенство се изразява с: 

(2.4)                                                       Т0= EТ 
/Егр.                         

         Използват се също критериите: 

TH EEE +=

EEEгр +=
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• за неефективност на функционирането R0= E/Егр.                         

• за ненадеждност на функционирането H0= EH 
/Егр. 

• за ефективност на функционирането ; 

• за техническо съвършенство ; 

• за надеждност на функционирането 

(2.8)                                                         . 

  Връзката между критериите се задава с израза 

(2.9)                                                        . 

  За прилагането на критерия за ефективност на функционирането на ЦРЗ на ЕЕО 

е необходимо да се определи  с отчитане на загубите на изходния ефект при отказ за 

заработване ( ) на защитите, при излишно ( ) и при лъжливо заработване ( ). 

(2.10)                                     , 

където  са съответно средният брой откази за заработване, излишни и лъжливи 

заработвания на ЦРЗ.  

       Разглеждането на критериите за надеждност на ЦРЗ е свързано с изходния ефект 

за ЕЕС, който се състои в удовлетворяване на изискването за непрекъснатост на 

електроснабдяването. Ненадеждната работа на цифровите защити може да предизвика 

не само нарушаване на електроснабдяването на потребителите, но и да доведе до големи 

системни аварии с тежки икономически последствия. 

2.2.Методика за оценка на ефективността на функциониране на устройствата за 

традиционна и цифрова релейна защита 

      Ефективността на защитите зависи от свойствата на защитавания обект. За 

традиционните релейни защити ефективността зависи от: селективността; 

чувствителността; бързодействието; надеждността на функциониране. За цифровите 

защити, към посочените показатели се добавят: технологията на ползваните апаратни 

средства; нивото на програмното осигуряване; възможността за интегриране към 

системите за автоматично управление в електроенергетиката. Възможностите за 

повишаване на ефективността на функциониране на защитите са:  

▪ Прецизиране и пренастройване на защитите с цел намаляване на броя на 

излишните и лъжливите изключвания. 

▪ Повишаване на чувствителността и надеждността на защитите. 

Оценката на ефективността след въвеждано на нова защита или нова настройка 

изисква изчисляване на следните показатели, дефинирани в т.2.1:  

o реализираният изходен ефект (Е);  

o загубите от нефункциониране на цифровите и релейните защити поради 

ненадеждност (EH);  

o загубите от нефункциониране поради техническото несъвършенство на 

защитата (EТ);  

o загубите на изходния ефект при отказ за заработване (R1) на защитите, при 

излишно (R2) и при лъжливо заработване (R3) 

     Методиката за изчисляване на ефективността на функциониране на защитите включва 

следните етапи: 

• Задават се:  

o реализираният изходен ефект Е;  

o загубите от нефункциониране на защитите поради ненадеждност EH;  

01 RR −=

01 TT −=

01 HH −=

0THR −=

R

1R 2R 3R

332211 nRnRnRR ++=

321 ,, nnn
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o загубите от нефункциониране поради техническото несъвършенство на 

защитата EТ;  

o загубите на изходния ефект при отказ за заработване R1 на защитите, при 

излишно R2 и при лъжливо заработване R3;  

o средният брой откази за заработване, излишни и лъжливи заработвания на 

защитите, съответно n1, n2, n3. 

• Определя се загубата поради нефункциониране (E) на защитата с (2.1).  

• Намира се граничният изходен ефект Егр за системата с (2.2). 

• Изчисляват се: критерия за техническо несъвършенство с (2.4);  критерия за 

надеждност на функционирането с (2.8) и връзката между тях с (2.9). 

• Определя се критерия за ефективност на функционирането  на 

съществуващата защита с (2.10) по данните за загубите на изходния ефект при 

отказ за заработване R1 на защитите, при излишно R2 и при лъжливо 

заработване R3. 

• С уравнение (2.10) се изчислява критерия за ефективност на функционирането 

Rн на новата защита, с която ще се подмени съществуващата или пренастроената 

защита. 

• Прави се препоръка да целесъобразност от подмяната на съществуващата защита 

с нова поради по-висока ефективност или се доказва необходимостта от 

пренастройка на съществуващата защита.   

      Числен експеримент за определяне на ефективността на функциониране на ЦРЗ 

      Предложената методика е приложена за оценка на максималнотокова защита на товар 

от двигатели със сумарна мощност 4 MW. Параметърът на потока откази е 0,2 бр/год. 

Загубите от нефункциониране на защитата R1=R2=R3=1800 лв, тъй като защитавания 

обект е един. Средният брой откази за заработване, излишни и лъжливи заработвания на 

защитите е съответно n1=12, n2=14, n3=4. Критерият за ефективност на функционирането 

на съществуващата защита е
 
R =54000 лв/год.   

     Пренастройването на новата защита намалява броя на отказите за заработване, 

излишните и лъжливите заработвания на защитите, съответно на n1=7, n2=4, n3=1. Това 

се осъществява чрез осигуряване на незаработване на защитата при пусковите токове и 

с преизчисляване на коефициента на надеждност, който отчита влиянието на 

апериодичната съставка на пусковия ток и параметрите на ползваната защита.  

       Критерият за ефективност на функционирането на пренастроената защита е
 
R 

=21600 лв/год. 

      Въз основа на получените резултати е препоръчително пренастройването на 

защитата, защото ще се постигне годишен ефект, равняващ се на 32400 лв/год.     

      Ако в резултат на изчисленията се установи, че коефициентът на чувствителност е 

недостатъчен, тогава се препоръчва преструктуриране на защитата (при двигатели с 

единична мощност под 2 MW или замяна на максималнотоковата защита с 

диференциална, която е с най-висока чувствителност. 

2.3. Изводи към втора глава 

• Ефективността на функционирането на технически системи се състои в 

изпълнението на ограничен брой функции, всяка от които има определен ефект. За 

ЦРЗ към това определение се конкретизира, че ефектът за изпълнение на функциите 

намалява, поради крайното време за заработване на защитата. 

• Изходният ефект от действието на защитите се състои в удовлетворяване на 

изискването за непрекъснатост на електроснабдяването. 

•     Ненадеждната работа на ЦРЗ може да предизвика прекъсване или нарушаване на 

R
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електроснабдяването на потребителите и да доведе до системни аварии с тежки 

икономически последствия. 

• Повишаването на ефективността на функциониране на съществуващите защити е 

възможно чрез преизчисляването и пренастройването им с цел намаляване на броя 

на излишните и лъжливите изключвания, а също повишаване на чувствителността и 

надеждността на защитите. 

• Оценката на ефективността след въвеждано на нова защита или нова настройка 

изисква изчисляване на реализираният изходен ефект, загубите от нефунк-

циониране на защитите поради ненадеждност, загубите от нефункциониране поради 

техническото несъвършенство на защитата, загубите на изходния ефект при отказ за 

заработване на защитите, при излишно и при лъжливо заработване. 

•     С разработената методика може да се оценява ефективността на функциониране на 

нови защити, с които се подменят съществуващи или пренастроени защити.  

•     Методиката е валидна както за традиционните, така и за ЦРЗ. 

•     Въз основа на изчислителните резултати от прилагане на разработената методика 

могат да се вземат решения или да се направят препоръки за целесъобразност от 

подмяната на съществуващата защита с нова, поради по-висока ефективтивност или 

се доказва необходимостта от пренастройка на съществуващата защита. 
 

ГЛАВА 3. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 

РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ГЕНЕРИРАЩИ ИЗТОЧНИЦИ 

   Целта на изследването е да се потърсят основните насоки за повишаване на 

ефективността на функциониране на ЦРЗ на ДЕИ. 

3.1.Функции на цифровите терминали за релейни защити на вятърни централи 

   Прилаганите съвременни ЦРЗ включват алгоритмите на почти всички необходими 

защити за често възникващи неизправности на електроенергийните обекти при тяхната 

експлоатация. Някои особености на ДЕИ изискват допълване на алгоритмите на 

ползваните цифрови терминали.  

  За защита на вятърни централи и ветроенергийни комплекси (ВЕК) се използват ЦРЗ 

съобразно действащата нормативна уредба и стандартната логика, съгласувана и 

препоръчана от международните стандарти. Най-често използваниите съвременни 

защити на вятърни централи се състоят от функционален пакет в цифровите терминали 

W650 и 256ROCL. Те включват следните защити: токова отсечка, МТЗ със зависима или 

независима от тока характеристика на времезакъснението, токова защита от земни 

съединения без времезакъснение, посочна токова защита, устройство за резервиране при 

отказ на прекъсвача (УРОП), защита от повишаване на напрежениието, АЧР, защита от 

минимално напрежение, устройство за откриване на изключен предпазител на 

напреженовите трансформатори и др. 

  Цифровите терминали съдържат алгоритми, изпълняващи функциите на защити от 

почти всички видове повреди. За подобряване на тяхното функциониране при защита на 

вятърни ЕЦ е необходимо добавяне на допълнителни защитни функции, а именно: 

защита от междунавивкови к.с.; защита срещу несиметрични режими; защита срещу 

асинхронен режим; адаптивна дистанционна защита; резервна диференциална защита; 

подобряване на топлинната защита за асинхронни генератори с двойно захранване.        

 Изводи:    

• Използваните класически релейни защити на генератори имат защити от 

междунавивкови к.с., но такива липсват в съвременните цифрови терминали. 

• Алгоритмите на ЦРЗ на вятърните ЕЦ трябва да се допълнят със защита от между-

навивкови к.с. в роторната и в статорната намотка; защита срещу несиметрични 
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режими; защита срещу асинхронен режим; адаптивна дистанционна защита и др. 

• Необходимо е усъвършенстване на защитите в цифровите терминали с добавяне на 

нови функции, повишаващи тяхната ефективност при защити на вятърни централи. 

3.2. Насоки за изграждане на релейна защита на клоновете в разпределителните 

мрежи с присъединени вятърни централи 

       Релейните защити в захранващите подстанции на клоновете на електрическите мре-

жи преди присъединяване на ДЕИ са или традиционни, изградени на електромеханична 

и електронна елемента база, или цифрови. След изграждането и присъединяването на 

вятърни централи обикновено се прилагат многофункционални ЦРЗ или терминали. В 

разпределителните мрежи има голяма инсталирана база от електромеханични и 

електронни релета, които все още се използват. Това налага съгласуване на работата на 

защитните устройства в присъединителните клонове и на вятърните централи. 

       Съгласуване на работата на защитните устройства в присъединителните клонове на 

вятърните централи се извършва за изгражданите защитни зони (фиг.3.4): 1 - на 

ветрогенератора; 2 - на извода; 3 - защита на извода за компенсация на реактивната 

мощност; 4 - защитна зона на присъединителния трансформатор.  

 
Фиг.3.4. Релейни защити в клоновете на разпределителните мрежи с присъединени вятърни ЕЦ: зона 1 - 

защитна зона на ветрогенератора; зона 2 - защитна зона на извода; зона 3 - защита на извода за 

компенсация на реактивната мощност; зона 4 - защитна зона на присъединителния трансформатор 

СН/ВН; G1,…,Gn - ветрогенератори; Т, Т1,Т2,...,Тn - трансформатори; Р1,...,Рn - реклоузери или 

прекъсвачи; SF1, SF2,…,SFn - автоматичен прекъсвач; С1,С2,...,Сn - силов електронен преобразувател; 

W1÷W4 - изводи; Q1÷Q6 - прекъсвачи; ± Qk - реактивна мощност; СШ - сборна шина; РУ – 

разпределителна уредба; W- електропровод; S – система; v – свързване в непълен триъгълник 

При к.с. в точка К1 на разпределителната мрежа, показана на фиг.3.5, вятърната 

ЕЦ осигурява допълнителен ток на к.с., който може да надвиши стойностите, за които е 
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избран съответният предпазител или прекъсвач по условието за изключвателна 

способност. При повреда в точка К1, предпазителят трябва да изключи не само тока на 

к.с. от шината на подстанцията, но и допълнителния ток на к.с., подаван от вятърната 

централа G. В резултат на това може се наложи да се преизбере прекъсвач или реклоузер 

с по-голям ток за изключване, преди да се присъедини вятърната централа G и да се 

въведе в експлоатация. По аналогия, всички останали съоръжения трябва да бъдат 

проверени по условието за термична и динамична устойчивост за новите големини на 

токовете на к.с. с отчитане на влиянието на новия генериращ източник G. 

 
Фиг.3.5. Схема на разпределителна мрежа с вятърна централа и к.с. в точки K1, K2 и K3; Q1÷Q8 

- прекъсвачи; Т1÷Т3 - трансформатори; G - вятърна централа 

       При к.с. в точка К2 на фиг.3.5 генераторът G също ще внесе ток на к.с. Освен 

възможността за превишаване на мощността за изключване на прекъсвачите, обратното 

подаване на тока на к.с. може да доведе до ненужно изключване на прекъсвача Q1, ако 

токът на к.с. от вятърната централа G надвишава настройката на изключване на МТЗ.  

       При к.с. в точка K3, вятърната централа ще подаде ток на к.с., което може да доведе 

до намален ток на к.с. на шината на захранващата подстанция. По този начин 

способността на токовите релета да открият повредата може да бъде намалена. 

      При изпадане на ДЕИ в „островен“ режим, потребителите се захранват само от него. 

Ако генерираната мощност приблизително съответства на включеният товар, ДЕИ може 

да поддържа напрежението и да продължи да захранва присъединените товари. Това 

може да попречи на автоматично включване на веригата, докато честотата и 

дефазирането на ДЕИ, работещ в островен режим, не се подържат в синхронен режим с 

ЕЕС. Така повторното включване може да се извърши с голямо дефазиране между 

„островния“ ДЕИ и ЕЕС. Такова извънфазово превключване може да предизвика големи 

преходни токове и повреда на съоръженията, включително на ДЕИ. Работа в „островен“ 

режим не трябва да се оставя да съществува и е необходимо да се осигури автоматично 

повторно включване АПВ чрез реклоузери. 

Изводи: 

• Всички съоръжения в присъединителния клон на ДЕИ към разпределителната 

мрежа трябва да се проверят по условието за термична и динамична устойчивост 

за изменените големини на токовете на к.с. с отчитане на влиянието на новия 

генериращ източник. Понякога е необходимо да се преизбере прекъсвач или 

реклоузер с по-голям ток за изключване, преди да се присъедини ДЕИ към 

електрическата мрежа. 
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• Присъединяването на вятърна централа с мощност над 15% от максималния 

товар, изисква определяне на въздействията върху режимните параметри в 

електрическата мрежа и избор на съответни компенсиращи устройства. 

• В някои случаи, в зависимост от мястото на к.с., е възможно чувствителността на 

токовата защита да не е достатъчна за да се открие повредата, което налага 

нейната пренастройка. 

• Необходимо е съгласуване на настройките за функциониране на ЦРЗ в 

присъединителните клонове на ДЕИ в изгражданите защитни зони, съответно на 

генератора, на изводите и на присъединителния трансформатор.  
 

3.3. Насоки за изграждане на релейна защита на клоновете на мрежи за високо 

напрежение с присъединени вятърни централи 

        Вятърните централи и ВЕК обикновено се присъединяват към електическата мре-

жа за средно напрежени (СН) или за високо напрежение (ВН) чрез повишаващи транс-

форматори 20/110 kV. Присъединяване на вятърните централи към електрическите 

мрежи за ВН се извършва по три основни схеми: чрез трансформаторни присъединения 

СН/ВН; с допълнителни устройства за резервиране към трансформаторните 

присъединения; посредством Н-схеми. 

            а) Схема чрез трансформаторни присъединения СН/ВН 

        Поради съображения за големината на токовете на к.с., максималната мощност от 

ДЕИ на всяка една сборна шина е ограничена (фиг.3.6). Силовият трансформаторът за 

присъединяване на ДЕИ към мрежата за ВН най-често е със свързване „триъгълник“ от 

страната към генератора. Цифровите защити позволяват реализацията на алгоритми за 

защита на сложни схеми. Основните защити от междуфазни к.с. на генераторите и 

трансформаторите с мощност до 1 МW са токови (токова отсечка и МТЗ) със зависимо 

от тока закъснение. За по-мощни генератори се използват диференциално токови 

защити. Същото се отнася и за силовите трансформатори. 

 
Фиг.3.6. Схема за присъединяване на вятърни централи G1÷G3 към мрежа за ВН: Q1÷Q10 – 

прекъсвачи; T, Т1÷Т3 - трансформатори; Т4 – трансформатор с група на свързване на намот-

ките „звезда-зигзаг с изведен звезден център“ за включване на заземителното съпротивление R;  

б) Схема с допълнителни устройства за резервиране към трансформатор-

ните присъединения 

Една от насоките за повишаване на ефективността на функциониране на 

защитните устройства е резервирнето. 
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По принцип резервната защита трябва да заработва при незаработване на 

основната защита на защитавания елемент или отказ за заработване на защитата или 

прекъсвача на съседния елемент. Основните способи за резервиране са следните: 

• Близко резервиране на защитите; 

• Устройства за резервиране при отказ на прекъсвача; 

• Далечно резервиране на защитите. 

Устройството за далечно резервиране (УДР) е предназначено да открива повреди 

на шини СН на възловите подстанции. Устройството за близко резервиране се монтира 

непосредствено във възловите подстанции в случай на недостатъчна чувствителност на 

УДР.  

 в)  Н-схеми 

 Използват се същите защити, както в радиалните схеми, но при техните настройки 

се отчитат характерните особености.   

Понякога в отворените разклонени мрежи се налага загрубяване на настройката 

на защитата, което е свързано с отчитане на следните изчислителни условия:  

• отстройка от скока на намагнитващия ток на силовите трансформатори; 

• отстройка от тока на к.с. след трансформаторите в подстанцията; 

• отстройка от тока на самопускане на електродвигателите, захранвани от страната 

на НН на трансформаторите; 

• отстройка от токовете на товара; 

• различие на токовете в краищата на защитаваната линия при външни повреди. 

         Отстройката от скока на намагнитващия ток на силовите трансформатори е 

изчислителното условие за токовите защити с нулева последователност. 

          Отстройката от тока на к.с. след трансформаторите в подстанцията е 

изчислителното условие за бързодействието на защитата. 

 

Изводи: 

Присъединяване на вятърните ЕЦ към електрическите мрежи за ВН се извършва 

чрез трансформаторни присъединения СН/ВН, с допълнителни устройства за 

резервиране към трансформаторните присъединения и посредством мостови схеми. 

     Изграждането на релейната защита в клоновете на електрически мрежи за ВН с 

присъединени вятърни централи и ВЕК за всеки тип присъединяване изисква 

съгласуване на работата на защитните устройства.  

3.4. Усъвършенстване на методите за обработка на сигналите в алгоритмите на 

цифровите релейни защити 

      Цифровата обработка на сигналите е метод за преобразуване на информация, основан 

на конкретна последователност с определен период на дискретизация. Цифровите 

сигнали се представят с квантоване по ниво и във времето. Такива сигнали се използват 

в ЦРЗ. 

      Съвременните методи за обработка на сигналите в алгоритмите на цифровите защити 

се основават на преобразованието на Хилберт, Хилберт – Хуанг, wavelet  (вълново) 

преобразование. Една от насоките за повишаване на ефективността на функциониране 

на ЦРЗ е анализ на основните методи за обработка на сигналите и възможностите за 

използването им в защитите на електроенергийните обекти и търсене на тяхната 

изчислителна ефективност. Алгоритмична сложност на някои от методите за обработка 

на сигналите се преодолява, като се прилагат уейвлет-трансформациите.  

       Уейвлет-преобразованието дава нови възможности и технически решения, които 

способстват за подобряване анализа на напреженовите и токовите сигнали при 

изследвания в ЕЕС и за съставяне на алгоритми за ЦРЗ. 
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Изводи 

• Представените преобразованията на Хилберт, цифровият филтър на Хилберт, 

преобразованието на Хилберт – Хуанг и вълновото преобразование са 

препоръчителните съвременни методи за цифрово преобразуване на сигналите. 

• Разгледаните методи са приложими в алгоритмите на цифровите защити, но за 

конкретните реализации е необходимо сравнение на тяхната изчислителна 

ефективност. 

3.5. Изводи към глава трета 

 Основните насоки за повишаване на ефективността на функциониране на ЦРЗ на 

ДЕИ са: 

• Усъвършенстване на защитите в цифровите терминали с добавяне на нови 

функции, повишаващи тяхната ефективност съобразно спецификата на ДЕИ. 

Алгоритмите на ЦРЗ на вятърните ЕЦ трябва да се допълнят със защита от 

междунавивкови к.с. в роторната и в статорната намотка; защита срещу 

несиметрични режими; защита срещу асинхронен режим; адаптивна 

дистанционна защита и др. 

• Необходимост от съгласуване на настройките за функциониране на защитните 

устройства в присъединителните клонове на ДЕИ в изгражданите защитни зони, 

съответно на генериращия източник, на изводите и на присъединителния 

трансформатор. 

• Изграждането на релейната защита в клоновете на електрически мрежи за ВН с 

присъединени ДЕИ за всеки тип присъединяване изисква съгласуване на работата 

на защитните устройства.  

• Усъвършенстване на методите за обработка на сигналите, включвани в 

алгоритмите на ЦРЗ. 
       

ГЛАВА 4. АДАПТИВНОСТ НА ЦИФРОВИТЕ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ В 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ГЕНЕРИРАЩИ ИЗТОЧНИЦИ 

4.1. Обосновка на необходимостта от адаптивност на ЦРЗ в разпределителни 

мрежи за СН с ДЕИ 
Адаптивната ЦРЗ постоянно следи състоянието на електроенергийните обекти 

или системи, за да открие повреди и ненормални режими в защитаваната зона. 

Устройствата за ЦРЗ се проектират да постигнат най-високо ниво на функциониране, 

чувствителност, надеждност и селективност. Понякога не е възможно да се удовлетворят 

едновременно всички изисквания за устройства на ЦРЗ. Основното противоречие 

възниква при разглеждане на въпроса за надеждност и безопасност на защитата. От една 

страна ЦРЗ трябва да реагира на всички видове повреди и анормални режими на работа, 

което характеризира надеждността на системата. В този случай са възможни излишни 

или лъжливи изключвания. От друга страна, ЦРЗ трябва да работи безотказно и да не 

заработва при нормални условия, както и при смущения на нормалния режим, при които 

действието на защитата не е предвидено, което характеризира безопасността на 

системата.  

В момента е необходимо да се прилага интегриран подход при проектирането на 

защитни системи с ЦРЗ, поради техните предимствата в сравнение с аналоговите им 

алтернативи. Съществените предимства на ЦРЗ са: 

• по-точен подбор на основните хармоници на тока чрез средства за филтриране,  

• функционални предимства поради използването на ефективни сигнални 

микропроцесори (Digital Signal Processor - DSP), 

• възможност за самодиагностика. 
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 Тези предимства не водят до значително повишаване на бързодействието, 

селективността и чувствителността на ЦРЗ в електрически мрежи с ДЕИ. Основният 

проблем се състои в промяна на големината на протичащите токове в присъединителните 

клонове на ДЕИ (например вятърни централи, фотоелектрични системи и др., чийто 

енергиен добив зависи от изменящите се метеорологични и климатични условия). Ето 

защо ЦРЗ трябва да е адаптивна към променящите се параметри на мрежата и към 

нейните работни режими.  

Адаптивността трябва са бъде основното изискване към ЦРЗ в електрчески мрежи 

с ДЕИ, наред с изискванията за бързодействие, селективност, надежност и 

чувствителност.  

 Под понятието "адаптивна релейна защита" се разбира способността на 

защитните системи да променят автоматично работните параметри (настройките) в 

отговор на промените в състоянието на мрежата, за да осигурят оптимално 

функциониране. Основните характеристики на адаптивната защита са: 

• автоматична промяна на настройките на характеристиките на ЦРЗ в реално време; 

• намиране на оптималните настройки за устройствата за ЦРЗ. 

Автоматичната промяна на настройките за функционирането на 

характеристиките и функциите на ЦРЗ в реално време изисква изчисляване и предаване 

на нови характеристики на изпълнение от релейния комплект. Устройствата за ЦРЗ, 

разполагат с необходимите ресурси за промяна на настройките в реално време. За да се 

внедри тази система, е необходимо да се организира пренос на данни между релейната 

защита и устройствата за автоматизация.  

Намирането на оптималните настройки за устройствата за релейна защита или на 

онези характеристики, които удовлетворяват желаната операция, вместо тради-ционния 

компромис между противоречиви изисквания за надеждността и безопас-ността на 

релейната защита, е характеристика, която може да се изпълни от ЦРЗ. 

Цифровата релейна защита се програмира да изпълнява няколко функции при 

наличие на входни и изходни сигнали, но релейният комплект може да извършва много 

други задачи: например измерване и следене на токовете и напреженията в 

трансформаторите и линиите, контролиране на включването и изключването на 

прекъсвачите и разединителите, осигуряване на резервиране на устройствата.  

Посочените функции могат да бъдат поети от релейния компютър. При възникване 

на к.с. обаче се изисква интензивна изчислителна дейност, която заема много малка част 

от експлоатационния му период - под 0,1%. По този начин релейният компютър на 

практика може да поеме другите задачи без допълнителни разходи. С възможността за 

програмиране и комуникация, релейният компютър предлага важно предимство, което е 

трудно реализируемо в конвенционалната система.  

Адаптивната ЦРЗ е основно съоръжение за интегриране в интелигентните мрежи, 

заедно със съвременните електронни устройства и комуникационни системи. 

Адаптивната защита позволява да се приспособяват техните характеристики за 

оптималното функциониране, да се записва информация, която може да се анализира, за 

да се определи състоянието на цялата система и да се открият възможни проблеми. 

4.2. Подходи при реализация на адаптивната защита 

         Адаптивната защита може да промени своевременно своите настройки, 

характеристики или логически функции в съответствие с действителното състояние на 

системата. Ето защо ЦРЗ трябва да оценяват състоянието на защитаваното съоръжение 

и да реагират правилно в случай на необичайни работни условия. Крайният изход на ЦРЗ 

обикновено е командата за задействане на прекъсвача или за сигализиране, когато е 

необходимо. Преди да бъде подаден сигнал за задействане на съответния прекъсвач или 

аларма, трябва да се вземе решение, основано на локално измерените стойности на 
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следените параметри, на избраните критерии и на допълнителна информация от други 

защити.  

Подходите за вземане на решения, които водят до конкретни процедури са: 

     • детерминиран (според определено предписание, с фиксирани или адаптивни 

граници на решенията), 

     • стохастичен подход (статистически решения след тестване на статистически 

хипотези, свързани със състоянието на защитаваното съоръжение). 

          В някои случаи крайният изход от ЦРЗ се изработва, като се вземат предвид голям 

брой критерии, които носят информация за съответните видове явления или събития, 

които могат да възникнат в или около защитения обект. 

        Критериите за формиране на крайния резултат трябва да бъдат конкретизирани за 

всеки отделен случай. 

          Детерминиран подход 

        При детерминирания подход алгоритъмът за вземане на решение е точно определен, 

докато праговете за реагиране могат да бъдат фиксирани или променени в съответствие 

с предписанията. С детерминирания подход се взема решение относно състоянието на 

защитеното съоръжение чрез сравняване на изчислените и измерени критерийни 

стойности с подходящо зададени прагове или характеристики.  

При един критерий за вземане на решение, например при МТЗ, ограничението се 

прави, когато измерената стойност на тока I(n) е по-голяма от предварително 

определената гранична стойност (праг) Iгр:  

(4.1)                                                  I(n) > Iгр. 

         Прагът Iгр се задава, като се отчита максималният очакван ток на товара (IBmax) и 

минималният ток на к.с. (Ik min) в защитавания елемент: 

(4.2)                                           IBmax <  Iгр < Ik min 

         Бързодействието на МТЗ зависи от алгоритъма за измерването на текущата 

величина. Колкото по-малък е прозорецът за обработка на данни в алгоритъма на 

приложените филтри, толкова по-бързо може да бъде взето решението от ЦРЗ. 

         Нарочните закъснения се въвеждат в случаите, когато е необходима зависимост от 

времето, с което трябва да гарантира координация на защитите в: 

• максималнотокова защита на разпределителните мрежи, 

• дистанционна защита, с подходящо време за изключване, изчислено за 

определени защитни зони. 

Стохастичен подход  

          В практиката посочените условия рядко се изпълняват във всички случаи. Тогава 

решението се взема по няколко критерия и много полезни могат да бъдат методите, 

базирани на изкуствения интелект (размити множества и др.) или статистически 

процедури за вземане на решения. Освен това, времето и параметрите на възникване на 

повредата са вероятностни величини. С прилагането на стохастичен подход се достига 

точност над 97 % и средно време 3 ms, което е много добър резултат. 

Вземане на решения при множество критерии 

          В зависимост от защитавания електроенергиен обект, анализът на неговото 

състояние, който се осъществява чрез ЦРЗ, може да се направи чрез няколко критерия. 

          За електропроводи, защитени с диференциални и дистанционни защити или МТЗ 

(основна или резервна), е нужно вземане на решение при множество критерии. Тъй като 

допълнителната информация се доставя и обработва от ЦРЗ, вземането на решение при 

много критерии води до подобряване на надеждността на защитата поради: 

     • повишена увереност в решенията, 

     • премахване на грешни решения, 

     • по-висока скорост на вземане на решения. 
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          До окончателното решение се достига на няколко етапа, включително: 

     • изчисляване на количествените стойности на конкретните критерии, 

     • генериране на частични решения за всеки от критериите чрез сравняване на техните 

стойности със зададените прагове или характеристики, 

     • обединяване на частичните решения. 

4.3. Вземане на решение при множество критерии за заработване на цифрова 

диференциална защита на силов трансформатор 

Принципът на действие на диференциалната ЦРЗ се основава на сравнение на 

диференциалния ток Id и спирачния ток Is, които в нормален режим са равни помежду си 

(фиг.4.4).  

 

 

Фиг.4.4. Спирачна характеристика на диференциалната защита 

       Диференциалната защита достига до решение за изключване чрез локализиране на 

последователните точки на траекторията в равнината Id - Is по отношение на подходящо 

зададена характеристика (фиг.4.4). Въпреки това е необходима допълнителна 

информация, за да се разграничат случаите на вътрешни к.с., когато се изисква незабавно 

изключване и онези случаи, когато може да се появи значителен диференциален ток по 

други причини, които не са повреди, което може да доведе до излишно решение за 

изключване. Изключванията на диференциална ЦРЗ могат да се дължат на следните 

причини: 

• нарастване на диференциалните токове, причинено от промяна на коефициента на 

трансформация поради изменение на товаровия график; 

• увеличение на диференциалните токове, възникващо от намагнитващите токове, 

ударните токове (причинени от рязкото повишаване на насищането на 

магнитопровода на трансформатора) и стационарните токове (причинени от 

превъзбуждане поради висши хармоници); 

• токовите грешки на трансформатора поради насищане на магнитопровода в 

преходни режими по време на външно к.с., което да причини фалшиви 

диференциални токове; 

• грешки на токовия трансформатор (ТТ) поради насищане в преходни и в 

анормални режими по време на вътрешно к.с. на клемите на трансформатора, 

които могат да изкривят силно вълновите форми на диференциалните токове. 

 Чувствителността на диференциалната МТЗ може да се подобри чрез изменение на 

наклона на спирачната характеристика в зависимост от диапазона на намиране на 

спирачния ток (фиг.4.6). 

 При малки токове на насищането на ТТ липсва и затова в началната част на 

характеристиката 1 може да се построи паралелна абцисна ос (наклон k1=0), тъй като 

настройката Id гр се определя само от небаланса на токовете в режим на натоварване.  

IS 

астично решение 

Id 

астично решение 

Id гр 

Зона за заработване 
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 Участък 2 от характеристиката се определя от токовете на к.с. при сравнително не-

голямо насищане на ТТ и затова има неголям наклон k2.  Участък 3 съответства на зна-

чително насищане на ТТ при големи токове и характеристиката има голям наклон k3. 

 
Фиг.4.6. Комбинирана спирачна характеристика на ЦРЗ с област за допълнително спиране 

   Наличието на спирачна характеристика без приемане на допълнителни мерки не 

винаги осигурява отстройка на диференциалната ЦРЗ от външни к.с., които се 

съпровождат с дълбоко насищане на един от ТТ. Тогава вторичният ток на този ТТ е 

близък до нула и работната точка, в зависимост от увеличаването на насищането, 

нараства (участък ВС на фиг.4.6) поради повишаване на диференциалния ток. 

   Въвеждането на допълнително спиране е ефективен способ срещу излишно 

заработване на диференциалната ЦРЗ. Това е областта, ограничена от характеристика 4 

на фиг.4.6. При външно к.с. в началния момент от време диференциалният ток е 

достатъчно малък и работната точка се премества от точка А в режим на натоварване до 

точка В. При попадане на работната точка в тази област изключването се блокира за 

зададено време. Така се предотвратява неправилното действие на диференциалната ЦРЗ 

при понататъшно насищане на ТТ и движение на работната точка от положение В до 

точка С в зоната за заработване. Блокирането се снема, ако работната точка преминава в 

област, близо до линията на изключване (между линии 5 и 6).  

   Основните функционални блокове на диференциалната ЦРЗ са дадени на фиг.4.7. 

   В блок 1 се извършва цифровата обработка на сигналите (токовете от двата края на 

защитавания обект) и се формират цифровите стойности на диференциалния Id и 

спирачния ток Is 

;...21 nd IIII  +++=       
ns IIII  +++= ...21

. 

Блок 2 от фиг.4.7 формира основната характеристика за изключване (фиг.4.4 или 

4.6) на ЦРЗ, осигуряваща защита с абсолютна селективност. Превишението на 

диференциалния ток Id над определена стойност Id>> позволява да се откриват 

вътрешните к.с. В този случай не се изисква ползването на спирачната характеристика и 

изключването се реализира от блок 3 за бързо изключване (токовата отсечка).  

В блок 4 се формира функцията за допълнително спиране при външни к.с. 

Фиксира се измерената стойност в първите моменти от време след възникването на к.с., 

когато ТТ още не са наситени. Проверява се дали измерената стойност попада в областта 

на допълнителното спиране 4 от фиг.4.7. Попадането на величината в тази област 

настъпва, ако диференциалният ток в началният момент е малък, което позволява да се 

фиксира външното к.с. Това  позволява при следващо насищане на ТТ и влизане на 

работната точка в областта на изключване да се блокира с блок 9 изключване за зададено 

време.  
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Фиг.4.7. Функционални елементи на диференциалната ЦРЗ 
    

В блок 5 се извършва хармоничен анализ на диференциалния ток, при което се 

отчита процентното съдържание на амплитудата на втория хармоник в основната 

съставка, което характеризира режима на насищане на ТТ при включване. Тогава 

изключването на диференциалната ЦРЗ (блок 2) се блокира посредством схема И (блок 

9) при превишаване на зададената съответна настройка на нивото I2f%. Блок 3 за бързо 

изключване (токова отсечка), който заработва при големи стойности на диференциалния 

ток, в този случай не се блокира. 
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Ако вторият хармоник, измерен в диференциалния ток, надвишава 15-20% от 

основния хармоник, защитата се блокира. Това е достатъчно за предотвратяване на 

изключване при настъпване на външно к.с. При повишаване на подаваното напрежение 

към силовия трансформатор нараства индукцията и настъпва симетрично насищане, 

което се характеризира с повишаване на относителното ниво на нечетните хармоници в 

диференциалния ток, предимно на третия I3f% и петия хармоник I5f%. По тази причина в 

блок 6 се контролира относителната стойност на нечетните хармоници в 

диференциалния ток и се реализира блокировка на изключването при повишено 

съдържание на нечетните хармоници. 

Ако големината на петия хармоник в диференциалния ток спрямо първия 

хармоник е над 30%, защитата трябва да остане блокирана.  

С блок 7 се предотвратява неселективно изключване при неизправности в 

токовите вериги при възникване на външни к.с. Изключването се блокира, ако 

големината на измерения диференциален ток  Id превишава установена стойност Idн, по-

малка от началния праг на заработване Idгр за зададено време с продължителност няколко 

секунди.  

     Следователно блокиращият сигнал на защитата се получава за избягване на 

излишни заработвания при външни к.с., в условията на насищане на ТТ и при 

превъзбуждане. Логиката в блок 8 е достатъчна за постигане на окончателното решение 

за изключване на защита (фиг.4.7). Изключване на ЦРЗ не е разрешено, ако е подаден 

блокиращ сигнал, идващ от някой от стабилизиращите блокове. 

Експериментално изследване 

Изследва се присъединителен трансформатор на ДЕИ с надлъжна диференциално 

токова защита без времезакъснение (фиг.4.8). 

 

Фиг.4.8. Принцип на действие на диференциално токова ЦРЗ без времезакъснение: Т – 

трансформатор; Q – прекъсвач; YAT – електромагнит за изключване на прекъсвача; ТА1 и ТА2 

– токови трансформатори 

          Работата на защитата се основава на сравняване на сигналите  CBA iiii 1111 ,,=  и 

 CBA iiii 2222 ,,=  от ТА1 и ТА2, монтирани на входа и изхода на защитаваното 

устройство (фиг.4.8). Диференциалният ток се изразява с  

 (4.3)                                                         '
21 iiid −= ,  

където '
2i  е приведеният ток на ТА2, получен от условието 0dI  при работа на 

трансформатора в нормален режим.  

ТА1 

Блок за 

защита 

Сигнал за 
изключване 

  

Блок за 

корекция 
 

 

ТА2 

i2 i1 
 

 
Q 

YAT 

T 
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Модулът на вектора на тока di  е  

(4.4)                                                 222
dCdBdAd IIII ++= .  

Условието за заработване на ЦРЗ се определя от сравняването на модула на 

диференциалния ток 
dI  с настройката )( Rs II = , която зависи от спирачния ток  RR iI =  

, където '
21 iiiR += . 

           Настройката формира кривата на заработване, се изразява с 

(4.5)           ),().()().()( 22221111min RRRRRRRRSRs IIIIkIIIIkIIfI −−+−−+==   

където 1RI  и 
2RI  са токовете, съответстващи на мястото на пречупване на 

характеристиките (фиг.4.9); k1 и k2 - коефициентите, отчитащи степента на насищане; 1 

и 2 - коефициентите за спиране (отстройка от тока на превъзбуждане от висши 

хармоници). 

 

Фиг.4.9. Спирачна характеристика на диференциалната защита 

Токовете Id и IR на фиг.4.9 се изразяват в относителни единици (о.е.) спрямо 

номиналния ток на трансформатора. 

Зоната на нечувствителност на защитата Id < Is min се обуславя от 

несъвършенството на ТТ, токовете на небаланс и др. Тази зона съответства на началния 

стадий на развитие на някои повреди, например междунавивковите к.с. в намотките на 

трансформаторите. 

Корекцията на тока i2 в блока за корекция на фиг.4.8 се извършва с изразите: 

(4.6)                                          
);(

3

1
22

1

2

1

2'
2 CA

TA

TA
A ii

U

U

k

k
I −=

 

(4.7)                                         
);(

3

1
22

1

2

1

2'
2 AB

TA
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B ii

U
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(4.8)                                         
);(

3

1
22

1

2

1

2'
2 BC

TA
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C ii

U

U

k

k
I −=

 

където kTA1 и kTA2 са коефициентите на трансформация на токовите трансформатори; U1, 

U2 - номиналните напрежения на първичната и вторичната намотка. 

  Резултати от проведеното изследване: 

Проведени са 25 стендови изпитания на диференциалната ЦРЗ с посочените избрани 

настройки по схемата от фиг.4.8. По време на изпитанията се предизвикват условия за 

IR, о.е. 

астично 

Id,о.е. 

  

Id гр = Is min 

Зона за заработване 

 

Зона за 

незаработване 

 

 
  

IR1 IR2 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 
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създаване на блокиращ сигнал при външни к.с., при насищане на ТТ и при 

превъзбуждане. Не се наблюдава нито едно излишно заработване на защитата в тези 

условия. Логиката за формиране на сигнал за изключване на ЦРЗ е напълно достатъчна 

за избягване на излишни заработвания на защитата. 

Извършени са 10 изпитания на ЦРЗ с предизвикани вътрешни повреди на 

защитавания обект, на които защитата е реагирала. 

4.4. Изграждане на адаптивни защити 

     Адаптирането в ЦРЗ на електроенергиeн обект може да се разбира като процес на 

автоматично адаптиране към променящите се условия на електрическата мрежа, така че 

някои функционални алгоритми и вътрешна логика се трансформират, за да се постигне 

възможно най-високо ниво на защита във всички предвидими случаи на анормални 

режими. Основно условие за реализиране на ефективна адаптация е подаването към ЦРЗ 

на сигналите, от които ще започне процедурата в подходящ момент.  

Традиционните релейни защити работят с постоянни и не винаги оптимални 

настройки за всички възможни смущения в работните режими. При проектиране на 

адаптация на защита се цели подобрена чувствителност и селективност, поради 

предписания за заработване на ЦРЗ с променливи настройки съобразно работните 

условия и характеристики. 

Процедурите по адаптиране на защитата оценяват произхода на сигналите, 

предизвикващи нейното заработване. Въздействащият сигнал е външен, ако се подава 

към защитата отвън от друго реле или от контролиращо устройство. При вътрешен 

сигнал, както причината, така и ефектите от адаптацията са разположени в самата ЦРЗ. 

          От функционална гледна точка адаптацията се изразява с една или повече от 

следните промени: 

• аналогова филтрация (преминаване към друг набор от филтри), 

• аналогово-цифрово преобразуване (промяна на честотата на дискретизация), 

• цифрова обработка на сигнала (избор на алгоритъм за обработка на сигналите, 

промяна на честотните характеристики на филтрите), 

• измерване на критериите за защита (промяна на параметрите на алгоритъма или 

типа), 

• вземане на решения (промяна на прагове и характеристики на решение, избор на 

нови или допълнителни критерии и логически сигнали). 

Възможностите за изграждане на адаптивни схеми включват: 

• максимално токова защита, чиято работа зависи от времето и от 

амплитудата на тока, в съответствие със стандартизирана функция, 

• диференциална ЦРЗ с променлив праг на диференциалния ток за 

заработване на защитата, 

• адаптивно изменение на натоварването в зависимост от честотата (стъпки 

за честотно разтоварване в зависимост от действителния товар, измерен в 

конкретни експлоатационни условия), 

• адаптивни схеми за разширяване или намаляване на разстоянието при 

дистанционните ЦРЗ (първа зона се разширява или съкращава според 

информацията, получена от насрещната линия) и т.н. 

Изчислителните процедури се извършват за сигналите от ТТ от двете страни на 

защитеното съоръжение.  

Адаптацията се реализира малко преди прогнозирания момент за насищане на ТТ 

(за тази цел се приема по-предишната от двете изчислени стойности). 

          Проектирането на адаптивната диференциална защита включва проучване на 

подходящите варианти и нивото на адаптация.  
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    Адаптивното регулиране на диференциалната характеристика може да се 

осъществи съгласно един от следните сценарии: 

• измества се нагоре на стабилизиращата крива преди началото на насищането, след 

което се премества надолу до стандартното положение след изчезване на 

насищането на ТТ; 

• промяна на наклона k1 на диференциалната крива (стабилизиращ участък) на по-

висока стойност, след което се връща отново към стандартните настройки; 

• образуване на допълнителна преходна ограничаваща зона над стабилизиращата 

крива, например полигонална форма (покриваща областта на предвидимото 

местоположение на текущата траектория), след което се премахва областта. 

От съществено значение при проектиране на адаптивната ЦРЗ е да се подбере 

подходящата промяна на характеристиката, a също моментът, в който трябва да се въведе 

промяната. За конкретните експлоатационни условия на ЦРЗ е необходимо да се провери 

коя от възможностите за адаптиране е най-ефективна. 

           Адаптивната релейна защита коригира различните функции, като ги прави по-

приспособени към преобладаващите условия в ЕЕС. 

Диференциалните ЦРЗ на трансформатори с използване на процентно изменение 

на наклона на диференциалната характеристика се регулират така, че да не се 

предизвикват излишни заработвания поради:  

• несъответствия на коефициентите на токовите трансформатори,  

• промяна на регулировъчните изводи на силовите трансформатори на 

страната за СН по време на експлоатация, 

• грешки на токовите трансформатори.  

Наклонът на диференциалните характеристики достига до 40%, за да се 

елиминират фалшивите диференциалните токове, предизвикващи излишни 

заработвания. Адаптивната диференциална ЦРЗ следи входните първични и вторични 

токове i1 и i2 когато трансформаторът е под товар. В нормални условия двата тока са 

равни. Ако те не са равни, ще протича фалшив диференциален ток, който се дължи на 

трите посочени ефекта.  

Намаленият процент на наклона на диференциалната характеристика увеличава 

чувствителността на ЦРЗ и по този начин защитата реагира при по-малки стойности на 

тока на заработване при к.с. в защитаваната зона. 

 

Обобщение: 

Необходими са нови интелигентни идеи за подобряване на работата на защитните 

устройства в различни експлоатационни условия. 

Възможностите за подобряване на функционирането на цифровите защити могат 

да включват: 

• прилагане на адаптивни схеми за защита - настройване на функциите на 

защита в реално време (критериите за измерване на критериите и 

алгоритмите за вземане на решения трябва да бъдат адекватно 

адаптирани), 

• възможността за намаляване на процента на наклона на диференциалната 

характеристика увеличава чувствителността на ЦРЗ. 
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• обработване на по-голямо количество информация (мултикритериален 

подход, вземане на решения с вероятностни алгоритми), 

• прилагане на техники за изкуствен интелект (изкуствени невронни мрежи, 

размита логика, експертни системи и др.). 

           Дадените препоръки за прилагане на съвременни математични методи при 

обработка на сигналите: уейвлет-преобразования, размита логика и изкуствени невронни 

мрежи осигуряват независимост на функционирането на ЦРЗ от изменененията на 

експлоатационните режими. 

4.5. Изводи към четвърта глава 

• Скритите неизправности могат да доведат до излишни и лъжливи изключвания, 

поради което разработването на системи за самодиагностика на ЦРЗ, както и 

система за предупреждение за скрити повреди на елементи от защитната система 

e съществено предимство. 

• Адаптивността трябва са бъде основното изискване към ЦРЗ в електрчески мрежи 

с ДЕИ, наред с изискванията за бързодействие, селективност, надежност и 

чувствителност.   

• От съществено значение при проектиране на адаптивната ЦРЗ е да се подбере 

подходящата промяна на характеристиката, a също моментът, в който трябва да 

се въведе изменението. За конкретните експлоатационни условия е необходимо 

за ЦРЗ да се провери коя от възможностите за адаптиране е най-ефективна. 

• Определянето на диференциалния ток с отчитане на несъответствието на 

коефициентите на трансформация на ТT и на ефекта на промяната на основното 

регулировъчно отклонение на силовия трансформатор при адаптивта процентна 

ЦРЗ позволява да се намали наклона на диференциалната характеристика и 

ограничителните токове в алгоритъма на диференциалната защита. Така 

единствената оставащата причина за фалшивия диференциален ток е ефектът от 

грешките на ТТ по време на повреда. Така се постига намаляване на наклона на 

диференциалната характеристика и повишаване на чувствителността на 

диференциалната ЦРЗ. 

• Проведените стендови изпитания на диференциалната ЦРЗ с избрани настройки 

показват, че не се наблюдава нито едно излишно заработване на защитата при 

симулиране на повреди в защитаваната зона.  

• Препоръките за прилагане на съвременни математични методи при обработка на 

сигналите: уейвлет-преобразования, размита логика и изкуствени невронни 

мрежи осигуряват независимост на функционирането на ЦРЗ на 

електроенергийните обекти от изменененията на експлоатационните режими. 

Глава 5. СЕКЦИОНИРАНЕ НА КЛОНОВЕ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ 

МРЕЖИ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

 Включването на ДЕИ към електрическата мрежа за СН създава двустранно 

захранени участъци. В практиката за електропроводите с двустранно захранване се 

използва паралелно, последователно и паралелно-последователно секциониране. 

   Основен недостатък на паралелното и на последователното секциониране е 

невъзможността за подаване на резервно захранване към неповредения участък от 
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мрежата при повреди на линията. Затова се използва вариант на автоматично 

последователно или последователно-паралелно секциониране на линиите с двустранно 

захранване с използване на реклоузери. Необходимо е да се съгласува действието на 

средствата за релейна защита, реклоузерите, АПВ и АВР.  

   Целта в пета глава е да се представи алгоритъм за съгласуване на времената за 

функциониране на устройствата за автоматично секциониране на участъци с двустранно 

захранване. 

5.1. Секциониране на клонове в разпределителни мрежи с присъединени ДЕИ 

          Схема на секциониране на отворени разклонени разпределителни мрежи с 

присъединени ДЕИ 

    Схемата за последователно секциониране на двустранно захранен участък А1-А2 

от мрежата е показана на фиг.5.1. 

 
Фиг.5.1. Секциониране на отворена разклонена разпределителна мрежа с присъединени ДЕИ: 

Q1, Q2 – прекъсвачи; секциониращо устройство Q3;       - секционен прекъсвач с АВР при 

изключено положение; В1, В2  - сумарните електрически товари към секции 1 и 2 в 

двустранно захранения участък със секционния прекъсвач Q3; В3÷В10 - потребители 

 Единият захранващ източник от фиг.5.1 е вятърната централа или ВЕК (G), а 

другият – подстанцията за връзка с ЕЕС (S). Част от потребителите (В1, В2 ) са 

присъединени към двустранно захранения участък А1-А2. Потребителите В3÷В10 

остават едностранно захранени от присъединителния възел А3. В нормален режим 

прекъсвач Q3 е изключен. 

 Схема на секциониране на двустранно захранени линии 

 Схемата за последователно секциониране на двустранно захранена линия е 

показана на фиг.5.2. Всички потребители са присъединени към двустранно захранената 

магистрала. 

 

Фиг.5.2. Последователно секциониране на линия с двустранно захранване: ПС - подстанция; 

Q1÷ Q2 – прекъсвачи; Q3 - секциониращо устройство;       - секционен прекъсвач с АВР при 

изключено положение; G – ветрогенератор; S – електрическа мрежа; Т1, Т2 – трансформатори 
 

        Последователно секциониране на двустранно захранена линия с допълнителни 

прекъсвачи Q4 и Q5 е показана на фиг.5.3. С тяхното автоматично изключване може да 

се локализира участъка с появата на к.с. k1 или k2 по двустранно захранената линия. 
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Фиг.5.3. Схема на последователно секциониране на линия с двустранно захранване: ПС – 

подстанция; Q1÷ Q5 – прекъсвачи;        - секционен прекъсвач с АВР при изключено 

положение; G – ветрогенератор; S – електрическа мрежа; Т1, Т2 – трансформатори 

 
Фиг.5.4. Паралелно секциониране в отворена разклонена мрежа  

 

 Паралелното секциониране на отворената разклонена мрежа с допълнителни 

прекъсвачи Q4, Q5 и Q6 е показана на фиг.5.4. 

 

Фиг.5.5. Схема на последователно-паралелно секциониране на двустранно захранени линии: 

ПС1 и ПС2 – подстанции; Q1÷ Q10 – прекъсвачи; АВР – автоматично включване на резервата;       

. - секционен прекъсвач с АВР при изключено положение; G – ветрогенератор; S – 

електрическа мрежа; Т1, Т2 - трансформатори 

 При схемата от фиг.5.5 който да е от повредените участъци може да се изключи 

автоматично от двете страни и повредата да се локализира, а останалите участъци ще 

получат захранване от другата ПС. Особеността на схемата е задължителното наличие 

на мрежово АВР и посочни защити на секциониращите устройства, тъй като са възможни 

протичания на мощността в две посоки. 

 Реклоузери с голямо бързодействие в схемите на адаптивни ЦРЗ 

          По принцип изключването на к.с. в електрически мрежи за ВН се извършва с 

прекъсвачи, снабдени с АПВ. През последните години в разпределителните мрежи за СН 

се използват реклоузери с голямо бързодействие, с които също се изпълнява АПВ.  

          Това позволява откриване на к.с., бързо изключване на повредения участък, 

повторно включване и изключване при трайна повреда. При преходно к.с. се 
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възстановява електроснабдяването без следващо изключване. Първото бързодействащо 

повторно включване е без блокировки (т.е. без проверка за напрежения от двете страни 

на прекъсвача). Блокировките за следващото автоматично повторно включване се 

контролират от работния режим в електрическата мрежа. 

Тъй като функцията на бързодействащото повторно включване не проверява 

условията в мрежата, е възможно повторно включване при съществуващо трайно к.с. 

Така генераторите, които са в близост до к.с., ще бъдат подложени на повторно 

претоварване, предизвикано от повторното включване. По тази причина адаптивната 

схема за повторно включване с голямо бързодействие, е желателно да тества 

напреженията в системата, преди да се извърши повторното включване и да го блокира, 

ако бъде открита съществуващата повреда. Това е препоръчително за реклоузери, 

монтирани в близост до генератор. 
 

5.2. СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА АВТОМАТИЧНОТО ПОВТОРНО 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ С ДВУСТРАННО ЗАХРАНВАНЕ 

Изборът на времето за заработване на АПВ за електропровод с двустранно 

захранване се съобразява с настройките на времената за изключване на к.с. от РЗ, 

монтирана на противоположния край на линията. Времезакъснението на еднократното 

АПВ или първия цикъл на двукратно АПВ на линиите с едностранно захранване трябва 

да отговаря на две условия: 

• времезакъснението (tАПВ1) на АПВ трябва да е по-голямо от времето за готовност 

(tгот) за повторно включване на изключващия прекъсвач 

(5.1)                                          tАПВ1= tгот
 
+ tрез, 

където tгот
 
= 0,2÷1 s; tрез

 
=0,3÷0,5 s - резервното време, отчитащо непостоянството 

на tгот; 

• времезакъснението на АПВ трябва да е по-голямо от времето за дейонизация на 

въздуха 

(5.2)                                         tАПВ1= td
 
+ tрез, 

където td
 
= 0,1 ÷ 0,3 s е времето за дейонизация; tрез= 0,3÷0,5 s - резервното време, 

отчитащо разсейванията на td. 

За настройка се избира по-голямата от получените стойности на tАПВ1. 

Настройката на времезакъснението на АПВ се определя освен с (5.1) и (5.2), със 

следното трето условие: 

(5.4)                    = , 

където е времето за заработване на второто стъпало на релейната защита, 

съответно в собствения и противоположния край на електропровода; - 

резервът, отчитащ отклонението на времезакъсненията на РЗ, съответно на собствения и 

противоположния край на линията; - собственото време за задействане на 

прекъсвача, съответно на собствения и противоположния край на линията; tд – времето 

за дейонизация на средата.  

Времезакъснението на АПВ за двата края на линията се изчислява с изрази (5.1), 

(5.2), (5.4) и се приема най-голямата от трите получени стойности. 

При монтиране на реклоузери настройката на АПВ на всеки от тях се съобразява 

с настройката на РЗА и АПВ на двата съседни комутиращи апарати (прекъсвачи и 

реклоузери). 

Съставеният алгоритъм за определяне на настойките на времената за заработване 

и изключване на АВР и реклоузерите е приложим за едностранно и двустранно 

захранени участъци на разпределителните електрически мрежи.  

1АПВt 111222 рзсрзсрзрз ttttttt +−−+++д
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5.3. ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ПЕТА 

•   Разработен е алгоритъм за съгласуване на времената за функциониране на 

устройствата за автоматично секциониране на участъци с двустранно захранване 

с присъединени ДЕИ. 

• Препоръчително е адаптивната схема за повторно включване с реклоузери с 

голямо бързодействие, монтирани в близост до генератори, да извършва тестване 

на режимните параметри, преди да се извърши повторното включване и да го 

блокира, ако бъде открито трайно к.с.  

• Правилното определяне на настройките по време на АВР и реклоузерите в 

клонове с двустранно захранване позволява да се повиши ефективността на 

функционирането на ЦРЗ в електрическите мрежи с ДЕИ. 
 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

По-съществените приноси в дисертацията са следните: 

• Обосновават се критериите за ефективност на функциониране на устройствата за 

традиционни и цифрови релейни защити, като се отчитат особеностите при тяхното 

функциониране.  Установява се, че повишаването на ефективността на 

функциониране на съществуващите защити е възможно чрез пренастройването им 

с цел намаляване на броя на излишните и лъжливите изключвания, а също 

повишаване на тяхната чувствителност и надеждност. 

• Съставена е методика за оценка на ефективността на функциониране на 

устройствата за цифрова релейна защита в електрически мрежи с присъеднени 

ДЕИ. С разработената методика може да се оценява ефективността на 

функциониране на нови защити, с които се подменят съществуващи или 

пренастроени защити. Методиката е валидна както за традиционните, така и за 

цифровите релейни защити. По изчислителните резултати от прилагане на 

разработената методика могат да се вземат решения или да се направят препоръки 

за целесъобразност от подмяната на съществуващата защита с нова, поради по-

висока ефективност или се доказва необходимостта от пренастройка на 

съществуващата защита. 

• Конкретизирани са основните насоки за повишаване на ефективността на 

функциониране на ЦРЗ на ДЕИ. Препоръчва се усъвършенстване на защитите в 

цифровите терминали с добавяне на нови функции, повишаващи тяхната 

ефективност съобразно спецификата на ДЕИ. Алгоритмите на ЦРЗ на вятърните ЕЦ 

трябва да се допълнят със защита от междунавивкови к.с. в роторната и в статорната 

намотка; защита срещу несиметрични режими; защита срещу асинхронен режим; 

адаптивна дистанционна защита и др.  

• Анализират се  прилаганите методи за обработка на сигналите, включвани в 

алгоритмите на ЦРЗ. За подобряване на ефективността на функционирането на ЦРЗ 

е необходимо усъвършенстване на алгоритмите с използване на съвременните 

математични методи: уейвлет-преобразования, размита логика и изкуствени 

невронни мрежи, с което се осигурява независимост на функционирането на ЦРЗ на 

електроенергийните обекти от изменененията на експлоатационните режими. 

• Показани са възможностите за подобряване на функционирането на ЦРЗ чрез 

прилагане на адаптивни схеми за защита. Подобрените функциите чрез въвеждане 

на адаптивност на защита в реално време са представени за диференциално токова 

ЦРЗ на силов тренсформатор за присъединяване на ДЕИ. Показана е възможността 

за намаляване на процента на наклона на диференциалната характеристика, с което 

се увеличава чувствителността на ЦРЗ. От съществено значение при проектиране 

на адаптивната ЦРЗ е да се подбере подходящата промяна на характеристиката, a 
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също моментът, в който трябва да се въведе изменението. За конкретните 

експлоатационни условия на ЦРЗ е необходимо да се провери коя от възможностите 

за адаптиране е най-ефективна. Проведените стендови изпитания на 

диференциалната ЦРЗ с избрани настройки показват, че не се наблюдава нито едно 

излишно заработване на защитата. Установява се, че адаптивността трябва са бъде 

основното изискване към ЦРЗ в електрчески мрежи с ДЕИ, наред с изискванията за 

бързодействие, селективност, надежност и чувствителност.   

• Разработен е алгоритъм за съгласуване на времената за функциониране на 

устройствата за автоматично секциониране на участъци с двустранно захранване с 

присъединени ДЕИ. Получените резултати са полезни за настройка и експлоатация 

на ЦРЗ в разпределителни електрически мрежи с ДЕИ. 
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The more essential contributions of the dissertations are:    

• The efficiency criteria for the functioning of the devices in traditional and digital relay 

protections is substantiated, considering the specificity of their operation. It is established 

that the functional efficiency of the existing protections is possible to be increased through 

their resetting in order to reduce the number of the redundant and spurious trips, as well as 

the enhancement of their sensitivity and reliability.    

• A system of methods was designed for assessment of the functional efficiency of the devices 

for digital relay protection in electrical networks with decentralized energy sources. On the 

grounds of the computing results from the application of the elaborated system of methods, 

decisions can be made, or recommendations given for expediency from the replacement of 

the existing protection with a new one, due to higher efficiency, or demonstrate the necessity 

from resetting of the existing protection.    

• The main directions for increase of the functional efficiency of the digital relay protection 

of the decentralized energy sources (DES) are specified. It is recommended that their 

protections in the digital terminals be improved by adding new functions, increasing their 

efficiency considering the specificity of the DES. The algorithms of the digital relay 

protection of the wind power plants (wind farms) should be supplemented with a protection 

from interturn short circuit faults in the rotor and the primary windings; protection against 

asymmetric modes; protection against asynchronous mode; adaptive remote protection, and 

etc.    

• The implemented methods for processing of the signals, included in the algorithms of the 

digital relay protection are analyzed. In order to improve the functional efficiency of the 

digital relay protection, an elaboration of the algorithms using the contemporary 

mathematical methods is necessary; wavelet transforms, fuzzy logicand artificial neural 

networks, which ensures independence of the functioning of the digital relay protection of 

the electrical power objects from the operation modes.    

• The possibilities for improvement of the functioning of the digital relay protection are 

demonstrated through application of adaptive protection circuitry. The improved functions 

through introduction of adaptivity for real time protection are presented for 1 differential 

current digital relay protection of power transformer for joining of decentralized energy 

sources. The bench tests performed of the differential digital relay protection with selected 

settings demonstrate that no redundant works/ operation of the protection is present. It was 

established that the adaptivity should be the main requirement for the digital relay protection 

in electric power networks with decentralized energy sources, along with the requirements 

for response time, selectivity, reliability and sensitivity.    

• An algorithm was developed for coordination of functioning times of the devices for 

automatic sectioning of units with two-way feed with joined decentralized energy sources. 

The results obtained are useful for setting and operation of digital relay protection in electric 

power distribution networks with decentralized energy sources.  


