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چکیده
ترانسفورماتورها یک جزء خیلی مهم در حفاظت سیستمهای قدرت میباشند .آنها با کاهش سیگنالهای
ولتاژ و جریان شبکه مقدار دلخواه سیستمهای حفاظتی را تامین میکنند CT .ها نیز در شبکه قدرت
وظیفه تبدیل جریان به سطوح پایینتر رادارند .عملکرد  CTها و خطاهای آن در طول رخداد اتصال کوتاه
با توجه به دستگاههای حفاظتی شبکه امری بسیار مهم هست .اشباع ترانس جریان ناشی از خطا میتواند
عملکرد اشتباه تجهیزات حفاظتی بهخصوص رلههای حفاظتی را در پی داشته باشد .درنتیجه  CTها مانند
هر تجهیز حفاظتی دیگری نیاز به تستهای دورهای دارند .در این مقاله یک روش جدید برای تست
ترانسفورماتور جریان بیانشده است که ضمن بالا بردن دقت در تست ،روشی نیز برای تست
ترانسفورماتورهای جریان با ولتاژ اشباع بالا ارائه کرده است .روش بیانشده بر روی دستگاه تستر رله
 AMT-105ساخت شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر پیادهسازی شده و نتایج تست نیز بیانشده است.
واژگان کلیدی :ترانسفورماتور جریان ،جریان اشباع ،تست ترانسفورماتور ،حفاظت سیستمهای قدرت.

مقدمه
ترانسفورماتور جریان( )CTیک وسیله بسیار مهم اندازهگیری در سیستمهای قدرت به شمار میرود و وجود آن در شبکه برای
رلههای حفاظتی ضروری میباشد .وظیفه اصلی  CTتبدیل جریان اولیه به سطوح تعیینشده در طرف ثانویه با شکل موج دقیق
میباشد .اساس  CTها بر کوپلینگ بین سیمپیچ اولیه و ثانویه میباشد .به دلیل هیستر زیس هسته و مشخصه غیرخطی آن
جریان ثانویه در طول خطا ممکن است دارای هارمونیک شده و این ممکن است باعث عملکرد اشتباه تجهیزات حفاظتی ازجمله
رلهها شود.
جریانهای اولیه  CTمیتواند از جریانهای بار تا جریانهای خطا تغییر کند .برای جلوگیری از اشباع  ،CTآنها برای عملکرد
در جریانهای بار در ناحیه خطی مشخصه  V-Iطراحی میشوند .در حالت مطلوب CT ،ها در ناحیه خطی و بدون تجاوز ولتاژ
اشباع حتی برای جریانهای خطا عمل میکنند[ .]1اشباع  CTباعث انحراف جریان ثانویه و درنتیجه منجر به تاخیر در عملکرد
یا عملکرد اشتباه رلههای حفاظتی میشود[ CT .]2برای اندازهگیری جریانهای متناوب الکتریکی استفاده میشود .وقتیکه
جریان در یک سیستم برای اعمال مستقیم به وسایل اندازهگیری بسیار بالا باشد یک  ، CTجریان را به نسبت تعیینشده کاهش
میدهد که میتواند بهراحتی به ابزار اندازهگیری وصل شود CT .]3[.تجهیزات حفاظتی را از آنچه که ممکن است یک ولتاژ بالا
در مدار تحت نظارت باشد جدا میکند CT .ها معمولا برای اندازهگیری و حفاظت رلهها در سیستم قدرت استفاده میشوند [.]4
در طول سالها روشهای متعددی برای تشخیص و یافتن نقصهای داخلی ترانسهای توزیع و قدرت معرفیشدهاند[ .]5در طول
یک اتصال کوتاه در سیستم قدرت ،اشباع  CTباعث ناهموار شدن شکل موج جریان در ثانویه ترانسفورماتور میشود .این ناهمواری
میتواند با تاخیر در زمان عملکرد رلههای حفاظتی همراه باشد یا ممکن است باعث عملکرد اشتباه رله شود .برای محدود کردن
این تاثیرات ،برای مقابله با اشباع معمولا  CTها در اندازههای بزرگ ساخته میشوند که در آنها الگوریتمهایی استفاده میشود
که نسبت به اشباع CTبیتفاوت میباشند .زمانی که هسته یک  CTاشباع میشود ،القای مغناطیسی به یک مقدار خیلی
کوچک کاهش میابد ،جریان مغناطیس کنندگی بالا رفته و شکل موج جریان ثانویه به هم میریزد[ .]6دستگاههای اندازهگیری
بهعنوان یک تجهیز حیاتی برای مصرفکننده و هم شرکتهای انتقال برق به شمار میروند و آنها با برنامه تست کامل بهجای
تست نمونهبرداری سازگار هستند[ .]7همانطور که گفته شد  CTیک عنصر غیرخطی میباشد و زمانی اشباع میشود که شار
داخل هسته  CTاز سطح اشباع تجاوز کند که درنتیجه جریان ثانویه کاهشیافته و از حالت سینوسی خارج میشود و درنهایت
باعث عملکرد اشتباه رله حفاظتی میشود .بااینحال  CTها نمیتوانند بلافاصله و در آغاز خطا اشباع شوند .مدتزمانی که طول
میکشد تا اشباع شروع شود به زمان اشباع ( )time-to-saturationمعروف است .سازندگان رلههای حفاظتی الگوریتمهای
مختلفی را برای عملکرد درست رلهها در طول اشباع  CTارائه کردهاند .آنها همچنین استفاده از طرحهایی را پیشنهاد کردهاند
که رلهها قبل از اشباع عمل کنند[ .]8بهصورت کلی مهمترین مسئله برای رلههای حفاظتی عکسالعمل آنها زمانی که هسته
 CTاشباعشده میباشد .رفتار واقعی  CTنیز در چنین مواقعی به عوامل مختلفی مانند اندازه هسته ،نسبت  ،CTمقدار جریان
اولیه ،پوش  ،dcمقاومت اهمی ،ولت-آمپر ثانویه و شار باقیمانده دارد[.]9
با توجه به مطالب بیانشده عملکرد  CTها در حالات مختلف شبکه بسیار مهم میباشد .در بسیاری از موارد ممکن است نواقص
داخلی  CTها تا زمانی که در شبکه اختلالی ایجاد نشود ،آشکار نشوند و در زمان ایجاد اختلال در شبکه سیستم دچار مشکل
شود .بنابراین  CTها نیز مانند دیگر تجهیزات سیستم قدرت نیاز به تستهای دورهای دارند .در این مقاله یک روش جدید برای
تست CTبیانشده است که ضمن بالا بردن دقت در تست روشی نیز برای تست  CTهای با ولتاژ اشباع بالا ارائه کرده است.
روش بیانشده بر روی دستگاه تستر رله  AMT-105ساخت شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر پیادهسازی شده و نتایج تست
نیز بیانشده است.

انواع ترانسفورماتورهای جریان
 CTها نقشی حیاتی در بحث حفاظت و اندازهگیری سیستمهای قدرت ایفا میکنند .انتخاب درست  CTها باعث عملکرد
درست تجهیزات اندازهگیری و حفاظتی خواهد شد[ .]11بهطورکلی  CTها در شبکه قدرت در دو نوع حفاظتی و اندازهگیری
استفاده میشوند .این دو نوع ترانسفورماتور چند تفاوت اساسی که مربوط به نوع کاربرد آنها میشود باهم دارند .ترانسفورماتورهای
اندازهگیری دارای مشخصاتی به شرح زیر میباشند.
 .1دقت بالایی در رنجهای پایین دارد.
 .2هسته کوچکتری موردنیاز است.
 .3باعث پایین آمدن ولتاژ اشباع میشود.
 .4رلهها نیاز به عملکرد در اشباعهای نوع جریان خطادارند.
CTهای نوع حفاظتی برای تبدیل سیگنال بدون انحراف در شکل موج طراحیشدهاند .این نوع طراحی کمک میکند تا رلههای
حفاظتی مقدار جریان خطا را حتی در جریانهای بالا با دقت بیشتری اندازهگیری کنند .مشخصات این رلهها نیز بهصورت زیر
بیان میشود.
 .1رلهها نیاز به عملکرد در اشباعهای نوع جریان خطادارند.
 .2دقت متوسط در رنجهای وسیع.
 .3هسته بزرگتری موردنیاز است.
اصول عملکرد ترانسفورماتورهای جریان
 CTها به دلایل متعددی متفاوت از ترانسهای دیگر میباشند .طرف اولیه  CTبهصورت سری به شبکه وصل میشود و به این
معنی است که جریانهای اولیه و ثانویه کاملا تاثیر ناپذیر از ولت-آمپر ثانویه هستند .جریانها مقادیر اولیه میباشند و افت
ولتاژها فقط به خاطر جریان اشباع و هستههای اندازهگیری هستند .بهطورکلی اگر از جریان مغناطیس کنندگی صرفنظر کنیم
ترانسفورماتور باید جریان اولیه را دوباره بدون هیچ خطایی تولید کند و معادله  1برای جریان اولیه و ثانویه باید اعمال شود.
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در واقعیت البته صرفنظر کردن از جریان مغناطیس کنندگی غیرممکن است .شکل  1مدار معادل یک  CTکه به سمت ثانویه
منتقلشده است را نشان میدهد.

شکل  -1مدار معادل .]11[ CT

با توجه به مدار معادل میتوان دریافت که تمام جریان اولیه از ثانویه نمیگذرد .قسمتی از ا ین جریان توسط هسته ترانس مصرف
میشود که به این معنی است که جریان اولیه دقیقا با همان مقدار دوباره تولید نمیشود .خطای موجود در این مقدار با عنوان
نرخ یا جریان خطا شناخته میشود و این خطا در فاز بانام خطای فاز یا خطای جابجایی معرفیشده است .در ادامه شکل 2
نمایش برداری از مدار معادل  CTو شکل  3نیز قسمت داخل خطچین از شکل  2را در مقیاس بزرگتر نشان میدهد.

شکل  -2نمایش برداری جریانهای سه فاز در مدار معادل [.]11

شکل  -3ناحیه داخل خطچین از شکل بالا در مقیاس بزرگتر [.]11

در شکل  ،2جریان ثانویه بهعنوان یک بردار مرجع انتخابشده و با ابعاد  ٪111دادهشده است .بهعلاوه یک سیستم مختصات با
محورهای تقسیمشده به درصد با منشاء مختصات در بالای بردار مرجع ساختهشده است .ازآنجاییکه مقدار زاویه ناچیز است
خطای جریان و خطای فاز میتواند مستقیما بهصورت درصد روی محور خوانده شود ( =  =1% = 1 cent radian
.)34.4 minutes
با توجه به تعاریف اگر جریان ثانویه بالا باشد خطای جریان مثبت میباشد و خطای فاز مثبت است اگر جریان ثانویه منجر به
جریان اولیه شود .درنتیجه در شکل  3جهت مثبت روی محور  به سمت پایین و به سمت راستروی محور  خواهد
بود[.]11
انواع مختلف اشباع در ترانس جریان
اشباع CTها به دو شکل اشباع متقارن و اشباع نامتقارن میتواند رخ دهد .این دو نوع اشباع  CTدر ادامه شرح داده خواهد
شد .برای رسیدن به اطلاعات دقیقتر میتوان از [ ]12استفاده کرد.
اشباع متقارن
اشباع متقارن نتیجه یک جریان اولیه متقارن است که به  CTاعمال میشود و برای هسته  CTبرای اندازهگیری ولت-آمپر
موردنظر بسیار بزرگ است .شکل  4یک نمونه از جریان اولیه ( )IPو جریان ثانویه  (IS) CTرا در طول اشباع متقارن نشان
میدهد .در حالت ایده آل ،قبل از اینکه جریان در نقطه  aاعمال شود ،مغناطیسها در جهتهای تصادفی ردیف میشوند .بین
نقاط  aو  ،bبهمحض جاری شدن جریان در نیم سیکل مثبت اول مغناطیسها شروع به گرفتن نظم در جهت مثبت میکنند .به
دلیل وجود تغییر در شار در طول این زمان ،جریان ثانویه دقیقا با جریان اولیه مطابق میشود(با فرض نسبت  .)CT 1:1قبل از
اینکه نیم سیکل مثبت به پایان برسد ،تمام مغناطیسهای موجود در جهت مستقیم ردیف شده و هسته به بیشترین چگالی شار
(اشباع) رسیده است .در این نقطه باوجود ادامه جاری بودن جریان  IPتغییری در شار ایجاد نمیشود VS ،صفر شده و  ISنیز
صفر میشود IS .تا زمان جاری شدن جریان در جهت منفی صفر میماند .این جریان منفی ،در نقطه  Cشروعشده و باعث
میشود مغناطیسها در جهت منفی ردیف شوند .این تغییر شار باعث تولید دوباره ولتاژ  VSو جاری شدن جریان  ISشده و تا
زمانی که مغناطیسها در جهت منفی در نقطه  dردیف شدهاند باقی میماند .به دلیل اینکه چگالی شار (اشباع) دوباره اتفاق
میافتد ،پس  VSو  ISدوباره صفر میشوند .نکته قابلتوجه در شکل  1این است که اگر دامنه جریان اولیه کاهش یابد CT
برای مدت کوتاهتری به اشباع میرود[.]13

شکل  -4جریان اولیه ،جریان ثانویه و دوقطبیهای مغناطیسی در هسته در طول اشباع متقارن[.]13

اشباع نامتقارن
همانطور که در مقالات متعددی مانند[ ]15 ,14بیانشده است ،جریان  dcموجود در جریان ورودی باعث اشباع هسته در نیم
سیکل میشود و باعث میشود تا یک جریان مغناطیس کنندگی نامتقارن به وجود آید .با توجه به این موضوع شکل دیگر اشباع،
اشباع نامتقارن هست که از مقدار بالای پوش  dcدر جریان سینوسی اولیه اعمال شده به  ،CTبه وجود می آید.
پیکهای جریانی در حدود صفر متقارن نیستند .پوش  dcزمانی به وجود میآید که محدوده تحت منحنی بالای گذر از صفر
بیشتر از محدوده تحت منحنی پایین گذر از صفر باشد .از شکل  5میتوان مشاهده کرد که چگونه پوش  dcبالا باعث تسریع
در اشباع  CTمیشود .از نقطه aتا  bمغناطیسها همه در جهت مثبت ردیف شدهاند و  CTاشباعنشده است .وقتی جریان
اولیه منفی میشود ،از نقطه  bتا  ،cمغناطیسها شروع به تغییر جهت کرده و در جهت منفی ردیف میشوند .به دلیل اینکه
محدوده کمتری زیر منحنی بین نقاط  bو  cوجود دارد ،مغناطیسهای زیادی در جهت منفی ردیف نمیشوند .زمانی که
جریان اولیه به بالای خط گذر از صفر بازمیگردد (نقطه  )cمغناطیسها دوباره شروع بهردیف شدن در جهت مثبت میکنند.
درنهایت در نقطه  dهمه مغناطیسهای موجود در جهت مستقیم ردیف میشوند و هسته اشباع میشود .پوش  dcبهخودیخود
دامنهای بهاندازه جریان خطا ندارد و عاملی که باعث اشباع میشود این است که جریان اولیه زیرخط گذر از صفر بهاندازهای
نیست که مغناطیسها در جهت مخالف ردیف شوند[.]13

شکل  -5جریان اولیه ،جریان ثانویه ،و دوقطبیهای مغناطیسی در هسته در طول خطای نامتقارن[.]13

بیان مسئله
با توجه به مسائل بیانشده CT ،ها به دو نوع حفاظتی و اندازهگیری تقسیم میشوند .ازنظر ساختار  CTهای جریان حفاظتی
نقطه اشباع بالاتری نسبت به ترانسهای اندازهگیری دارند .اگر ترانسهای حفاظتی موجود در شبکه قدرت دچار نقص باشند در
صورت بروز اختلال و بالا رفتن جریان شبکه میتوانند عملکرد اشتباه رلههای حفاظتی را در پی داشته باشند .برای پی بردن به
این نقصها CT ،ها نیز مانند دیگر تجهیزات سیستم قدرت نیاز به تستهای دورهای دارند که یکی از مهمترین تستهایی که
باید بر روی این تجهیز انجام شود تست اشباع میباشد .برای انجام تست اشباع  CTابتدا باید ولتاژ نقطه زانویی از رابطه زیر
محاسبه شود.
()2

 Burden

Knee point  Class  
 Resistance  I n 
I
n



مقداری که از این رابطه به دست میآید ولتاژ تقریبی اشباع میباشد .همانطور که از معادله فوق مشخص است نقطه زانویی
بستگی به مشخصات  CTکه توسط سازنده اعلام میشود دارد .پس از به دست آوردن ولتاژ نقطه زانویی از معادله فوق آن را به

 CTاعمال میکنیم و با پلههای  %11آن را افزایش میدهیم و همزمان جریان را اندازهگیری میکنیم .زمانی که اختلاف بین
دونقطه بر روی منحنی اشباع  %51شد نقطه دوم را بهعنوان نقطه زانویی در نظر میگیریم.
در مقاله [ ]16نویسندگان روشی را ارائه کردهاند که بر اساس آن میتوان  CTرا با استفاده از دستگاه تستر رله مورد تست
قرارداد .دستگاههای تست رله عموما برای ایجاد ولتاژ دلخواه در خروجی از روشهای سوئیچینگ بهوسیله ماسفت استفاده
میکنند .ولتاژ ایجادشده بهوسیله ماسفت ها به دلیل وجود انحرافات بسیار جزئی در سوئیچینگ ،باعث به وجود آمدن یک مولفه
DCدر شکل موج ولتاژ میشود .مولفه  DCموجود در شکل موج خروجی تستر بر نتایج تست تأثیرگذار خواهد بود .برای رسیدن
به یک استنباط کامل از تأثیر این موضوع در تست  ،CTمدار شکل  6را در نظر میگیریم.

شکل  -6مدار معادل ترانسفورماتور جریان.

روشهای تست  CTدر دستگاه تست رله به این صورت است که یک ولتاژ افزایشی متناسب با ولتاژ محاسبهشده در معادله  2را
به CTاعمال میکنیم.همانطور که گفته شد نقطهای روی منحنی اشباع که با افزایش  %11ولتاژ ،افزایش  %51در جریان ایجاد
شد را بهعنوان ولتاژ و جریان اشباع در نظر میگیریم .با توجه به مدار شکل  6فرض میکنیم ولتاژی به دو سر  CTاعمال شود.
همانطور که قبلا اشاره شد یک مؤلفه  dcبسیار کوچک در ولتاژ خروجی دستگاه تستر وجود دارد(تقریبا  .)mv11زمانی که
ولتاژ اعمال میشود مولفه  dcموجود در ولتاژ خروجی باعث میشود تا راکتانس مربوط به  Xmصفر شده و یک جریان  dcدر
مدار ایجاد شود .در این صورت دو مؤلفه جریان در مدار وجود خواهد داشت .یک مؤلفه  acکه توسط شکل موج اصلی در مدار
جاری میشود و یک جریان  dcکه توسط مؤلفه dcولتاژ در مدار به وجود میآید.درنهایت هر دو جریان باهم جمع شده و
باعث ایجاد عدم تقارن در شکل موج جریان اشباعشده و نتایج تست با خطا همراه خواهد بود .شکل  7شکل موج ولتاژ و جریان
در ثانویه  CTرا درروش قدیمی نشان میدهد.

شکل  -7شکل موج ولتاژ و جریان در ثانویه  CTبا روش بیانشده در [.]15

روش جدید
وقتی یک خازن به منبع ولتاژ جریان مستقیم وصل میشود ،ابتدا جریان نسبتاً بزرگی در مدار جریان مییابد و خازن رفتهرفته
شارژ میشود تا ولتاژ دو سر آن بهاندازه ولتاژ منبع برسد .در همین حالت ،جریان مدار هم بهتدریج کوچک میشود تا وقتیکه
خازن کاملا شارژ شده و جریان مدار به صفر میرسد .پسازاین فرآیند که  5ثابت زمانی طول میکشد ،خازن در مدار مانند یک
کلید باز عمل میکند .وقتی  5ثابت زمانی سپری میشود ،در اصطلاح میگویند مدار به حالت پایدار یا ماندگار خود رسیده است.
معادله  3این موضوع را بهروشنی بیان میکند.
dvc

()3

dt

ic  C

همانطور که در شکل  8نشان دادهشده است عبور جریان  dcاز خازن تا زمانی ادامه مییابد که ولتاژ دو سر آن مساوی ولتاژ
منبع شود .در این حالت خازن در مقابل جریان  dcبهعنوان یک کلید باز عمل کرده و آن را عبور نمیدهد.

شکل  -8شکل موج ولتاژ و جریان  dcدر حالت گذرای خازن.

با توجه به مطالب بیانشده بالا و عملکرد خازن در مدار ،میتوان مؤلفه  dcموجود در ولتاژ اعمالشده به ثانویه CTرا حذف
نمود .روش کار به این صورت است که یک خازن الکترولیتی را بهصورت سری با ولتاژ ورودی به  CTقرار میدهیم .در این
حالت جریان  dcتوسط خازن فیلتر شده و فقط جریان  acدر ثانویه  CTبرقرار میشود و نتایجی که با این روش تست به
دست میآید بسیار دقیقتر از روش قدیمی است.
روش تست CTهای ولتاژ اشباع بالا
دستگاههای تست رله به دلیل ساختار داخلی و محدودیتهای مداری قادر به تأمین ولتاژ در رنجهای بالا نمیباشند .ازاینرو با
توجه به تأثیرپذیری  CTها از فرکانس ،میتوان از این ویژگی برای شبیه سازی ولتاژ در سطوح بالا استفاده کرد .با توجه به

طبیعت عملکرد سلفهای مغناطیسی ،فرکانس با عکس ولتاژ متناسب است  
 .بر همین اساس ،برای تست اشباع CT
1

V 

F

های ولتاژ بالا میتوان از این تئوری استفاده نمود و با دقتی خوب آنها را مورد تست قرارداد.

بر همین اساس رابطه معکوس ولتاژ و فرکانس باعث میشود تا جریان سلف با تغییر فرکانس همواره ثابت بماند .معادله  4نیز
نشان میدهد که ولتاژ دقیقا به نسبت کاهش فرکانس ،افزایش مییابد و بنابراین تغییری در جریان سلف ایجاد نمیشود.
VL

()4



XL

2 PFL

برای بررسی دقیقتر شکل زیر که یک مدار واقعی از CT

VL

I L

را نشان میدهد را در نظر میگیریم.

شکل  -9مدار معادل واقعی .]17[ CT
L

R1

شکل  9مدار معادل واقعی  CTرا نشان میدهد .در این مدار  mاندوکتانس غیرخطی مغناطیس کننده،
i
i
R
L
تلفات هسته m ،جریان مغناطیس کننده S ،اندوکتانس نشتی ثانویه s ،مقاومت سیمپیچ s ،جریان ثانویه و همچنین
Lp

،
Lm

و

Rp

و

Lm

نیز پارامترهای مربوط بهطرف اولیه میباشند .با توجه به مدار بالا

LS

و

Rs

مقاومت معادل

مقدار بسیار ناچیزی نسبت به

دارند که در عمل میتوان از آنها صرفنظر کرد .پس جریان اشباع توسط شاخه موازی (

R1

و

Lm

R1

) مصرف خواهد شد.

بنابراین اگر در زمان تست از فرکانس عادی شبکه 
 استفاده شود مشکلی وجود نخواهد داشت .و نتایجی که از تست به
دست میآید دقیق و بدون خطا خواهد بود .مشکل زمانی در مدار و تحلیل نتایج ظاهر میشود که فرکانس را در زمان تست
تغییر دهیم.
همانطور که بیان شد با نصف شدن فرکانس ولتاژ دو برابر برای تست CTهای ولتاژ بالا شبیهسازی میشود ،که با اعمال این
R
i
روش و تغییر فرکانس m ،تغییری نمیکند .در این حالت مسئله اصلی محاسبه جریان شاخه  1است .برای محاسبه جریان
50Hz

R

 1باید در نظر داشت که مقدار مقاومت معادل تلفات هسته باید از قبل حسابشده باشد .برای رسیدن به این منظور پس از
بررسیهای بسیار ،معلوم شد که شکل موج جریان در ناحیه خطی از منحنی اشباع سینوسی است و با توجه به این تئوری که
در جریان سینوسی میتوان مقدار مؤثر موج را به دست آورد ،در ادامه میتوان مقدار
R1

R1

را محاسبه کرد .همچنین باید توجه

در قسمت خطی منحنی اشباع میتوان از معادله خط استفاده کرد .در این مرحله با داشتن

داشت که برای محاسبه دقیقتر
i
R
 1میتوان جریان  Rدر ولتاژ دو برابر را محاسبه کرده و با استفاده از معادله  5جریان اشباع را بهدرستی به دست آورد.
2
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2
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با توجه به معادله فوق ،برای محاسبه جریان در فرکانس اصلی و با ولتاژ دو برابر ،ابتدا جریان شاخه مربوط به  R1را در فرکانس
نصف محاسبه کرده و از جریان کل ثانویه در همین فرکانس کم میکنیم که جریان شاخه  Lmرا در این فرکانس به ما میدهد.
حال این جریان را با جریان شاخه  R1در فرکانس اصلی و ولتاژ دو برابر جمع میکنیم که درنهایت جریان در ولتاژ دو برابر با
دقت بسیار خوبی به دست خواهد آمد.
تست روش بیان شده
برای تست روش بیانشده از یک  CTحفاظتی با مشخصات زیر استفادهشده است.
جدول  -1مشخصات CT
ولتاژ اولیه
کلاس
نسبت تبدیل
ولت آمپر نامی
مقاومت اهمی

 63کیلوولت
5P20

2511:1
 31ولت آمپر
 9/2اهم

در این مقاله بهمنظور تست روش جدید از دستگاه تستر رله ساخت شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر استفادهشده است .همانطور
که در بخش روش جدید بیان شد ،یک خازن بهصورت سری با ولتاژ قرار میگیرد تا مؤلفه  dcدر شکل موج را حذف کند.
همچنین تست بر روی یک  CTولتاژ بالا انجامشده است که نتایج در ادامه و در شکلهای  11و  11نشان دادهشده است.

شکل  -11شکل موج ولتاژ و جریان ثانویه CT

شکل  -11منحنی اشباع  CTبا استفاده از روش جدید.

 میتوان مشاهده کرد که با استفاده از خازن شکل موج جریان کاملا متقارن بوده و هیچگونه خطایی در نتایج11 با توجه به شکل
.موردنظر را نشان میدهدCT  منحنی اشباع11  همچنین شکل.دیده نمیشود
نتیجه
 ها نیز مانندCT . های حفاظتی نقشی حیاتی در رساندن اطلاعات درست از شبکه قدرت به رلههای حفاظتی را ایفا میکنندCT
 در این مقاله یک.هر تجهیز دیگر در سیستم قدرت نیاز به انجام تستهای دورهای برای اطمینان از عملکرد درست آنها دارند
 های ولتاژCT  روشی نیز برای تست،]16[  بیانشده است که ضمن رفع نواقص روش بیانشده درCT روش جدید برای تست
 ساخت شرکت دانشبنیان وبکو امیرکبیر پیادهسازیAMT-105  روش بیانشده بر روی دستگاه تستر رله.بالا ارائه کرده است
.شده و نتایج تست نیز بیانشده است
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