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 -1دانشکده مهندسی برق ،پزشکی و مکاترونیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایران.
 -2دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.
 -3دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.

خلاصه
در زمان ایجاد خطا در سیستم قدرت این وظیفه رلههای حفاظتی است که در کوتاهترین زمان ممکن خطاها را
تشخیص داده و نسبت به رفع خطا اقدام کنند .رلههای حفاظتی برای انجام درست وظیفه خود نیاز به سیگنالهای خطوط
انتقال دارند ،این سیگنالها توسط ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ کاهش داده شده و سپس به رله اعمال میشوند.
ترانسفورماتورهای جریان نیز مانند هر تجهیز دیگری نیاز به انجام تستهای دوره ای متفاوت دارد .در این مقاله به بررسی
نحوه تست اشباع و نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :ترانسفورماتور جریان ،حفاظت سیستمهای قدرت ،رلههای حفاظتی ،تست تجهیزات.

 .1مقدمه
گسترش سیستمهای قدرت به علت تقاضای رو به رشد انرژی موجب افزایش سطح وقوع خطا در این سیستم ها
شده است .برای رفع سریع خطاهای ایجاد شده در خطوط انتقال انرژی از رلههای حفاظتی استفاده میشود[ .]1توجه به
نیازهای رلههای حفاظتی برای اطمینان از عملکرد مناسب این نوع از دستگاهها بسیار ضروری است .رلههای حفاظتی نیاز
به اندازهگیری دقیق از مقادیر فعلی در سیستم قدرت دارند[ .]2ارسال مقادیر اصلی سیستم قدرت به رلهها نه به صرفه
هست و نه ممکن به همین دلیل برای تبدیل ولتاژ به سطح پایین تر از ترانسفورماتور ولتاژ خازنی و برای تبدیل مقادیر
جریان از ترانسفورماتور جریان استفاده میشود.
ترانسفورماتورهای جریان ( )CTیکی از اجزای کلیدی سیستمهای حفاظتی هستند .زیرا رلههای حفاظتی با استفاده
از این ترانسفورماتورها از طریق کاهش جریان فعلی در طرف ثانویه به جریانهای اولیه دسترسی مییابند تا عملکردی به
موقع ،بدون مشکل و بر اساس زیرساختهای تعیین شده انجام دهند[.]4 ,3
همانطور که بیان شد عملکرد صحیح سیستم حفاظتی به  CTبستگی دارد .در مقابل این ویژگی مطلوب ،هسته CT
دارای خصوصیات تحریک غیر خطی است .هنگامی که در معرض جریان خطای بالا قرار میگیرد ،هسته  CTسطح بالای
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چگالی شار را حفظ میکند و در ادامه به اشباع میرود [ .]5-2در نتیجه ،جریانهای ثانویه تغذیه کننده رلههای حفاظتی
میتواند کاهش یابد ،تحریف شود و باعث عملکرد اشتباه رلههای حفاظتی شود.
در این مقاله ابتدا به بررسی مدل  CTو روابط حاکم بر آن میپردازیم .در قسمت بعد اقدام به تست عملی اشباع CT
و به دست آوردن نقطه زانویی با استفاده از دستگاه تست رله  AMT-105ساخت شرکت وبکو امیرکبیر شده است.

 .2مدل CT
در این بخش  CTبر اساس استاندارد  ]6[ IEEE PSRCکه در مقاله [ ]2بیان شده مدل شده است .هنگامی که
جریان تحریک به منطقه اشباع می رسد ،بخشی از شکل موج در ناحیه زیر نقطه زانویی اثرات ناچیزی دارد بنابر این در این
مدل میتوان از تلفات جریان هیسترزیس و جریان گردابی صرفنظر کرد .شکل  1مدار معادل  CTرا نشان میدهد .با
استفاده از قانون ولتاژ کیر شهف میتوان مدار معادل  CTنشان داده شده در شکل  1را توسط معادله زیر شرح داد:

 ip


d  ip
Ve  
 ie  Rt  Lb . 
 ie   0
dt  CTR
 CTR



)(1

 : i pمقادیر لحظهای جریانهای اولیه ،ثانویه و تحریک.
 : Veولتاژ تحریک لحظهای.
 : CTRنسبت جریان ترانسفوماتور.
 : Rمقاومت سیمیچ ثانویه.
 : Z bامپدانس بار.
 : Rtمقاومت کل برابر با مجموع مقاومت بار و مقاومت سیمپیچ ثانویه.

شکل  – 1مدار معادل .]2[ CT
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با توجه به مدار معادل شکل  1تحت شرایط خطا ،جریان ایده آل ثانویه (  ) ie  0با معادله زیر بیان میشود:

 t

is 
2  k.e  cos(t  cos 1 k ) 
CTR


ip

)(2

 : kمقداری است که مشخصههای شکل موج جریان ثانویه را مشخص میکند.
اگر  k  1باشد مولفه نا متقارن در جریان خطا وجود دارد.
اگر  k  0باشد تنها یک مولفه متقارن در جریان خطا وجود دارد.
در عمل ،جریان تحریک غیر صفر است و مقدار آن تعریف میکند که چقدر جریان اصلی با اعوجاج در طرف ثانویه
منعکس میشود .بنابراین ،جریان واقعی در طرف ثانویه  CTبرابر است با:

)  ie (t

)(3

) i p (t
CTR

is (t ) 

بنابراین لازم است پارامترهای تحریک سیگنال را که می توان از ولتاژ تحریک در مقابل منحنی فعلی تحریک پذیر
بدست آورد (شکل  .)2همواره می توان دو پارامتر را از منحنی تحریک استخراج کرد.
 .1شیب بخش اشباع منحنی تحریک.
 RMS .2ولتاژ اشباع زمانی که جریان تحریک برابر  11آمپر است.
منحنی خط مستقیم با شیب  1/Sنشان داده شده در شکل  2به صورت زیر تعریف میشود:
1
log I e  log Vi
S

)(4

log Ve 

 Viمقدار  Ve RMSبرای  ie  1است .بنابر این  log I e  0حذف میشود و معادله زیر بدست میآید:
Ve  Vi L1/e S

)(5

معادلات دیفرانسیل بدست آمده از شکل  1را میتوان با یک منحنی شار در مقابل جریان تحریک به صورت زیر
تعریف کرد:
2

)(6
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ie  A 

شکل  – 2منحنی اشباع .]2[ CT
 Aثابت تعریف شده توسط پارامترهای شناخته شده است .بر اساس قانون فارادی ،ولتاژ تحریک لحظهای مربوط به
تغییرات شار در معادله  7بیان شده است .علاوه بر این منحنی تحریک از یک ولتاژ تحریک سینوسی در معادله  8بدست
میآید که شار سینوسی بر اساس معادله  9بیان میشود:
d
)  2Ve cos(t
dt
) Ve  2Ve cos(t

Ve 

)(7
)(8

   Ve dt

)(9
با قرار دادن معادله  8در معادله  9رابطه زیر بدست میآید:
) sin(t

)(10

2Ve



   2Ve cos(t )dt 

جریان تحریک میتواند به صورت زیر بیان شود:
S

S

S
 V

 V 
) ie  A   A  2 e sin(t )   A  2 e  sin S (t






)(11
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مقدار  RMSجریان تحریک از رابطه زیر بدست میآید:

sin 2 S (t )dt

)(12

2



0

1
2

S

 V 
ie2 dt  A  2 e 



2



0

1
2

Ie 

در این مدل ،جریان تحریک به صورت سینوسی نیست ،در نتیجه نسبت بین  RMSو مقادیر پیک به عنوان RP
نامیده میشود و توسط معادله زیر بیان میشود:

)(13

sin 2 S (t )dt

2



0

1
2



(iepeak ) 2 sin 2 S (t )dt

2



0

1
2

iepeak



Ie
iepeak

RP 

به این ترتیب مقدار  RMSجریان تحریک به صورت زیر بیان میشود:
S

 2Ve 
Ie  A 
 .RP




)(14

ثابت  Aاز رابطه زیر بدست میآید:
10 2
1
.
S
( 2Vx ) RP

)(15

A

ترکیب کردن تمامی معادلات فوق الذکر باعث میشود رفتار  CTدر شرایط مختلف شبیه سازی شود .مدلسازی کلی
این الگوریتم را میتوان با جزئیات بیشتر در منبع [ ]7پیدا کرد.
.3

تست اشباع CT

 CTها با توجه به نوع کاربرد خود به دونوع زیر تقسیم بندی میشوند.
 CT .1های اندازهگیری.
 CT .2های حفاظتی.
 CTهای حفاظتی نقطه اشباع بالاتری نسبت به  CTهای اندازهگیری دارند .برای تست اشباع  CTایتدا لازم است تا
حدود نقطه زانویی را با استفاده از معادله زیر بدست آوریم:
Burden
)  Resistance  I n
In

)(16
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در مرحله بعد از حدود نقطه بدست آمده ده درصد – ده درصد ولتاژ را بالا میبریم و جریان را اندازهگیری میکنیم.
زمانی که اختلاف بین دو نقطه جریان  51درصد شد نقطه دومی را به عنوان نقطه زانویی (  ) Knee Pointدر نظر
میگیریم .شکل  3بلوک دیاگرام تست  CTدستگاه تست رله وبکو امیرکبیر را نشان میدهد.

CT
شکل  – 3بلوک دیاگرام تست CT

برای انجام تست در این مقاله از یک عدد  CTحفاظتی استفاده میشود .ابتدا ثانویه  CTرا به محل تزریق ولتاژ
متصل میکنیم .خروجی های ولتاژ دستگاه تست رله  AMT-105قابلیت مانیتور جریان کشیده شده از خروجی ولتاژی را
دارد .شکل  4تست اشباع  CTرا نشان می دهد.

شکل  – 4تست اشباع

www..ir

CT

6

شکل  5نتایج تست اشباع  CTدر دستگاه تست رله  AMT-105را نمایش می دهد.

شکل  – 5نتایج تست اشباع CT

 .4تست نسبت تبدیل CT
تست بعدی مورد نیاز  CTتست نسبت تبدیل میباشد .برای انجام این تست مانند شکل  6ابتدا سیمهای جریانی از
سمت اولیه  CTعبور میدهیم .در این تست باید دقت شود که حتما ثانویه  CTبرای جلوگیری از معیوب شدن اتصال
کوتاه شود ،اما به دلیل آنکه در این تست دستگاه توانایی نمونه برداری از جریان را ندارد ثانویه را به یک مقاومت متصل
کرده و افت ولتاژ در مقاومت را اندازهگیری می کنیم .دستگاه خود محاسبات را انجام داده و در نهایت شکل موج جریان
بدست آمده را در خروجی نمایش میدهد .در مرحله بعد از جریان ثانویه  CTمانند شکل  6نمونه برداری میکنیم.
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شکل  – 6تست نسبت تبدیل CT

شکل  7نتیجه تست نسبت تبدیل را نمایش میدهد.
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 – نتیجه تست نسبت تبدیل6 شکل
 نتیجهگیری.5
 رلهها برای انجام مناسب کار خود.رلههای حفاظتی نقش بسیار مهمی را در پایداری سیستمهای قدرت ایفا میکند
 به دلیل بالا بودن ولتاژ و جریان در شبکههای قدرت انتقال مستقیم.نیاز به داشتن اطلاعات درست از شبکه قدرت دارند
این اطلاعات به رلهها نه به صرفه است و نه عقلانی به همین دلیل برای انتقال این سیگنالها از ترانسفوماتورهای جریان و
.ولتاژ استفاده میشود
ترانسفورماتور های ولتاژ نیز مانند هر تجهیز دیگری بعد از مدت زمان معینی نیاز به تستهای متفاوتی برای اطمینان
 در مرحله بعد یک. پرداخته شده استCT  در این مقاله ابتدا به بررسی یک مدل ریاضی از.از عملکرد درست ان دارد
. حفاظتی تست شده و نتایج آن بیان شده استCT نمونه
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