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Abstract 
       The aim of this work is to simulate a differential relay, which ensures security 
for external fault, inrush, and overexcitation conditions and provides dependability 
for internal faults, to protect a single phase power transformer.  
This work combines harmonic restraint and blocking methods with a waveshape 
recognition technique. 
The harmonic based dual slope characteristic differential relay is modeled in 
MATLAB (version 7.3) functions. Two approaches are used to simulate the power 
transformer transients modeling to evaluate the differential relay performance for 
different operation conditions: The first approach has modeled the power 
transformer transients in MATLAB functions to simulate the inrush, overexcitation 
and external fault conditions, the interfacing of this model with the differential 
relay MATLAB functions is accomplished via the sampler model which is 
simulated in the environment of SIMULINK. The second approach has modeled 
the power transformer transients using the power system blockset to simulate the 
internal faults and the sinusoidal inrush current conditions, this model is set to 
interact with the differential relay MATLAB functions by the environment of 
SIMULINK.  
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 محاكاة مرحل حماية تفاضلي لمحولة القدرة

 الخالصة
يهدف البحث الى محاكاة مرحل تفاضلي لحماية محولة القدرة الذي يضمن الصمود أمام        

حاالت األعطال الخارجية ، تيار االندفاع وتيار االثارة التشبعي ، ويوفر وثوقية العمل لألعطال 
هذا البحث يجمع طرق كبح وحجز التوافقيات مع تقنية . الطور  الداخلية لمحولة القدرة االحادية

 . تمييز الشكل الموجي 
تم صياغة نموذج المرحل التفاضلي ذو الخواص الثنائية الميل والذي يعتمد اساس عمله علـى  

تم استخدام طريقتين لصياغة نموذج محولـة القـدرة لتمثيـل     .MATLABببرنامج, التوافقيات
الطريقة االولى تم  .ة لغرض تقييم اداء المرحل التفاضلي لمختلف ظروف التشغيلالحاالت العابر

 التيـار , لتمثيل حاالت التيار االنـدفاعي  MATLABفيها صياغة نموذج محولة القدرة ببرنامج 
وقد تم تعشيق هذا النموذج مع نمـوذج المرحـل   . التشبعي واالعطال الخارجية للمحولة االثارة

الطريقة الثانية   .SIMULINKوالذي تم تمثيله في بيئة )  Sampler(سطة المنمذج التفاضلي بوا
محولة القدرة باستخدام مجموعة قوالب نظم القدرة لغرض تمثيل حاالت االعطال  ذجةنمتم فيها 

هذا النموذج تم تعشيقه مع برنامج المرحل التفاضلي من خالل , الداخلية والتيار االندفاعي الجيبي
 .SIMULINK بيئة
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