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Кіріспе 

 

«Микропроцессорлық реле және жоғары кернеулі электрлік 

тораптарының қазіргі заманғы жүйелерінің қорғанысы» пәні мамандықтың 

негізін салуға қатысады. 

Пәннің міндеті жоғары кернеудегі электр энергетикалық жүйелердің 

релелік қорғанысы мен автоматикасының күрделі құрылғыларын оқыту, 

релелік қорғаныстың жаңа сандық терминалдарымен танысу болып табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты релелік қорғанысы мен автоматикасының 

сандық құрылғыларын салудың принциптерін, олардың зертханалық 

жұмыспен бекітілетін сұлбаларын игеру болып табылады.  

Пәнді оқыту студенттердің алдыңғы семестрдегі математикалық және 

электр техникалық дайындығына және оқытылған арнайы пәндердегі 

білімдерінің негізінде жүргізіледі: электр машиналары, электр тораптары мен 

жүйелері, электр стансаларының электрлік бөліктері және электр 

жүйелеріндегі өтпелі процесстер, өндірістік электроника және есептеу 

техникасы. 

 

 

1 РҚжА зертханасындағы жұмыс істеу тәртібі 

 

 

1.1 Бірінші сабақта студенттер оқытушының нұсқауы бойынша 

бригадаларға бөлінеді. Бригадалар зертханалық жұмысты оқу процессінің 

кестесіне сай орындайды. 

1.2 Зертханадағы жұмысқа қауіпсіздік ережесімен танысып, 

техникалық қауіпсіздік журналына қолын қойған студент жіберіледі. 

1.3 Зертханадағы қауіпсіз жұмыс ережесін бұзған студенттер 

жұмыстан шеттетіледі және келесі жұмыстарға факультет деканының 

(кафедра меңгерушісінің) рұқсатын алып, қайтадан техникалық қауіпсіздік 

ережесінен сынақ тапсырғаннан кейін жіберіледі. 

1.4 Зертханалық жұмысты орындамастан бұрын әдістемелік нұсқауда 

көрсетілген әдебиеттерді және қажетті сілтемелерді қарау қажет. Жұмыс 

бастамастан бұрын оқытушы студенттердің жұмысқа қаншалықты дайын 

екендігін анықтау үшін теориялық білімдерін тексереді.  Жұмысқа рұқсат 

алған студентер оны орындауға кіріседі. Дайындығы жоқ студенттер жұмысқа 

жіберілмейді. 

1.5 Бригаданың әрбір мүшесі барлық шартқа сай орындалып жатқан 

жұмысқа немесе келесі жұмысқа есеп беруді жасайды. Дұрыс емес жасалған 

есеп беруді оқытушы қабылдамайды. Орындалған жұмысқа есеп беруді 

жасамаған студент келесі жұмысқа жіберілмейді. 

1.6 Студент орындалған жұмыс бойынша есеп беруді қорғау үшін 2 

бөлімдегі шарттарды дайындау қажет. 
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2 Зертханалық жұмыстарға есеп беруге қойылатын жалпы 

талаптар 

 

 

2.1 Есеп беру техникалық жағынан сауатты және мұқият рәсімделген 

болуы қажет. Мұқият емес және дұрыс емес жасалған есеп беру қорғауға 

қабылданбайды. 

2.2 Есеп берудің рәсімделуі А4 форматтағы қағазға немесе тор 

парақтардағы дәптерге жасалады. 

2.3 Мәтіндер мен кестелер анық түрде жазылған болуы қажет. 

2.4 Есеп берудің мазмұны: 

- нөмірі, жұмыстың аты және оның мақсаты; 

- орындалған тапсырма; 

- зерттеулік және есептік мәндердің кестелері; 

- есептік формулалар; 

- жұмыстың түйіндемесі. 

 

 

3 Зертханалық жұмыстарды қорғауға қойылатын жалпы талаптар 

 

3.1 Зертханалық жұмыстарды қорғау кезінде студенттер мынаны білуі 

қажет: 

- қорғалатын жұмысқа қатысты курстың теориялық бөлімдерін; 

- қауіпсіз жұмыс ережелері мен зерттеуді жасаудың әдістерін. 

 

 

4 Сандық қорғаныс құрылғысының аппараттық бөлігінің бейнесі 

 

4.1 Құрылымдық сұлбалар 

 

Сандық РҚжА құрылғысының міндетті түйіндері: белгі берудің кіріс 

U1-U4 және шығыс KL1-KLj түрлендіргіштері, аналогтық-сандық 

түрлендіргіш U6, U7 тракты, оператордың ақпаратын енгізу және басқару 

түймелері SB1, SB2, қоректендіру блогы U5 және ақпаратты көрсететін 

дисплей Н. Қазіргі заманғы сандық құрылғылар басқа құрылғылармен 

байланысатын коммуникациялық портпен Х1 жасалады. 

Кіріс түрлендіргіштері құрылғының ішкі тізбегі мен  сыртқы 

тізбегіндегі гальваникалық түйінді қамтамасыз етеді.  Кіріс түрлендіргіштері 

бір уақытта басқарылатын сигналдарды бір түрге (әдетте кернеуге) және 

нормаланған шамаға келтіреді. Осы жерде аналогтық-сандық түрлендіруден 

бұрын кіріс сигналдарын алдын-ала жиілікпен сүзу жасалады. Осы сәтте 

құрылғының ішкі элементтерін кедергінің әсері мен асқын кернеуден 

қорғаудың шаралары жасалады. Кіріс сигналдары түрлендіргіштерінің 

түрлері: аналогтық (U3, U4) және логикалық (U1, U2). Біріншісі басқарылатын 
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сигналдың сол аралықтың барлығындағы өзгерудің сызықты (немесе сызықты 

емес, бірақ белгілі заңдылық арқылы) берілуін қамтамасыз етеді. Логикалық 

сигналдардың түрлендіргіштері керісінше басқарылатын сигнал болуы 

мүмкін, аздаған аумақтың аралығын ғана сезімтал ретінде жасайды. 

 

 
 

4.1 сурет – Сандық қорғаныс құрылғысының құрылымдық сұлбасы 

 

Шығыс релелік түрлендіргіштер. Қорғалатын аумаққа реленің әсері 

басқарудың дискретті сигналдары түрінде жасалады. Қорғаныс 

құрылғысының шығыс тізбектері өзара коммутациялық тізбекті де және РҚ 

құрылғысының ішкі тізбектеріне қатысты да гальваникалық айыра алатындай 

болып орындалады. Шығыс түрлендіргіштері сәйкес келетін коммутациялық 

қасиетпен және жалпы жағдайда коммутацияланған тізбектің айырылуын 

қамтамасыз ететін болып орындалуы қажет. 

Аналогтық-сандық түрлендіргіш құрамына мультиплексор U6 және 

өзіндік аналогтық-сандық түрлендіргіш – U7 кіреді. Мультиплексор- АСТ 

кірісіне кезекпен басқарылатын сигнал беретін электронды коммутатор. 

Мультиплексорды пайдалану бірнеше каналға бір АСТ (әдетте бағасы 

қымбат) қолдануға мүмкіндік береді. АСТ кіріс сигналдың сол кездегі мәнін 

соған пропорционалды сандық мәнге  түрлендіруді іске асырады, түрлендіру 

берілген периодпен орындалады. Содан кейін микро ЭЕҚ кіріс 

сигналдарының осы таңдаулары бойынша басқарылатын сигналдардың 

интегралды шамалары саналады – амплитудалы және сол кездегі шама. 
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Қоректендіру блогы  – U5 – қарастырылып отырған құрылғының 

қоректендіру торабындағы кернеудің мүмкін болатын өзгеруіне тәуелсіз, 

барлық түйіндегі кернеуді бір қалыпта ұстап отырады. Әдетте бұл тұрақты тоқ 

торабындағы импульсті ҚБ. Сонымен бірге айнымалы тоқ және кернеу 

тізбегінен қоректендіру блогы болады. 

Дисплей және клавиатура кез-келген сандық құрылғының міндетті 

құралдары болып табылады, себебі оператор құрылғыдан ақпаратты алады, 

оның жұмыс жасау режімін өзгертеді, жаңа ақпарат енгізе алады.  Сандық 

релелердегі Н дисплейі және SB1, SB2 клавиатурасы, әдетте жеңілдетілген 

түрде орындалады: дисплей-сандық әріптік, бір-(немесе бірнеше) қатарлық; 

клавиатура-бірнеше түймеден. 

Сыртқы сандық құрылғысы бар байланыс порты. Сандық 

құрылғылардың артықшылығы өзіндегі ақпаратты басқа жүйелерге: ҚС АБЖ, 

компьютер және т.б.жеткізуге мүмкіндігі бар, сол арқылы әртүрлі жүйелерді 

реттей алады, байланыс каналдарын үнемдейді, алдын ала сигналдарды 

өңдеуге кететін шығындарды азайтады және т.б.  Коммуникациялық порт – 

осы құрылғымен қашықтықта жұмыс жасауға қажетті элемент. 

 

 

4.2 Ендіру түрлендіргіштері 

 

Сандық құрылғылардың кірістегі келісілген түрлендіргіштері 

ферромагнитті өзекшесі бар электр магнитті трансформатор негізінде 

жасалады. Мұндай трансформаторлардың сызықты емес сипаттамалары бар, 

шамаларында біршама айырмашылық, температура өзгеруінде және 

уақытында тұрақсыздықтары бар болғанымен, 2-5% қателікпен жұмыс 

жасайтын РҚ құрылғыларын құрастыруға қолайлы. 

Трансформаторлық түрлендіргіштерде (4.2 суретті қара) негізінен орам 

аралық сыйымдылықты азайтуға көңіл бөлінеді, өйткені импульсті шығындар 

құрылғының ішіне кетіп қалуы мүмкін. Осы мақсатта екіншілік орамды 

секциялайды және біріншілік және екіншілік орамдар арасына электр 

статикалық экран орналастырады. Келесі электронды түйіндердің тұтыну 

қуаты өте аз болғандықтан, кернеудегі тоқ сигналдарының түрлендірілуі 

қарапайым әдіс арқылы орындалады – R шунтын пайдалану арқылы. 

Электронды түйіндерді мүмкін болатын асқын кернеуден қорғау үшін 

варисторларды RV (немесе тұрақтандырғыштар) және R/C-тізбегі негізіндегі 

төменгі жиілік сүзгісін кеңінен қолданады. Төменгі жиілік сүзгісінің 

тиімділігін түсіндіретін болсақ, импульсті кедергінің энергиясы спектрдің 

жоғары жиілікті бөлігінде шоғырланған.  
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4.2 сурет – Аралық трансформаторлар негізіндегі ендіру 

түрлендіргіштері 

 

4.3  Дискреттік сигналдарды енгізу 

 

Қазіргі замандағы барлық электронды аппаратураларда дискретті белгі 

беруді енгізу оптронды негізде жасалған түрлендіргіштер арқылы жасалады. 

Атап өтетін жай, шынайы түрлендіргіштердің сұлбалары 4.3 суретте 

келтірілген сұлбаларға қарағанада әлдеқайда күрделі. 

Оптрондардың өзіндік ауысу уақыты микросекундтың бөлігін құрайды. 

Оптопаралар (жарық диоды-фото қабылдағыш) үшін өткізгіш сыйымдылығы 

аз, сол себептен осы жолдан кедергілердің өтуіне кедергі жасайды. Басқару 

тізбегі мен басқарылатын тізбек элементтері арасындағы рұқсат етілген 

кернеу бірнеше киловольт, ал жарық диодының жұмыстық тоғы VD 3-5мА 

құрайды. 

Оптронның кішкентай кіріс тоғы бір жағынан жақсы, себебі 

түрлендіргіштің тұтынатын қуаты азаяды, R6 резистордың жылуының таралу 

мәселесін шешеді және S2 басқару контактісіндегі (4.3, а суретті қара) 

жүктемені азайтады. Бірақ оптронның кішкентай кіріс тоғы бірқатар 

қиындықтарға алып келеді. 

Бірінші кезекте аздаған кіріс тоғы түрлендіргіштің кедергіден 

қорғанысының төмендеуімен шартталады. Мысалы, оптрон мен басқару кілтін 

байланыстырып тұрған S2, созылған өткізгіш бар болған жағдайда, басқа 

тізбектегі S1 кілті тұйықталып C сыйымдылықты қайта зарядтау кезінде 

жалған іске қосылуы мүмкін. Мұндай жағдайда РҚ құрылғысының жалған 

іске қосылуын болдырмау үшін, түрлендіргіштің шығысында шығыс 

сигналдарды жинақтау қажет кезінде реттелетін және тұрақталған ұстап тұру 

DT элементін (4.3, б суретті қара) орналастырады. Өтпелі процесс 

ұстанымындағы уақыт 0,5-3 мс. 
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4.3 сурет – Дискреттік сигналдарды енгізудің нұсқалары 

 

4.4 Шығыс релелері 

 

Сандық релелердегі күшті тоқтар мен жоғары потенциалдардың 

жетістіктеріне қарамастан, көп жағдайда әлі де аралық электр магниттік 

релелер пайдаланылады. Коммутациялық тізбекте көрінетін ажыратуды 

қамтамасыз ететін контактілі жұппен бәсекеге түсетін құрылғы жоқ. Сонымен 

қатар оның бағасы да арзан. Әдеттегідей, сандық РҚ құрылғыларында аз 

көлемдегі реленің бірнеше түрі қолданылады: коммутациялық қабілеттілігі 

жоғары-ажыратқыштарды басқарудың тізбектерімен тікелей жұмыс жасау 

үшін, коммутациялық қабілеттілігі төмен-сигнал беру тізбектерінде жұмыс 

жасау үшін. 

Күшті релелер тоғы жобамен 5-30А тізбектерді қосуға шамасы жетеді, 

бірақ олардың ажырату қабілеттілігі тұрақты кернеу 220В болған кезде 0,2А 

аспайды. Сол себепті, басқару сұлбасы қосымша контактілер арқылы 

ажыратқыштың электр магнитті тізбегіндегі тоқты ажыратуды қарастыру 

керек. Белгі беру релесінің ажырату қабілеттілігі әдетте тұрақты кернеу 220В 

болған кезде 0,15А аспайды 

Микропроцессорлық РҚжА құрылғысының құрамына кіретін 

функцияларды белгілеуге арналған ANSI кодтары. 
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5 ANSI кодтары 

 
№ ANSI/ 

IEEE 

C37.2 

Қорғаныс құрылғысының функциялары 

14 Ротордың айналу жылдамдығының төмендеуі (тежелуі) 

21 Дистанциондық қорғаныс (фаза) 

21N Дистанциондық қорғаныс (жер) 

24 Асқын қоздыру 

25 Синхронизмді бақылау. Синхронизациялау 

27 Кернеуді төмендету 

27/59/81 Кернеу қорғанысының жиілікке тәуелділігі U/f ( Қоздырылмаудың кернеуі) 

32 Генератор қуатының бағыты 

32F Генартордың қуатын бақылаудың тура бағыты  

32R Қуат реверсі 

37 Жүктеме тоғын/қуатын төмендету 

40 Қоздыру шығыны 

46 Симметриялық емес жүктеме, кері тізбектегі тоқтық қорғаныс 

47 Кернеудің кері тізбегі 

48 Толық емес фазалық режім, қозғалтқыштың қосылу режімдерін қорғау  

49 Жылулық асқын жүктеме 

49R Ротордың жылулық асқын жүктемесі 

49S Статордың жылулық асқын жүктемесі 

50 Тоқ үзіндісі немесе сатылық қорғаныс 

50N Тоқ үзіндісі (жер) 

50G Тоқ үзіндісі (қозғалтқыш) 

50NS Статордың жерге тұйықталуының тоқ үзіндісі 

50NR Ротордың жерге тұйықталуының тоқ үзіндісі 

51 Уақыт ұстанымы бар тоқтық қорғаныс 

51N Уақыт ұстанымы бар жерге қысқа тұйықталудан тоқтық қорғаныс 

51G Уақыт ұстанымы бар жерге тұйықталудан тоқтық қорғаныс (Электр машинасы) 

51GN Статор орамасының жерге тұйықталудан қорғанысы 

53 Қоздырылмаудан қорғаныс 

59 Кернеу жоғарылауынан қорғаныс 

59N Нөлдік тізбектегі кернеу қорғанысы 

64R Ротор орамасының жерге тұйықталудан қорғанысы 

67 Тоқтық бағытталған қорғаныс 

67N Жерге тұйықталудан тоқтық бағытталған қорғаныс 

67G Статор орамасындағы жерге тұйықталудан тоқтық бағытталған қорғаныс 

68/78 Асинхрондық режімнен қорғаныс, синхронизмінің жоғалуы 

79 АПВ 

81 Жиіліктік қорғаныс 

81R Генератордың жылу сипатамасын модельдеу арқылы U/f  асқын қозудан қорғау 

81V Кернеумен араласқан жиіліктік қорғаныс 

85 Телесигналдарды қабылдаудың/жіберудің логикасы 

86 Қозғалтқыштың қосылу режімдерін қорғау (ротордың тежелуі, интегралдық жылулық сипаттама) 

87 Желінің диффренциалды бойлық қорғанысы (тартылу каналдарымен) 

87L Сандық/оптоволокно каналдары желілерінің дифференциалдық қорғанысы 

87T Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы 

87G Генератордың дифференциалдық қорғанысы 

87M Қозғалтқыштың дифференциалдық қорғанысы  

87N Жерге қысқа тұйықталудан дифференциалды қорғаныстың сезімталдығы (нөлдік тоқ тізбектерін 

салыстыру) 

87B Шинаның дифференциалдық қорғанысы 

BF УРОВ 
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6 №3 зертханалық жұмыс. Siprotec® 4 қорғаныс құрылысымен 

танысу 

 

6.1 Жұмыстың міндеті 

 

Siprotec® 4 қорғаныс құрылғысының өлшеуі мен апаттық 

осциллографтың хабарламаларын алу, жинақтау, қабылдау, әдістерін 

қарастыру. 

 

6.2  Жұмыстық тапсырма 

 

Қорғаныс құрылғысынан келесі ақпаратты алу: 

- хабарламалар;  

- тоқты, кернеуді, қуатты, жиілікті өлшеу; 

- апаттық осциллографтың жазбалары. 

 

6.3 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Құрылғыдағы ақпарат келесі әдістер арқылы беріледі: 

- құрылғының беткі панеліндегі жарық диоды арқылы; 

- сыртқы белгі беру құрылғысына жалғанған шығыс релелері арқылы; 

- құрылғының дисплейіне; 

- DIGSI 4 бағдарламасына беріледі. 

 

6.3.1 Жарық диодтары 

Жасыл жарық диоды «RUN» жасыл жарық диоды құрылғының қалыпты 

жұмысы туралы белгі береді. 

«ERROR» қызыл жарық диоды құрылғының ішіндегі ақау жайлы белгі 

береді. Егер осы жарық диоды қосылып тұрса құрылғы шығыстағы тізбекті 

блоктайды және жұмыстан шығуы тиіс. 

Құрылғының беткі панеліндегі қалған жарық диодтары ішкі 

қорғанысының жұмысы немесе белгі беретін функциялар. Әрбір жарық 

диодының функционалдық тағайындамасы құрылғының беткі панелінде 

көрсетілген. 

Жарық диодтары «есте сақтайтын» және «есте сақтамайтын» болады. 

«Есте сақтайтын» жарық диодтары құрылғының ішкі функцияларының бірі 

іске қосылғаны туралы белгі береді. Бұл жарық диодтары оны қолмен 

ажыратпайынша қосылып тұрады. «Есте сақтамайтын» жарық диодтары 

құрылғының ішкі функцияларының бірі іске қосылып тұрған жағдайда ғана 

көрсетеді. Ол функция орындалғаннан кейін жарық диоды автоматты түрде 

ажыратылады. 

Жарық диодының қолмен ажыратылуы құрылғының беткі панеліндегі 

LED клавишасы арқылы жасалады. Бұл клавишаны басқан кезде жарық 

диодының ішкі тексерілуі жүргізіледі. Осы кезде барлық жарық 
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диодтарықысқа мерзімге ажыратылады. Бұл тексеру «RUN» және 

«ERROR»жарық диодтарына әсер етпейді. 

 

6.3.2 Шығыс релелері. 

Шығыс релелері де «есте сақтайтын» және «есте сақтамайтын» болады. 

Олардың қызметі жарық диодтарындағыдай. «Есте сақтайтын» релелер 

ажырату құрылғының беткі панеліндегі LED клавишасы арқылы жасалады. 

«Есте сақтайтын» релелері белгі беру тізбектерінде пайдаланылады. 

 

6.3.3 Хабарламалар. 

Хабарламалар келесі категорияларға бөлінеді: 

- жұмыстық және эксплуатациялық хабарламалар (Event Log). 

Олар құрылғы қалыпты режімде жұмыс жасаған кезде және құрылғы 

қызмет жасағанда өндіріледі. 

- тораптағы зақымдалу туралы хабарламалар (Trip Log). 

Құрылғы тораптағы соңғы сегіз зақымдалуды есінде сақтайды. 

 

6.3.4 Жұмыстық хабарламалар (Event Log). 

Құрылғыны пайдалану процесі кезінде өндіріледі. Құрылғы барлық 

жасалған сыртқы қызметтерді бинарлық кірістер арқылы есте сақтайды 

(қосылу, ажырату, қосу және басқа командалар). Сонымен бірге құрылғыдағы 

ішкі жағдайлар тіркеледі (жарық диодын ажырату, ішкі функцияларды қосу 

және басқа командалар). Барлық хабарламалар 200 хабарламаға арналған 

циклдық буферде сақталады. Хабарламалар хронологиялық қатарда 

сақталады. Жаңа хабарлама тізімнің соңына қосылады. Буфер толып кеткен 

жағдайда ең ескі хабарламалар жойылады. Егер қандай да бір функция іске 

қосылса, хабарлама буферге On (Қосылды) жалғауы арқылы жазылады. Егер 

функция белсенді болмаса хабарлама буферге Off  (Ажыратылды) жалғауы 

арқылы жазылады. Әрбір хабарламаның жоғары жағына хабарламаның пайда 

болған уақыты мен күні жазылады. 

Құрылғының беткі панеліндегі дисплейде хабарлама алу үшін: 

Menu түймесін басыңыз. Құрылғының бас мәзірі шығады.   

клавишаларының көмегімен Annunciation (Хабарламалар) мәзірінің бірінші 

пунктін таңдаймыз. Ары қарай  клавишасын басу қажет. Жаңа хабарлама 

мәзірі шығады. Event Log (Жұмыстық хабарламалар) мәзірінің бөлімін 

таңдаймыз.  клавишасын басыңыз. Жұмыстық хабарламалар тізімі шығады. 

Егер ештеңе жазылмаған болса дисплейдің төменгі жағында List Empty (Тізім 

бос) хабарламасы шығады. 

Жұмыстық хабарламалардың алдын-ала анықталған тізімі пайдалану 

қағазында келтірілген.   

Хабарламаны қарап болғаннан кейін бастапқы қалыптағы дисплейге 

келу үшін Esc клавишасын бірнеше рет басу қажет. 
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6.1  сурет – Жұмыстық хабарламалар 

 

 

6.3.5 Тораптағы зақымдалу жайлы хабарламалар (Trip Log). 

Құрылғыда тораптағы тіркелген соңғы сегіз зақымдалу сақталады. 

Зақымдалуды жазу қорғаныс функциясы бірінші қосылған кезде басталады, ал 

аяқталуы соңғы қорғаныс функциясына қайтып келген кезде бітеді. Барлығы 

600 белгі беру жазылады. Буфер толып кеткен жағдайда ең ескі белгі берулер 

жойылады, және олардың орнына жаңасы жазылады.  

Егер қандай да бір функция іске қосылса, хабарлама буферге On 

(Қосылды) жалғауы арқылы жазылады. Егер функция белсенді болмаса 

хабарлама буферге Off  (Ажыратылды) жалғауы арқылы жазылады. Жазбаның 

басында зақымдалулардың басталу уақыты мен күні жазылады. Ары қарай 

барлық белгі берулер шамалас уақытпен жазылады (зақымдалудың басталу 

уақытынан) 

Құрылғының беткі панеліндегі дисплейде хабарлама алу үшін: 

Menu түймесін басыңыз. Құрылғының бас мәзірі шығады.   

клавишаларының көмегімен Annunciation (Хабарламалар) мәзірінің бірінші 

пунктін таңдаймыз. Ары қарай  клавишасын басу қажет. Жаңа хабарлама 

мәзірі шығады. Trip Log (Зақымдалу жайлы хабарламалар) мәзірінің бөлімін 

таңдаймыз.  клавишасын басыңыз. Соңғы сегіз хабарлама жазылған тізім 

шығады.  

Last Fault   – Соңғы зақымдалу 

2 nd Last Fault  – Соңынан бұрынғы зақымдалу 

3 nd Last Fault  – … 

. 

. 

8 nd Last Fault  - … 
 

  клавишалары арқылы қажетті жазбаны таңдаңыз және   

клавишасын басыңыз. Егер ештеңе жазылмаған болса дисплейдің төменгі 

жағында List Empty (Тізім бос) хабарламасы шығады. 
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6.2  сурет – Зақымдалу жайлы хабарламалар 
 

Зақымдалу жайлы барлық хабарламалардың тізімі пайдалану қағазында 

келтірілген.   

Хабарламаны қарап болғаннан кейін бастапқы қалыптағы дисплейге 

келу үшін Esc клавишасын бірнеше рет басу қажет. 

 

6.3.6 Жұмыстық режімді өлшеу. 

Өлшем шамалары келесі категорияларға бөлінеді: 

- біріншілік шамалар (Operation primary); 

- екіншілік шамалар (Operation secondary); 

- пайыздық шамалар (Percent). 

Құрылғының беткі панельіндегі дисплейде хабарлама алу үшін: 

Menu түймесін басыңыз. Құрылғының бас мәзірі шығады.   

клавишаларының көмегімен Measurement (Өлшемдер) мәзірінің екінші 

пунктін таңдаймыз. Ары қарай  клавишасын басу қажет. Жаңа өлшем мәзірі 

шығады.  

Operation pri -> Біріншілік шамалар 

Operation sec -> Екіншілік шамалар 

Percent   -> Пайыздық шамалар 

… 

… 

 

Мәзір пунктінен қарастыру керек   клавишасын таңдау қажет, ары 

қарай  клавишасын басыңыз. 

 

 
6.3 сурет – Өлшеулерді қарау 
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Өлшемдерді қарап болғаннан кейін бастапқы қалыптағы дисплейге келу 

үшін Esc клавишасын бірнеше рет басу қажет. 

 

6.3.7 Құрылғының беткі панельіндегі функцияналды клавишалар. 

F1 клавишасы құрылғыдағы жұмыстық хабарламаларға тез рұқсат алуға 

мүмкіндік береді. 

F2 клавишасы құрылғыдағы өлшем мәзіріне тез рұқсат алуға мүмкіндік 

береді. 

F4 клавишасы құрылғыдағы қорғаныс қосылған немесе 

ажыратылғаннан кейін ажыратқыштың жағдайы туралы белгі беруге 

мүмкіндік береді. 

 

 

7 Жұмысты орындау тәртібі 
  

Siprotec® 4 құрылғысынан компьютерге ақпарат алу. 

 

Компьютерді қорек көзіне қоспастан бұрын қорғаныс құрылғысы мен 

компьютерді қажетті кабельмен жалғаңыз. Қорғаныс компьютер портына 

тізбектей жалғанады. Қорғаныс жағынан тіркеуіш-9, компьютер жағынан 

СОМ1 –ге тіркеуіш-9 және СОМ2 порттың тіркеуіші-25. Содан кейін 

компьютер қорегін қосыңыз. Қосылып тұрған компьютер мен қорғаныс 

құрылғысын жалғауға және ажыратуға болмайды. Кабельді компьютерге 

жалғамас бұрын потенциалдарды теңестіру үшін компьютер шассиіне қолды 

тигізіңіз. 
 

 DIGSI® 4 бағдарламасы «Windows 95» операциялық жүйесінің 

басқаруымен жұмыс жасайды. Бағдарламаны іске қосу үшін компьютердің 

жұмыс үстеліндегі DIGSI® 4 белгісінің үстінен екі рет басыңыз. Сонымен 

бірге «Пуск» мәзірі арқылы да DIGSI® 4 қосуға болады. 

Бағдарламаны қосқан кезде Digsi 4 Manager ашылады. Мәзірден «File», 

«Open» пунктін таңдаңыз. Ашылу диалогы терезесінен қажетті жобаны 

таңдаңыз: 
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7.1 сурет 

 

Сол жақтағы терезеден жоба менеджері терезесіне қажетті қосылуды 

табу қажет. Оң жақтағы терезеден қорғаныс құрылғысын таңдаңыз және 

мышка арқылы үстінен екі рет басыңыз. 

 

 
7.2 сурет 

 

Қорғаныс құрылғысына тікелей қоспай қорғаныс құрылғысының 

файлын ашу үшін «Offline» таңдаңыз және «Ок» түймесін басыңыз. Қорғаныс 

құрылғысымен жұмыс жасау үшін кабельді қорғанысқа және компьютерге 

жалғаңыз, «DIGSI» таңдаңыз, және «Ок» түймесін басыңыз. 
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7.3 сурет 

 

Digsi 4 бағдарламасының терезесі ашылады. Егер қорғаныс 

құрылғысына жалғанбай жұмыс жасап отырсаңыз, терезенің сол жақ 

бөлігіндегі «OffLine» қатарын екі рет басыңыз, немесе қорғаныспен жұмыс 

жасап отырсаңыз «OnLine» басасыз. 

Хабарламаны, өлшемді немесе апаттық осциллографа жазбасын алу 

үшін терезенің сол жақ бөлігіндегі сәйкес келетін қатарды табу қажет: 

«Annunciation»    - Хабарламалар 

«Measurement»    - Өлшемдер 

«Oscillographic Records» -  Апаттық осциллограф жазбалары 

 

 
7.4 сурет 

 

Хабарламаны алу үшін терзенің сол жақ бөлігіндегі «Annunciation» 

қатарын таңдаңыз. Терзенің оң жақ бөлігінен қажетті хабарламаны таңдаңыз: 

«Event Log» - Жұмыстық жазбалар. 

«Trip Log» - Тораптағы зақымдалулар жайлы хабарламалар. 
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«General Interrogation» - Жалпы сұранымның хабарламасы. 

«Spontaneous Annunciation» - Кез-келген хабарламалар. 

«Statistic» - Ажыратылу статистикасы 

және мышкамен осы қатардың үстінен екі рет басыңыз. Терезенің оң 

жақ бөлігінде уақыты мен күні көрсетіліп жазылған хабарламалардың тізімі 

шығады: 

 

 
7.5 сурет 

 

Қажетті қатарды таңдаңыз екі рет үстінен мышка арқылы басыңыз. 

 

 
7.6 сурет 
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Сіз барлық хабарламаны қарай аласыз, ол үшін терезенің оң жақ 

бөлігіндегі айналдыру сызығын пайдаланасыз. Хабарламаны басып шығару 

үшін мышканың оң жағына басасыз және «Print…» пунктін мәзірден таңдап 

аласыз. 

 
7.7 сурет 

 

ПК-ға хабарламаны жазу үшін мәзірден «File», «Save» таңдаңыз. 

Digsi 4 бағдарламасын жабу үшін мәзірден «File», «Exit» таңдаңыз. 

Егер сіз мәліметтерді сақтамасаңыз, онда бағдарлама жабылар алдында 

өзгертулерді сақтауды ұсынатын терезе пайда болады. ПК-ға мәліметтерді 

жазу үшін «Да», ал сақтамай шығып кету үшін «Нет» түймесін басыңыз. 
 

 

7.8 сурет 
 

Басқа хабарламаларды, өлшемдерді және апаттық осциллограф 

жазбаларын қарастыру жоғарыда келтірілген ретке сай келеді. 

 
 

Digsi® 4 бағдарламасы арқылы Siprotec® 4 құрылғыларында 

қойылымдарды өзгерту. 
 

Қойылымды өзгерту үшін қорғаныс құрылғысына жалғау кабелі арқылы 

ПК қосыңыз, Digsi 4 бағдарламасын ашасыз, «OnLine» (құрылғымен жұмыс) 

режімінде қажетті жобаны таңдап ашасыз. Бұл қызметтер жоғарыда 

көрсетілген. 

Digsi 4 бағдарламасының терезесін ашып терезенің сол жақ бөлігіндегі  

«Settings» (қойылымдар) қатарын таңдайсыз. Терезенің оң жақ бөлігінен 

қажетті қойылымдар тобын таңдайсыз: 

«Setting Group A» - А тобындағы қойылымдар жинағы. 

«Setting Group B»  - B тобындағы қойылымдар жинағы. 

«Setting Group C»  - C тобындағы қойылымдар жинағы. 

«Setting Group D» - D тобындағы қойылымдар жинағы. 
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7.9 сурет 

Таңдалған қойылымның үстінен екі рет басыңыз. Ашылған терезеден 

ретке келтірілетін қорғаныс функциясының қатарын таңдаңыз. «Power System 

Data 2» - ТТ және ТН трансформация коэффициенті.  

«50/51 Phase/Ground OverCurrent» - Фазалық және жерге тұйықталудан 

МТҚ. 

«Measurement Supervision» - Тоқ және кернеуді өлшеуді бақылаудың 

функциялары. 

«50BF Breaker Failure» - УРОВ. 

Таңдалған қатарды екі рет басыңыз 

 

 
7.10 сурет 
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Таңдалған қорғаныс функциясының қойылымын түзетуге арналған 

терезе ашылады. 

 

 

7.11 сурет 

 

Терезенің жоғары бөлігінде терезенің бірнеше бөліктері көрсетілген. 

Көрсетілген жағдай үшін МТҚ қойылымын реттеуге арналған терезе, және 

соның ішінде фазалық МТҚ қойылымы орналасқан бөлігі көрсетілген. 

Қажетті қойылымды реттеп құрылғыға қойылымды жіберу үшін «Digsi -> 

Device» түймесін басыңыз. 

Қойылымды өзгерткенде шартты белгі қажет! 

Қойылымдарды біріншілік және екіншілік шамаларда енгізуге болады. 

Біріншілік және екіншілік шамалар арасында ауысу үшін мәзірді таңдаңыз 

 

 
 

7.12 сурет 
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Digsi 4 бағдарламасының бас мәзіріндегі «Options» . 

«Primary Values» - біріншілік шамалар. 

«Secondary Values» - екіншілік шамалар. 
 

Ақпаратты экспорттаудың реті. 

Ақпараттарды жоғарыдағы қызметтерге электронды жәшік немесе 

дискета арқылы жіберу (қойылымдар, конфигурация, хабарлама, өлшемдер, 

апаттық осциллограф жазбалары) үшін файлды экспорттау қажет. Бұл файлды 

әртүрлі әдістермен жеткізуге болады. 

Digsi Manager терезесінде ақпаратты экспорттау үшін мәзірден «File», 

«Close» таңдап жобаны жабыңыз.  

Архивтендіру алдында жоба жабық болуы керек! 

Содан кейін «File» мәзіріндегі «Archive» (Архивтендіру) бөлігін таңдап 

алыңыз, терезедегі тізімінен жобаны таңдап алып «Ок» түймесін басыңыз. 

 

 

 

7.13 сурет 

Содан кейін архивтің атын көрсетіп, мәліметтерді архивтендіру үшін 

диск және директория таңдау қажет. 
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7.14 сурет 

 

Архивтен шығару үшін «File» мәзірін таңдаңыз, «Retrieve» (Қалпына 

келтіру) бөлігіне кіріңіз, архивтендірілген файлды белгілеп «Ок» түймесін 

басыңыз. Содан кейін қалпына келтірілген файлды сақтайтын диск пен 

директорияға көрсету қажет. 

 

 
7.15 сурет 

 

Архивтен шыққан файлдар «Ок» түймесін басқаннан кейін таңдалған 

директорияға қалпына келтіріледі. Ақпаратты қарау үшін осы директориядағы 

жобаны ашыңыз. 

Архивтендіру бағдарламасын реттеу мен таңдау Digsi Manager 

«Options», «Customize»мәзірінде орындалады. 
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7.16 сурет 

 

Архивті дискеталарға бөлу үшін Arj бағдарламасын таңдау керек, 

«Configure…» түймесін басып стандартты 1,4МВ дискетаға «Disk-Crossing 

Archive:» бөлігін орнатады. 

 

 
7.17 сурет 

 

Апаттық осциллограф жазбаларын тікелей файлға экспорттауға болады. 

Ол үшін қажеті жазбаны таңдаңыз және мышканың оң жақ түймесін басыңыз. 
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7.18 сурет 

 

Мәзірден  «Export…» бөлімін таңдаңыз. Ары қарай файлдың атын, 

дискіні және экспорттаудың директориясын көрсетіңіз. 

Апаттық процестің жазбасын экспорттау автоматты түрде екі файлға 

барады. Бұл файлдардың аттары бірдей, бірақ аумақтауы әртүрлі (соңы). 

Мысалы: егер сіз файлдың атын R2 деп көрсеткен болсаңыз, экспорттан кейін 

сіз екі файл көресіз: R2.CFG және R2.DAT. Бірінші файлда жазбаның 

конфигурациясы сақталады, ал екіншісінде мәлімттердің өзі. Бұл екі файлды 

бірге жіберу міндетті. 

 

7.1 Бақылау сұрақтары 

 

7.1.1 Қорғаныстың сандық құрылғысының структуралық сұлбасын 

бейнелеңіз. 

7.1.2 Кіріс түрлендіргіштерінің тағайындамасын түсіндіріңіз. 

7.1.3 Дискреттік белгі беруді енгізудің тағайындамасын түсіндіріңіз. 

7.1.4 Шығыс түрлендіргіштерінің тағайындамасын түсіндіріңіз. 

7.1.5 Аналогтық-сандық түрлендіргіштерінің тағайындамасын 

түсіндіріңіз. 

7.1.6 Жарық диодтарының тағайындамасы жайлы айтып беріңіз. 

7.1.7 Хабарламалар категориясын айтыңыз және бейнелеңіз. 

7.1.8 Өлшеу категориясын айтыңыз және бейнелеңіз. 

7.1.9 Siprotec® 4 құрылғысынан ПК-ға ақпарат алу туралы айтып 

беріңіз. 

7.1.10 Digsi 4 бағдарламасындағы жұмысты қысқаша түрде бейнелеңіз. 

7.1.11 Digsi® 4 бағдарламасының көмегі арқылы Siprotec® 4 

құрылғысындағы қойылымдарды өзгерту жайлы айтып беріңіз. 

7.1.12 Ақпаратты экспорттаудың реті туралы айтып беріңіз. 
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Қысқартулар тізімі 

РҚжА –релелік қорғаныс және автоматтандырылу 

РҚ-релелік қорғаныс 

ҚБ-қоректендіру блогы 

АСТ - аналогтық-сандық түрлендіргіш  

ҚС –қосалқы станса 

АБЖ - автоматты басқару жүйесі 

МТҚ – максималды тоқ қорғанысы 
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